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Lúcio Alcântara BLOCO  Emília Fernandes BLOCO 
Sergio Machado BLOCO  José Fogaça PMDB 

DISTRITO FEDERAL  RONDÔNIA 
Valmir Amaral PMDB  Amir Lando PMDB 
Lindberg Cury PFL  Fernando Matusalém BLOCO 
Lauro Campos   Moreira Mendes PFL 

ESPÍRITO SANTO  RORAIMA 
Paulo Hartung BLOCO  Mozarildo Calvacanti PFL 
Gerson Camata PMDB  Marluce Pinto PMDB 
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José Alencar PMDB  COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA 
Arlindo Porto PTB  PMDB 26 
Francelino Pereira PFL  PFL 21 

PARÁ  BLOCO PARTIDÁRIO (PSDB,PPB) 15 
Luiz Otávio   BLOCO OPOSIÇÃO                     

(PT, PDT,PPS) 
12 

Ademir Andrade PSB  PSB 3 
Jader Barbalho PMDB  PTB 2 

PARAÍBA  Sem Partido 2 
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AGRICULTURA 
 
 Anúncio da crise iminente no setor de alimentos, em virtude 
da falta de investimento na agricultura. Sen. Maguito Vilela. 091 
 
 Necessidade de valorização da agricultura familiar para o 
desenvolvimento sócio-econômico no País. Sen. Carlos Patrocínio. 334 
 
 
AGRONOMIA 
 
 Registro da realização entre os dias 25 e 28 de setembro, 
em Sergipe, do 22º Congresso Brasileiro de Agronomia. Sen. 
Antonio Carlos Valadares. 017 
 
 
(ALCA) 
 
 Indicação nº 1, de 2001, que sugere nos termos do artigo 
224, combinado com o art. 99, inciso III, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que os parâmetros a serem observados pelo Brasil 
no processo negociador da ALCA – Área de Livre Comércio das 
Américas, a ser iniciado em maio de 2002, seja objeto de estudo 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Lúcio Alcântara. 023 
 
 
(AP) 
 
 Solicitação de apoio ao projeto de S. Exª, aprovado hoje pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que autoriza a 
realização de plebiscito para transformar o município de 
Oiapoque/AP em território federal. Sen. Sebastião Rocha. 371 
 
 
APOIO 
 
 Apoio à criação do Estado do Carajás. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 240 
 
 
ASICA 
 
 Regozijo com a criação, pela Associação das Siderúrgicas 
do Carajás (ASICA), do Fundo Florestal de Carajás, com vistas ao 
plantio de 50 mil hectares de florestas. Sen. Edison Lobão.  128 
 
 
(BACEN) 
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 Expectativas ante o depoimento a ser prestado pelo Ministro 
Pedro Malan, amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o afastamento do ex-Presidente do Banco Central, Francisco 
Lopes. Sen. Eduardo Suplicy. 366 
 
 
(BNDES) 
 
 Saudações à decisão do BNDES de facilitar o acesso ao 
financiamento destinado à implantação de usinas térmicas. Sen. 
Paulo Hartung. 008 
 
 Considerações sobre o Plano Estratégico para 2000/2005, 
elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES. Sen. Romero Jucá. 477 
 
 
CARTA 
 
 Transcrição da resposta do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso a carta enviada por S.Exa. em 29 do corrente. Sen. 
Eduardo Suplicy. 483 
 
 
(CELG) 
 
 Declaração de apoio às manifestações contra a privatização 
da Centrais Elétricas de Goiás – CELG. Sen. Maguito Vilela.  091 
 
 
CESTA DE ALIMENTOS BÁSICOS 
 
 Elogios às ações do Ministro interino da Integração Nacional, 
Dr. Raul Jungmann, pela presteza na distribuição de cestas básicas 
e carros-pipa nos municípios atingidos pela seca na região 
nordestina. Sen. Ney Suassuna. 368 
 
 
CINEMA 
 
 Registro da participação, ontem, de assessor de S. Exª no 5º 
Festival de Cinema Brasileiro, na cidade de Miami/EUA, 
oportunidade em que falou sobre o papel da Subcomissão de 
Cinema do Senado Federal no processo de reestruturação da 
indústria nacional de cinema. Sen. Francelino Pereira. 167 
 
 Registro do início, hoje, do III Festival Internacional de 
Curtas-Metragens de Belo Horizonte. Sen. Francelino Pereira. 297 
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CODEVASF 
 
 Expectativa quanto às iniciativas para o desenvolvimento do 
vale do Parnaíba, por ocasião da realização, em Teresina, do VI 
Mercovale, que concretiza a presença da Codevasf no Estado do 
Piauí. Sen. Freitas Neto. 291 
 
 
COMEMORAÇÃO 
 
 Registro da comemoração, no período de 25 de maio a 5 de 
junho, na cidade de Pirenópolis, dos 183 anos da festividade do 
Império do Divino Espírito Santo. Sen. Mauro Miranda. 127 
 
 Registro do transcurso, no último dia 20 do corrente, do 12º 
aniversário de Palmas, capital do Estado do Tocantins. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 189 
 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Considerações sobre o substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao projeto que trata do Estatuto das Cidades, do qual S. 
Exª foi designado relator. Sen. Mauro Miranda. 168 
 
 
COOPERATIVISMO 
 
 Lançamento em São Luiz (MA), do programa Cooper jovem, 
cujo objetivo é motivar os jovens para o cooperativismo. Sen. Edison 
Lobão.  475 
 
 
(CPI) 
 
 Defesa da instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
para apurar denúncias de corrupção no Governo Federal. Sen. José 
Eduardo Dutra. 447 
 
 
(CPRM) 
 
 Defesa da valorização da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais – CPRM, por ocasião da divulgação do relatório 
anual de suas atividades. Sen. Lúcio Alcântara. 124 
 
 
CRÍTICA 
 
 Críticas ao discurso de renúncia do Sr. Antonio Carlos 
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Magalhães. Sen. Antero Paes de Barros. 345 
 
 
DEMISSÃO 
 
 Comentários à demissão de pessoas, por empresas 
brasileiras, com base na idade. Sen. Leomar Quintanilha. 483 
 
 
DISCURSO 
 
 Discurso de posse de S. Exª. Sen. Antonio Carlos Júnior. 435 
 
 
DROGAS 
 
 Preocupação de S. Exª com a grave situação do consumo e 
tráfico de drogas no Brasil. Sen. Tião Viana. 439 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Expectativa quanto à realização de audiência pública na 
Comissão de Educação, com participação do Ministro das 
Comunicações, sobre o histórico de injustiças e descumprimento dos 
direitos dos empregados da Rede Omega e Rede TV – antiga TV 
Manchete. Sen. Eduardo Suplicy. 111 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe 
sobre a renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a 
cargos eletivos de Presidente da República, Governadores de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos). Sen. Nabor Júnior. 057 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe 
sobre a renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a 
cargos eletivos de Presidente da República, Governadores de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos). Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 058 
 
 Celeridade para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
254, de 2000, na Câmara dos Deputados, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogando por 10 anos a 
aplicação por parte da União, de percentuais mínimos, do total dos 
recursos destinados à irrigação, nas Regiões Centro-Oeste e 
Nordeste. Sen. Mauro Miranda. 192 
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ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Apelo às autoridades do Governo para comparecimento à 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, a fim de discutir o 
racionamento de energia elétrica. Sen. Paulo Hartung. 008 
 
 Responsabilização do Governo Federal pela atual crise 
energética, em virtude da falta de planejamento e adoção de 
políticas equivocadas. Sen. Paulo Hartung. 008 
 
 Análise da importância da distribuição de energia para o 
desenvolvimento econômico do País. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos. 024 
 
 Análise dos aspectos políticos determinantes para a crise 
energética do País e defesa da definição de políticas públicas para o 
setor. Regozijo pela inauguração da usina hidrelétrica Dona 
Francisca no Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça. 027 
 
 Considerações sobre as implicações do processo de 
privatização para os setores sócio-econômicos no País, em especial 
na crise do setor energético. Sen. Iris Rezende. 067 
 
 Responsabilização do Governo Federal e sua equipe 
econômica pela crise no setor energético. Sen. Maguito Vilela. 091 
 
 Considerações sobre a responsabilidade do governo na 
crise de energia e seus reflexos sobre a economia. Sen. Carlos 
Patrocínio. 100 
 
 Críticas à política econômica do governo Fernando Henrique 
Cardoso, que inviabilizou investimentos no setor elétrico. Sen. 
Ademir Andrade. 107 
 
 Disparate da proposta de empresários do setor de alumínio, 
apesar da energia elétrica subsidiada para o setor. Sen. Ademir 
Andrade. 107 
 
 Repúdio às regras de racionamento de energia elétrica, 
tanto pela ilegalidade quanto pelo desrespeito aos consumidores. 
Sen. Ademir Andrade. 107 
 
 Satisfação com os resultados das iniciativas do Estado do 
Tocantins no setor energético, destacando a antecipação, para 
outubro próximo, do início das atividades da Usina Hidroelétrica Luís 
Eduardo Magalhães e a fixação de data para licitação da Usina do 
Peixe. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 126 
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 Registro da liberação de linhas oficiais de crédito para 
auxiliar na superação da crise de energia no País. Sen. Romero 
Jucá.  292 
 
 
ENERGIA SOLAR 
 
 Justificativas à reapresentação de projeto de lei, que visa 
estimular a adoção, nos domicílios, de equipamentos alimentados 
por energia solar. Sen. Carlos Patrocínio. 100 
 
 
(ES) 
 
 Repúdio à taxação da produção de mármore e granito, que 
prejudicará setor vital para a economia do Estado do Espírito Santo. 
Sen. Paulo Hartung. 285 
 
 
ESQUADRA 
 
 Registro da incorporação do navio-aeródromo “São Paulo” 
como Capitânia da Esquadra brasileira, em cerimônia realizada no 
dia 28 de abril último, no Porto de Santos. Sen. Romeu Tuma.  119 
 
 
FACULDADE 
 
 Satisfação com a homenagem recebida da Faculdade de 
Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia – FARO, que deu 
a sua Biblioteca o nome de S. Exª. Sen. Moreira Mendes. 129 
 
 
FAVELA 
 
 Premência na definição de uma política urbana que 
interrompa o processo de favelização dos centros urbanos. Sen. 
Mauro Miranda. 168 
 
 
FEBRE AFTOSA 
 
 Importância da efetivação de programas de combate à febre 
aftosa no estado do Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio. 031 
 
 Apoio à determinação do Presidente da República para 
reforçar a fiscalização da fronteira brasileira com a Bolívia, a fim de 
evitar a entrada de animais contrabandeados com febre aftosa no 
País. Sen. Romero Jucá. 366 
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(FUNASA) 
 
 Alerta ao Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de 
Saúde sobre o aumento dos casos de dengue no Amapá. Sen. 
Sebastião Rocha. 455 
 
 
(GO) 
 
 Considerações sobre a publicação de pesquisa de intenção 
de votos na disputa para o governo do Estado de Goiás em 2002. 
Sen. Mauro Miranda. 376 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem à memória do Sr. Honório Hermeto Carneiro 
Leão, Marquês do Paraná, pelo bicentenário de seu nascimento. 
Sen. Mozarildo Cavalcanti. 001 
 
 Associação às homenagens prestadas ao Lions Clube. Sen. 
Edison Lobão. 020 
 
 Homenagem à Fundação Getúlio Vargas pela contribuição 
ao desenvolvimento econômico nacional. Sen. Romero Jucá.  117 
 
 Registro das solenidades de comemoração dos 106 anos de 
emancipação do Município goiano de Jataí. Sen. Maguito Vilela. 375 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Homenagem à memória do Sr. Honório Hermeto Carneiro 
Leão, Marquês do Paraná, pelo bicentenário de seu nascimento. 
Sen. Edison Lobão. 004 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Registro do Falecimento, no último dia 25 de abril, do ilustre 
piauiense Wilson de Andrade Brandão. Sen. Hugo Napoleão. 377 
 
 
IDOSO 
 
 Visita ao Reitor da Universidade Católica de Brasília, Padre 
Romualdo, para cumprimentá-lo pela iniciativa de receber idosos nos 
seus cursos regulares. Sen. Leomar Quintanilha. 298 
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IMPRENSA 
 
 Transcrição de artigo publicado na Gazeta Mercantil, 
intitulado “Venezuela formaliza pedido para entrar no Mercosul". 
Sen. Mozarildo Cavalcanti. 013 
 
 Registro de matéria publicada no jornal O Globo, sobre a 
punição dos envolvidos em irregularidades nos contratos com a 
empresa ESCA para instalação do projeto Sivam. Sen. Bello Parga. 017 
 
 Comentários ao editorial do jornal Página 20, do Estado do 
Acre, contrário a projeto de autoria de S. Exª para que o aeroporto 
internacional de Rio Branco tenha o nome do ex-Senador Oscar 
Passos. Sen. Nabor Júnior. 189 
 
 Leitura de ofício enviado ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em que lamenta as críticas de S. Exª ao artigo publicado 
no Jornal do Brasil, que aborda a violação do painel eletrônico do 
Senado Federal. Sen. Eduardo Suplicy. 366 
 
 Transcrição de artigo do jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulado “Fronteira com a Bolívia vai ter patrulhamento das Forças 
Armadas”. Sen. Romero Jucá. 366 
 
 Repúdio à notícia veiculada pelo Jornal do Brasil, de hoje, 
segundo a qual sua excelência teria se abstido na votação da 
cassação do mandato do ex-Senador Luiz Estevão. Sen. Roberto 
Requião. 423 
 
 
INDÚSTRIA 
 
 Considerações sobre o pronunciamento feito pelo Dr. 
Ronaldo Dimas, Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Tocantins – FIETO, durante comemoração do Dia Nacional da 
Indústria. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 469 
 
 
(INSS) 
 
 Defesa da redução da contribuição ao INSS cobrada dos 
pequenos municípios brasileiros, em apoio à reivindicação da 
Federação Catarinense dos Municípios – FECAM. Sen. Casildo 
Maldaner. 230 
 
 
(IPI) 
 
 Protesto contra o decreto de taxação de 10% do IPI sobre 



 10 

produtos de granito e mármore. Sen. Ricardo Santos. 073 
 
 Decepção com a decisão da equipe econômica de 
determinar a cobrança de 9% de IPI para o setor de pedras 
ornamentais. Sen. Ricardo Santos. 256 
 
 Apelo ao Poder Executivo para rever o Decreto nº 3377, de 
23 de março deste ano, que eleva o percentual de contribuição do 
Imposto de Produtos Industrializados (IPI) da indústria de rochas 
ornamentais para 10%. Sen. Marluce Pinto. 449 
 
 
JUDICIÁRIO 
 
 Necessidade do controle externo do Judiciário. Sen. Roberto 
Requião. 423 
 
 
JUSTIFICATIVAS 
 
 Justificativas ao projeto de lei que dispõe sobre a 
exoneração de dirigentes das Agências Reguladoras. Sen. Paulo 
Hartung. 008 
 
 
MAGISTÉRIO 
 
 Preocupação de S. Exa. com a greve do magistério no 
Estado de Sergipe. Sen. Maria do Carmo Alves. 482 
 
 
MÃO DE OBRA 
 
 Críticas ao aumento das contratações por terceirização de 
mão de obra no país. Sen. Geraldo Cândido. 445 
 
 
MEIO AMBIENTE 
 
 Transcurso no próximo dia 5 do corrente do Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Sen. Gilvam Borges. 475 
 
 
(MERCOSUL) 
 
 Defesa da integração econômica mundial pelo fortalecimento 
de blocos regionais como o Mercosul. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 373 
 
 
(MMA) 
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 Apelo ao Ministro da Agricultura para que envie com 
urgência lote de vacina contra a febre aftosa para o Estado de 
Roraima. Sen. Romero Jucá. 011 
 
NORDESTE 
 
 Necessidade de ações emergenciais para atenuar as 
conseqüências da estiagem que assola o Nordeste. Sen. Renan 
Calheiros. 287 
 
 Necessidade de uma política planejada de combate à seca 
nordestina. Sen. Antonio Carlos Valadares. 420 
 
 
ÓLEO DIESEL 
 
 Necessidade de que seja autorizada a importação de 
gasolina e óleo diesel da Venezuela, como forma de atenuar os 
prejuízos causados a Roraima pela entrada irregular de 
combustíveis provenientes daquele País. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 013 
 
 
(OMS) 
 
 Enaltecimento da vitória obtida pelo Brasil junto à 
Organização Mundial da Saúde – OMS, com aprovação de proposta 
relativa a medicamentos destinados ao combate da Aids. Sen. 
Romero Jucá. 011 
 
 
(PA) 
 
 Relatório da visita de S. Exª aos municípios de Marabá e 
Santarém, no Estado do Pará. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 240 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 410, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 162, de 
2001, do Senador Paulo Hartung, solicitando seja encaminhado voto 
de censura à decisão do Presidente dos Estados Unidos da América 
de não cumprir o Tratado de Kyoto (implementação de medidas para 
proteção do meio-ambiente, com o argumento de que as obrigações 
definidas no Ato Internacional trariam prejuízo à economia norte-
americana, demonstrando profundo descaso com o futuro da vida no 
planeta). Sen. Bernardo Cabral. 004 
 
 Parecer nº 411, de 2001, da Comissão de Constituição, 
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Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 51, de 2001, de 
autoria dos Senadores José Eduardo Dutra e outros. Sen. Bello 
Parga.  040 
 
 Parecer nº 412, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 73, de 2001, do 
Senador Romero Jucá, sobre pedidos ao Ministério da Fazenda. 
Sen. Bello Parga. 045 
 
 Parecer nº 413, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 74, de 2001, do 
Senador Romero Jucá, sobre pedidos ao Ministério da Fazenda. 
Sen. Bello Parga. 049 
 
 Parecer nº 414, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 055 
 
 Parecer nº 415, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 056 
 
 Parecer nº 416, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 056 
 
 Parecer nº 417, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 064 
 
 Parecer nº 418, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 082 
 
 Parecer nº 419, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 083 
 
 Parecer nº 420, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 084 
 
 Parecer nº 421, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 085 
 
 Parecer nº 422, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 189, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 085 
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 Parecer nº 423, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 086 
 
 Parecer nº 424, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 087 
 
 Parecer nº 425, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 088 
 
 Parecer nº 426, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 089 
 
 Parecer nº 427, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2001 (nº 865/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. Sen. Ramez Tebet.  089 
 
 Parecer nº 428, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2000 (nº 488/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São 
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 197 
 
 Parecer nº 429, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de 2000 (nº 580/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Educativa de Radiodifusão Santa Cruz a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz das 
Palmeiras, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma. 198 
 
 Parecer nº 430, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2001 (nº 596/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itaguaçu a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguaçu, Estado 
do Espírito Santo. Sen. Gerson Camata. 200 
 
 Parecer nº 431, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2001 (nº 622/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACBNH – 
Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Candeias do Jamari, 
Estado de Rondônia. Sen. Moreira Mendes. 201 
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 Parecer nº 432, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 9, de 2000 (nº 36/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 5, 
de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre representação acerca de omissão no dever de 
prestar contas por parte do Conselho Regional de Estatística no 
Estado do Rio de Janeiro. Sen. Ricardo Santos. 202 
 
 Parecer nº 433, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 105, de 2000 (nº 352/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o relatório de 
Atividades do Tribunal, referente ao 1º trimestre de 2000. Sen. 
Romero Jucá. 203 
 
 Parecer nº 434, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 19, de 2001 (nº 9.108/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
1.059, de 2000, referente a irregularidades na execução de 
convênios com recursos advindos do Plano Agropecuário e Florestal 
de Rondônia – PLANAFLORO. Sen. Geraldo Altholf. 206 
 
 Parecer nº 435, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 49, de 2001 (nº 138/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o Relatório de 
Atividades do Tribunal, referente ao 4º trimestre de 2000. Sen. Luiz 
Otávio.  207 
 
 Parecer nº 436, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 1998 (nº 609/97, da 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada a Radio Capital do Som Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. Sen. Juvêncio da Fonseca. 210 
 
 Parecer nº 437, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/59, de 2000 (nº 246/2000, na 
origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
encaminha ao Senado Federal o Relatório de Gestão Fiscal com 
dados acumulados até o segundo quadrimestre de 2000, instituído 
pelo art. 54, inciso III, da Lei Complementar 101, de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Sen. Amir Lando. 211 
 
 Parecer nº 438, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
30, de 2000 (nº 128/95, na Câmara dos Deputados), que altera a 
alínea c do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. Sen. 
Álvaro Dias.  215 
 
 Parecer nº 439, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
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sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na 
Casa de origem), que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a 
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 
(contribuição previdenciária da empresa rural e da agroindústria; 
consórcio simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Osmar Dias. 216 
 
 Parecer nº 440, de 2001, – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 20, de 2001. Sen. Edison 
Lobão.  263 
 
 Parecer nº 440, de 2001, redação final do Projeto de 
Resolução nº 20, de 2001. Sen. José Agripino. 263 
 
 Parecer nº 441, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 1999. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 277 
 
 Parecer nº 442, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2000. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti.  278 
 
 Parecer nº 443, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2000. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 278 
 
 Parecer nº 444, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 280 
 
 Parecer nº 445, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2001.  
Sen. Edison Lobão. 281 
 
 Parecer nº 446, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 281 
 
 Parecer nº 447, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. Antero 
Paes de Barros. 282 
 
 Parecer nº 448, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
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Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. Antero 
Paes de Barros. 283 
 
 Parecer nº 449, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 283 
 
 Parecer nº 450, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 283 
 
 Parecer nº 451, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. Antero 
Paes de Barros. 284 
 
 Parecer nº 452, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 284 
 
 Parecer nº 453, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. Antero 
Paes de Barros. 285 
 
 Parecer nº 454, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
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Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. Sen. Antero 
Paes de Barros. 285 
 
 Parecer nº 455, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 108, de 2001 (nº 318, de 9-4-
2001, na origem), que propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo no valor equivalente a 
até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos), de principal, entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com a garantia 
da República Federativa do Brasil, destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Expansão de Mercados para Pequenas e 
Médias Empresas – PEM. Sen. Luiz Pontes. 300 
 
 Parecer nº 456, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 119, de 2001 (nº 375, de 25-4-
2001, na origem), que encaminha ao Senado Federal, solicitação 
para que seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
total equivalente a US$130,000,000.00 (cento e trinta milhões de 
dólares norte-americanos), de principal, entre o Governo do Distrito 
Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Saneamento 
Básico no Distrito Federal. (Projeto de Resolução nº 23, de 2001). 
Sen. Casildo Maldaner. 304 
 
 Parecer nº 457, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 22, de 2001. Sen. Edison Lobão. 360 
 
 Parecer nº 458, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 363 
 
 Parecer nº 459, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 363 
 
 Parecer nº 460, de 2001 – Comissão Diretora que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 364 
 
 Parecer nº 461, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 
2000, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as 
eleições. Sen. José Agripino. 391 
 
 Parecer nº 462, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 1999. Sen. 
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Edison Lobão. 431 
 
 Parecer nº 463, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 432 
 
 Parecer nº 464, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 436 
 
 Parecer nº 465, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000. Sen. 
Edison Lobão.  436 
 
 Parecer nº 466, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 437 
 
 Parecer nº 467, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2001. Sen. 
Edison Lobão. 438 
 
 Parecer nº 468, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2001 (nº 3.523/2000, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
acrescenta parágrafos ao art. 58 e dá nova redação ao § 2º do art. 
458 da Consolidação da Leis do Trabalho, aprova da pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Sen. Moreira Mendes. 460 
 
 Parecer nº 469, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 463 
 
 Parecer nº 470, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 464 
 
 Parecer nº 471, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 464 
 



 19 

 Parecer nº 472, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 464 
 
 Parecer nº 473, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 465 
 
 Parecer nº 474, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 465 
 
 Parecer nº 475, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 465 
 
 Parecer nº 476, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares. 466 
 
 Parecer nº 477, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2001 (nº 674/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educacional São Pedro, para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Araguaína, Estado de Tocantins. Sen. Mauro Miranda. 466 
 
 Parecer nº 478, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem nº 121, de 2001 (nº 407/2001, na origem), 
encaminhada pelo Excelentíssimo Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a recomendação de 
nome do Sr. Luís Carlos Wanderley Lima, para Diretor da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Sen. Geraldo Altholf. 467 
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PETROBRÁS 
 
 Apelo à Petrobrás para revisão da decisão de desativar sua 
base na cidade de Rio Branco, capital do Acre, tendo em vista os 
prejuízos a que será submetido aquele Estado, sobretudo com o 
aumento no preço dos combustíveis. Sen. Nabor Júnior.  091 
 
PETRÓLEO 
 
 Preocupação com a exploração de petróleo no Amapá. Sen. 
Sebastião Rocha. 455 
 
 
(PIS) 
 
 Registro dos resultados obtidos com o fim da cobrança do 
PIS/CONFINS sobre remédios que foram disponibilizados a preços 
populares. Sen. Romero Jucá. 011 
 
 
POLÍCIA MILITAR 
 
 Preocupação com a greve dos policiais militares no Estado 
do Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio. 234 
 
 Sugestão para que seja constituída Comissão Oficial do 
Senado Federal destinada a acompanhar o desenrolar da greve da 
Polícia Militar do Estado do Tocantins. Sen. Antero Paes de Barros. 239 
 
 Apelo ao Governador Siqueira Campos para que negocie o 
fim da greve da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Sen. Maguito 
Vilela.  256 
 
 Defesa das iniciativas do Governo do Tocantins diante da 
greve dos policiais militares naquele Estado. Sen. Leomar 
Quintanilha. 293 
 
 Considerações sobre a crise gerada com a greve da Polícia 
Militar de Tocantins e as providências adotadas pelo Governo 
Estadual. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 297 
 
 Considerações sobre a crise entre a Polícia Militar e o 
Exército, no Estado do Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 330 
 
 Satisfação pelo avanço no processo de diálogo entre as 
forças policiais aquarteladas em Tocantins e o Exército. Sen. Carlos 
Patrocínio. 334 
 
 
PROJETO DE DECRETO 
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 Discutindo 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. Lúcio Alcântara.  267 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 
(nº 597/2000, 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 Tereza, 
Estado do Espírito Santo. Sen. Paulo Hartung. 279 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 
(nº 597/2000, 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 Tereza, 
Estado do Espírito Santo. Sen. Ricardo Santos. 279 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2001, que altera a 
redação do art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências 
Reguladoras e dá outras providências, para dispor sobre a 
exoneração dos ocupantes dos mandatos de dirigentes das 
Agências Reguladoras. Sen. Paulo Hartung. 021 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2001, que dá nova 
redação ao § 1º do art. 26, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor. À Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 033 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2001, que denomina 
Rodovia Gaspar Silveira Martins o trecho da rodovia BR-153, que 
liga a cidade de Aceguá à rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande 
do Sul. Sen. Emília Fernandes. 034 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2001, que institui o Dia 
Nacional do Cientista Social e dá outras providências. Sen. Álvaro 
Dias.  035 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2001, que altera o art. 18 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde, para proibir a exigência 
de caução por parte de seus prestadores de serviços contratados e 
credenciados. Sen. Paulo Souto. 227 
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 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Carlos 
Patrocínio. 264 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Arlindo 
Porto.  265 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Emília 
Fernandes. 265 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Geraldo 
Cândido. 265 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Ademir 
Andrade. 266 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Paulo 
Hartung. 266 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Romero 
Jucá. 266 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Sen. Tião Viana.  266 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2001, de sua autoria, 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. Sen. Antonio Carlos Magalhães. 295 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
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1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Osmar Dias. 356 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Jader Barbalho. 358 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Romero Jucá. 358 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Bello Parga. 359 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Eduardo Suplicy. 359 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). Sen. Moreira Mendes. 359 
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 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 
596/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho 
de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados 
vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de 
comissões e percentagens em prestações sucessivas quando do 
recebimento da primeira parcela e estabelece critérios para o 
estorno de comissões pagas. Sen. Romero Jucá. 361 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 
596/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho 
de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados 
vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de 
comissões e percentagens em prestações sucessivas quando do 
recebimento da primeira parcela e estabelece critérios para o 
estorno de comissões pagas. Sen. Tião Viana. 361 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2001, que altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Sen. 
Roberto Saturnino. 404 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2001que altera a 
redação do § 5º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997 – Lei Eleitoral e acrescenta § 7º ao mesmo dispositivo, para 
determinar nova forma de distribuição do tempo de propaganda 
gratuita entre os partidos. Sen. Iris Rezende. 406 
 
 Satisfação com a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2001, que trata da contribuição previdenciária rural. Sen. 
Waldeck Ornelas. 426 
 
 Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 
2000, que altera o art. 1º da Lei nº 8072, de 25 de junho de 1990, 
para incluir na relação de crimes hediondos os crimes sexuais contra 
crianças e adolescentes. Sen. Carlos Patrocínio. 479 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD. Sen. Heloísa Helena. 258 
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 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD. Sen. Roberto Requião. 258 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD. Sen. Romero Jucá. 258 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD. Sen. Ademir Andrade. 259 
 
 
(PRONAF) 
 
 Apresentação de emenda ao Orçamento da União 
destinando recursos ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – 
PRONAF, de forma a possibilitar o refinanciamento das dívidas junto 
ao Banco do Brasil. Sen. Ricardo Santos. 419 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Pronunciamento de renúncia do mandato de S. Exª, pela 
representação do Estado da Bahia, em virtude do seu envolvimento 
no episódio de violação do painel eletrônico do Senado. Sen. 
Antonio Carlos Magalhães. 335 
 
 Esclarecimentos ao pronunciamento do Senador Eduardo 
Suplicy. Sen. Romero Jucá. 367 
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 Importância do pronunciamento do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, ontem. Sen. Waldeck Ornelas. 426 
 
 
(PT) 
 
 Leitura da nota assinada pelo Deputado José Genoíno, 
Presidente em exercício do PT e pelos líderes do partido na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, intitulada “Em busca da 
credibilidade perdida”. Sen. José Eduardo Dutra. 066 
 
 
PUBLICAÇÃO 
 
 Considerações sobre a publicação intitulada Perfil 
Institucional , da FGV Editora. Sen. Romero Jucá. 117 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Denúncia da existência de um site inglês, no qual se informa 
como adquirir terras na Amazônia com a intenção de constituir uma 
reserva internacional. Sen. Bernardo Cabral.  428 
 
 
REGOZIJO 
 
 Regozijo pela presença na Casa de membros do Distrito 
Múltiplo do Lions Clube do Brasil. Sen. Sebastião Rocha. 020 
 
 
RENÚNCIA 
 
 Considerações sobre a renúncia do Senador José Roberto 
Arruda. Sen. Eduardo Suplicy. 111 
 
 Análise da renúncia do mandato do ex-Senador Antonio 
Carlos Magalhães sob a perspectiva de fuga do processo de 
cassação. Sen. Roberto Freire. 349 
 
 
REPUDIO 
 
 Repúdio às declarações do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tachando a oposição de fascista. Sen. Geraldo Cândido. 096 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 263, de 2001, solicitando ao Ministro de 
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Estado das Comunicações as informações que menciona. Sen. 
Carlos Bezerra. 035 
 
 Requerimento nº 268, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 14, de 1998, 91, de 
2000, e 13 de 2001, e do Projeto de Lei do Senado nº 657, de 1999, 
por regularem a mesma matéria. Sen. Osmar Dias. 226 
 
 Requerimento nº 269, de 2001, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as 
informações que menciona. Sen. Eduardo Suplicy. 227 
 
 Requerimento nº 270, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
informações que menciona. Sen. Osmar Dias. 227 
 
 Requerimento nº 271, de 2001solicitando a retirada definitiva 
do Projeto de Resolução nº 95, de 1999, de sua autoria, que altera a 
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal (operações de crédito 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações). Sen. Ney Suassuna. 228 
 
 Requerimento nº 272, de 2001, solicitando a retirada 
definitiva do Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de sua autoria, 
que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, para 
excluir as concessões de garantia que menciona do âmbito das 
operações de crédito. Sen. Ney Suassuna. 228 
 
 Requerimento nº 273, de 2001, solicitando a retirada 
definitiva do Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2000 – 
Complementar, de sua autoria, em face da edição da Medida 
Provisória nº 2.146-1, de 2001, que extingue a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti. 228 
 
 Requerimento nº 274, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Ítalo Batan Régis, ocorrido no último 
dia 27, em Vitória, Estado do Espírito Santo. Sen. Paulo Hartung. 228 
 
 Requerimento nº 275, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. 
Freitas Neto. 229 
 
 Requerimento nº 277, de 2001, solicitando a retirada em 
caráter definitivo do Requerimento nº 164, de 2001, que requer ao 
Ministro de Estado dos Transportes informações sobre os estudos 
referentes à duplicação da BR-153, no trecho que liga Anápolis-GO 
a Porangatu-GO, divisa com o Estado de Tocantins. Sen. Iris 
Rezende. 282 
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 Requerimento nº 278, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado dos Transportes as informações que menciona (Anexado ao 
Requerimento nº 164, de 2001). Sen. Iris Rezende. 282 
 
 Requerimento nº 279, de 2001, solicitando a retira em 
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2001, que 
acrescenta § 7º ao art. 3º da Lei nº 10177, 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 7827, de 27 de setembro de 
1989, e dá outras providências. Sen. Antonio Carlos Valadares. 282 
 
 Requerimento nº 283, de 2001, solicitando a criação de 
Comissão Especial do Senado Federal, para acompanhar e 
intermediar in loco as negociações e desdobramentos da crise 
estabelecida entre o Governo do Estado do Tocantins e a Polícia 
Militar do Estado, ora sob a intervenção do Exército Brasileiro, em 
face à gravidade do impasse. Sen. Antero Paes de Barros. 355 
 
 Discutindo o requerimento nº 280, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. Sen. Romero Jucá. 365 
 
 Discutindo o requerimento nº 281, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. Sen. Romero Jucá. 365 
 
 Requerimento nº 286, de 2001, solicitando, em prorrogação 
ao Requerimento nº 91, de 2001, licença para tratamento de saúde, 
por 121 dias, a partir de 2 de abril do corrente ano. Sen. José 
Sarney.  451 
 
 Requerimento nº 287, de 2001, solicitando voto de louvor e 
congratulações ao Grupo Gerdau, por ocasião da celebração do 1º 
Centenário de sua fundação. Sen. Pedro Simon. 452 
 
 Requerimento nº 288, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 7 de novembro 
de 2001, seja dedicada a comemorar os 25 anos da Inauguração da 
Fundação Dom Cabral. Sen. Arlindo Porto. 455 
 
 
RESPOSTA 
 
 Resposta ao Senador Roberto Requião, determinando o 
encaminhamento da questão à Procuradoria Parlamentar. Sen. 
Edison Lobão. 426 
 
 
SANEAMENTO BÁSICO 
 
 Preocupação com a possibilidade de privatização do setor 
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de saneamento básico. Sen. Geraldo Cândido. 096 
 
 
SATISFAÇÃO 
 
 Satisfação com a escolha do Padre Cícero Romão Batista, 
como o Cearense do Século XX. Sen. Luiz Pontes. 470 
 
 
SAUDAÇÃO 
 
 Saudações ao novo integrante da Casa, Senador Lindberg 
Cury. Sen. Hugo Napoleão. 224 
 
 
SAÚDE 
 
 Registro da realização, amanhã, no Auditório Petrônio 
Portela, do I Fórum de Saúde Ocular, promovido pela Comissão de 
Assuntos Sociais. Sen. Sebastião Rocha. 239 
 
 Realização, no auditório Petrônio Portella, do I Fórum 
Nacional de Saúde Ocular. Sen. Sebastião Rocha. 371 
 
 Realização, nos dias 30 e 31 de maio, no Auditório Petrônio 
Portela, do I Forum Nacional de Saúde Ocular, sob a coordenação 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO. Sen. Casildo 
Maldaner. 375 
 
 
SECA 
 
 Apelo ao Governo Federal para providências em socorro às 
vítimas da seca no Nordeste, destacando a tragédia que ocorre na 
Paraíba, Piauí, Ceará e Alagoas. Sen. Ney Suassuna. 224 
 
 Gravidade da seca no Estado do Piauí. Sen. Hugo 
Napoleão. 224 
 
 Sugestões para minorar os efeitos da seca na região do 
semi-árido nordestino, inclusive em parte do Estado do Espírito 
Santo. Sen. Ricardo Santos. 289 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Renúncia ao seu mandato de Senador da República, em 
função do envolvimento no episódio de violação do painel eletrônico 
do Senado Federal. Sen. José Roberto Arruda. 079 
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 Discurso de posse no Senado Federal, ressaltando que 
lutará pelos pequenos empresários e que dará continuidade a 
projetos do ex-Senador Arruda voltados para o Distrito Federal. Sen. 
Lindberg Cury. 221 
 
 Defesa das ações do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar no processo de investigação da violação do painel 
eletrônico. Sen. Heloísa Helena. 344 
 
 Defesa do Relatório do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, que concluiu pelo pedido de cassação dos senadores 
envolvidos no processo de violação do painel do Senado Federal. 
Sen. Ramez Tebet. 351 
 
 Indignação à matéria publicada no Jornal do Senado 
segundo a qual S. Exª teria feito declarações relativas à renúncia do 
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães. Cobrança de providências à 
Mesa. Sen. Lúcio Alcântara. 403 
 
 Solicitação à Mesa para providências junto à Procuradoria 
Parlamentar do Senado Federal, para atuar nos termos da legislação 
vigente. Sen. Roberto Requião. 423 
 
 Solidariedade ao Senador Roberto Requião, apoiando o 
acionamento da Procuradoria Parlamentar, a fim de coibir os 
excessos de Imprensa que atentem contra a dignidade dos 
senadores. Sen. Gerson Camata. 429 
 
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Solidariza-se com o Senador Lúcio Alcântara e determina as 
providências cabíveis. Sen. Edison Lobão. 404 
 
 
TARIFAS 
 
 Responsabilidade do Governo Fernando Henrique Cardoso 
na promoção de política de achatamento salarial nos setores público 
e privado e no aumento das tarifas públicas. Sen. Ademir Andrade. 193 
 
 
TELECOMUNICAÇÕES 
 
 Elogios ao desempenho do Ministro Pimenta da Veiga, no 
setor das telecomunicações. Sen. Romero Jucá.  372 
 
 
TELEFONIA 
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 Reflexão sobre as razões do elevado preço cobrado no País 
pelos serviços de telefonia fixa e celular. Sen. Moreira Mendes. 015 
 
 
(TJLP) 
 
 Apresentação de projeto de lei que atende a solicitação de 
diversas autoridades do Estado de Alagoas, presentes no Plenário, 
no sentido de que o refinanciamento de débitos com expurgo da 
TJLP seja aplicado aos pequenos produtores rurais. Sen. Antonio 
Carlos Valadares. 294 
 
 
(TSE) 
 
 Participação do Ministro Nelson Jobim, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), nos trabalhos a serem desenvolvidos pela 
subcomissão designada para buscar mecanismos de maior controle 
sobre as urnas eletrônicas nos pleitos eleitorais. Sen. Bernardo 
Cabral.  077 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com a escalada da violência em Goiás, 
especialmente na capital, Goiânia, onde se evidencia o fracasso do 
Programa de Tolerância Zero do Governo do Estado. Sen. Mauro 
Miranda. 007 
 
 
 



Ata da 58ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 23 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

  Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

  ÀS 14 HORAS E 44 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 – Antô nio Car los 
Va la da res – 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 Be zer ra – 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 – 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 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 71 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.

O tem po des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te da pre sen te ses são será de di ca do a ho me -
na ge ar a me mó ria de Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão,
o Mar quês do Pa ra ná, pelo bi cen te ná rio de seu nas ci -
men to, nos ter mos do Re que ri men to nº 197, de 2001,
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra e ou tros Srs. Se na do res.

Con vi do para com por a Mesa o Sr. Emba i xa dor
Se i xas Cor rêa, Se cre tá rio-Geral do Ita ma raty, e o Sr.

Arno Weh ling, Pre si den te do Insti tu to His tó ri co e Ge -
o grá fi co do Bra sil.

Em vir tu de da au sên cia do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, au tor do Re que ri men to nº 197, de 2001 –
S. Exª se en con tra na Co mis são de Éti ca, que nes te
mo men to se re ú ne em uma das de pen dên ci as do Se -
na do Fe de ral –, peço ao Se cre tá rio da Mesa, Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, que leia o dis cur so pre pa ra -
do pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

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, Sr.
Emba i xa dor, Srªs e Srs. con vi da dos, é com mu i ta
hon ra que re ce bo a in cum bên cia do Sr. Pre si den te de
pro ce der à le i tu ra do pro nun ci a men to ela bo ra do pelo
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, o au tor do re que ri men to em 
que se pede seja fe i ta esta ho me na gem.

Pas so à le i tu ra do dis cur so de S. Exª:
A Hora do Expe di en te des ta ses são do 

Se na do Fe de ral des ti na-se a ho me na ge ar o 
es ta dis ta bra si le i ro da épo ca do Impé rio Ho -
nó rio Her me to Car ne i ro Leão, dis tin gui do
com os tí tu los no bi liár qui cos de Vis con de do 
Pa ra ná, em 1852, e com o tí tu lo de Mar quês 
do Pa ra ná, em 1854.

Nes te ano, co me mo ra-se o se gun do
cen te ná rio do nas ci men to des sa fi gu ra da
His tó ria do Bra sil. Nas ci do de fa mí lia hu mil -
de na Vila de Ja cuí, Mi nas Ge ra is, em 11 de 
ja ne i ro de 1801, vi a jou, aos 19 anos, para
Co im bra, em cuja uni ver si da de se di plo mou
em Di re i to em 1825.

Pa re cia fa da do a uma car re i ra me teó ri -
ca, pois, vol tan do ao Bra sil, foi no me a do
Juiz de São Se bas tião, na Pro vín cia de São
Pa u lo e, em três anos, che gou a De sem bar -
ga dor da re la ção de Per nam bu co, com exer -
cí cio no Rio de Ja ne i ro. Exer ceu, con co mi -
tan te men te, o car go de Au di tor-Geral de
Ma ri nha e Ou vi dor no Rio de Ja ne i ro, com
as sen to na Cor te. Alça do ao Su pre mo Tri bu -
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nal de Jus ti ça, não to mou pos se, por que foi
es co lhi do, na mes ma épo ca, como Con se -
lhe i ro de Esta do.

Entre as vo zes a pro pó si to des se es ta -
dis ta, po de mos lem brar a de Rui Bar bo sa,
com toda a sua au to ri da de in te lec tu al, que
dele dis se que ”de mar ca um tre cho de ci si vo 
de nos sa his tó ria cons ti tu ci o nal e cen tra li -
za-a. Enfe i xa as ener gi as do pas sa do e de -
sen ca de ia as do fu tu ro. Se pa ra duas épo -
cas. Foi o pon to cul mi nan te do Impé rio“.

Era co nhe ci do pelo tem pe ra men to for -
te, con tra ba lan ça do pela von ta de cons ci en te 
e a de ci são uni for me, sa ben do apro ve i tar
es sas qua li da des para atra ir a aten ção dos
con tem po râ ne os e ser guin da do às mais al -
tas po si ções, sem pre com a pre o cu pa ção,
con for me di zia Edmun do da Luz Pin to, de
”le var a Pá tria para adi an te, de rom per com
os me ca nis mos e pre con ce i tos que lhe re -
tar dam o avan ço, de ide a li zar ro te i ros no -
vos, ven do o ama nhã, para mais se gu ros e
ma i o res pas sos da na ci o na li da de“.

Em 1830, co me çou a car re i ra po lí ti ca
como De pu ta do por Mi nas Ge ra is, ali an -
do-se aos mo de ra dos, sob a li de ran ça de
Eva ris to da Ve i ga.

Car ne i ro Leão, um ano de po is de ele i -
to, des ta cou-se co la bo ran do na re da ção de
um ma ni fes to que cha ma va à or dem o pró -
prio Impe ra dor. Tal fato se deu a 17 de fe ve -
re i ro de 1831 – pou cas se ma nas, por tan to,
an tes da ab di ca ção de D. Pe dro I.

Car ne i ro Leão ti nha uma po si ção po lí -
ti ca de ve ras in te res san te: era pelo pre do mí -
nio do Le gis la ti vo – po si ção li be ral que res -
trin gia os po de res im pe ri a is –, mas, ao mes -
mo tem po, apo i a va a vi ta li ci e da de dos Se -
na do res – po si ção con ser va do ra, pois os
Se na do res eram es co lhi dos pelo Impe ra dor.

A po lí ti ca, nes sa épo ca, era um jogo
de in te res ses aris to crá ti cos, já que só exis -
tia no Rio ou nas ca pi ta is de pro vín ci as e
era res tri ta aos se nho res de ter ras e de es -
cra vos, aos co mer ci an tes (em gran de par te,
por tu gue ses) e a al guns ele men tos das pro -
fis sões li be ra is, ju í zes, mi li ta res e pa dres.
Além dis so, não ha via pro pri a men te par ti -
dos, mas ape nas três ”nú cle os“, que dis pu -
ta vam os be ne fí ci os do po der.

Um dos gru pos, o dos ca ra mu rus ou
res ta u ra do res, for mou-se após a ab di ca ção
de D. Pe dro I e ti nha como prin ci pal fi gu ra
José Bo ni fá cio, tu tor do her de i ro do tro no.
Eles lu ta vam pelo re tor no de D. Pe dro I e,
após sua mor te em 1834, de sa pa re ce ram.

Ou tro gru po, dos mo de ra dos, como
Eva ris to da Ve i ga, de se ja va re for mas po lí ti -
cas pa u la ti nas e era res pon sá vel pelo Go -
ver no re gen ci al.

Os exal ta dos, en tre os qua is al guns ti -
nham idéi as re pu bli ca nas, que ri am a trans -
for ma ção da Assem bléia em Cons ti tu in te e
a re for ma da Cons ti tu i ção, com ado ção de
um mo de lo fe de ra lis ta e con se qüen te ces -
são de par te do po der para as pro vín ci as.

Nes se am bi en te, Car ne i ro Leão, com
pa ciên cia e se gu ran ça, foi ocu pan do es pa ço 
e co me çou a mar car po si ções.

Em 14 de ju nho de 1831, ao lado de
Cos ta Car va lho e Fran cis co de Pa u la Sou -
sa, in te grou a co mis são par la men tar que
ela bo rou a lei que pas sou a res trin gir os po -
de res da Re gên cia.

Em 1832, de po is de um rom pi men to
his tó ri co com os li be ra is que pre ten di am a
trans for ma ção da Câ ma ra dos De pu ta dos
em Assem bléia Cons ti tu in te, foi no me a do,
em 13 de se tem bro, Mi nis tro da Jus ti ça da
Re gên cia Tri na (Lima e Sil va, Cos ta Car va -
lho e Bráu lio Mu niz) e exer ceu esse car go
até 1833.

Após o Ato Adi ci o nal de 12 de agos to
de 1834, que trans for mou os Con se lhos de
Pro vín cia em Assem bléi as Le gis la ti vas e es -
ta be le ceu a Re gên cia Uma, Car ne i ro Leão
li de rou a for ma ção do blo co dos re gres sis -
tas (união dos an ti gos res ta u ra do res e dos
con ser va do res), opon do-se aos li be ra is.

Em 1837, a su ces são in con tro la da de
le van tes re sul tou na subs ti tu i ção do Re gen -
te Fe i jó por Ara ú jo Lima.

Em 1840, cres cia o mo vi men to para le -
var ao tro no o Prín ci pe D. Pe dro, com 15
anos de ida de. Car ne i ro Leão de fen dia uma
so lu ção cons ti tu ci o nal, sus ten tan do que a
pró xi ma le gis la tu ra de ve ria re ce ber o man -
da to ex pres so para de ci dir so bre a an te ci pa -
ção da ma i o ri da de. Na re a li da de, o que ele
ten ta va, com essa pro pos ta, era pro te lar a
pos se, para que o Prín ci pe se apro xi mas se
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mais da ida de con di ci o nal pre vis ta, de 18
anos, para ser em pos sa do com Impe ra dor.

Mas as ma ni fes ta ções po pu la res sob a 
li de ran ça de Anto nio Car los de Andra da,
am pla men te fa vo rá ve is à an te ci pa ção da
ma i o ri da de do Prín ci pe, para aca bar com as 
dis pu tas par ti dá ri as, re sul tou na pos se de D. 
Pe dro II, em 23 de ju lho de 1840, com ape -
nas 15 anos.

Em 1841, caiu o Ga bi ne te li be ral,
subs ti tu í do por um Ga bi ne te dos con ser va -
do res. Esse Ga bi ne te re cons ti tu iu o Con se -
lho de Esta do, que ha via sido ex tin to pelo
Ato Adi ci o nal de 1834.

Car ne i ro Leão uniu-se aos flu mi nen -
ses e ele geu-se De pu ta do pelo Rio. Foi no -
me a do Pre si den te des sa Pro vín cia em
1842, épo ca da Re vo lu ção Li be ral, que aju -
dou a com ba ter.

Em 20 de ja ne i ro de 1843, or ga ni zou o 
Mi nis té rio do qual fi ze ram par te Sil va Maia,
José Jo a quim Gon çal ves Tor res, Jo a quim
Fran cis co Vi a na e o Ma re chal Sal va dor Ma -
ci el, ocu pan do a Pas ta da Jus ti ça e, de po is,
a dos Ne gó ci os Estran ge i ros.

Após en fren tar con ti nu a da opo si ção
dos li be ra is, de i xou o Mi nis té rio por ca u sa
de uma ques tão pes so al que o le vou a en -
trar em cho que com o Impe ra dor e, num de
seus cé le bres rom pan tes, pe dir de mis são.
Foi a mais tí pi ca de mons tra ção da ”as pe re -
za no tá vel de seu gê nio, que mu i tas ve zes
lhe dava rís pi dos mo dos“, con for me as si na la 
o his to ri a dor Pa dre Ra fa el Ma ria Ga lan te.

Eis Car ne i ro Leão de vol ta à opo si ção! 
Fe liz men te, o epi só dio com o Impe ra dor não 
teve ca rá ter de fi ni ti vo, e, em 1849, foi ele
no me a do Pre si den te da Pro vín cia de Per -
nam bu co, com a ta re fa de pa ci fi car a Pro -
vín cia, após a Re vo lu ção Pra i e i ra. Aí já de -
mons tra va a lar ga vi são do ho mem pú bli co.
Res ta be le ceu a li ber da de de im pren sa, re -
mo veu os pre sos em na vi os para a ter ra, or -
de nou que vol tas sem os des ter ra dos em
Fer nan do de No ro nha, or de nou o fim do re -
cru ta men to e das pri sões pre ven ti vas que
ain da ocor ri am.

Em 1851, es te ve no Rio da Pra ta como 
Envi a do Extra or di ná rio e Mi nis tro Ple ni po -
ten ciá rio e le vou, como se cre tá rio para essa 
em pre i ta da, José Ma ria da Sil va Pa ra nhos,

que de po is fi cou co nhe ci do por sua par ti ci -
pa ção em ques tões in ter na ci o na is e se tor -
nou o cé le bre Ba rão do Rio Bran co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
con ti nu an do sua tra je tó ria de vida pú bli ca,
Car ne i ro Leão re ce beu do Impe ra dor, em
1853, a di fí cil in cum bên cia de or ga ni zar um
ga bi ne te de con ci li a ção, já que a po lí ti ca
bra si le i ra atra ves sa va um pe río do di fí cil,
com o es fa ce la men to do Par ti do Li be ral, de -
vi do às re vo lu ções que en fren ta ra e à per da
de ener gia com ba ti va por par te do Par ti do
Con ser va dor.

Se gun do José de Alen car, ”as su min do 
a gran de res pon sa bi li da de da po lí ti ca que
de via se guir e do pen sa men to que se pro -
pu nha a re a li zar, o Mar quês de Pa ra ná cal -
cu lou na tu ral men te to dos os em ba ra ços e
di fi cul da des com que te ria de lu tar, mas os
dois tra ços ca rac te rís ti cos do seu gê nio
eram a co ra gem para a re so lu ção e a ener -
gia para lu tar; com pre en deu a si tu a ção e
ace i tou o man da to que Sua Ma jes ta de lhe
con fi ou no dia 5 de se tem bro de 1853“.

Pa ra ná ocu pou a Pas ta da Fa zen da;
Na bu co, a da Jus ti ça; Aba e té, a dos Estran -
ge i ros; Be le gar de, a da Gu er ra e da Ma ri -
nha; Bom Re ti ro, a do Impé rio.

O Ga bi ne te da Con ci li a ção per mi tiu
um gran de avan ço em vá ri as áre as: fo ram
ini ci a dos os tra ba lhos das pri me i ras vias fér -
re as; fo ram im plan ta das as pri me i ras li nhas
te le grá fi cas e as pri me i ras li nhas de na ve ga -
ção flu vi al; cu i dou-se se ri a men te da ins tru -
ção pú bli ca, pri má ria, se cun dá ria e su pe ri or, 
da imi gra ção e co lo ni za ção, da aber tu ra de
es tra das, do abas te ci men to de água; con -
clu iu-se o Mu seu do Impé rio. Além des sas,
hou ve ou tras ini ci a ti vas de gran de en ver ga -
du ra, que mar ca ram uma épo ca de tra ba lho, 
de au to ri da de e de pro gres so.

No pla no ad mi nis tra ti vo, fo ram cri a das
a Pro vín cia do Ama zo nas e a Pro vín cia do
Pa ra ná.

Uma re for ma po lí ti ca deu-se com a
apro va ção da Lei dos Cír cu los, que subs ti tu -
iu o sis te ma de lis tas vi gen te. Pela Lei dos
Cír cu los, os ele i to res es co lhe ri am can di da -
tos em seus pró pri os cír cu los, o que vi sa va
a ga ran tir ma i or re pre sen ta ti vi da de às mi no -
ri as. Com o sis te ma an te ri or, as ele i ções
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eram con tro la das pe los Pre si den tes e re pre -
sen tan tes de Mi nis té ri os nas ca pi ta is de
Pro vín ci as, ga ran tin do tran qüi la men te a vi -
tó ria das oli gar qui as pro vin ci a is.

Po rém, ape sar da ha bi li da de ad qui ri da 
para tra tar de ques tões po lí ti cas, o Mar quês 
de Pa ra ná con ti nu ou co nhe ci do pelo au to ri -
ta ris mo e pelo gê nio di fí cil. É ilus tra ti va a ati -
tu de de um de seus se cre tá ri os, que cos tu -
ma va ad ver tir aque les que per gun ta vam so -
bre o hu mor do Mi nis tro com uma sim ples
pa la vra: ”Car ne i ro“... ou ”Leão“.

O Mar quês de Pa ra ná não pôde ver o
re sul ta do da re for ma po lí ti ca que aju da ra a
em pre en der. A mor te o sur pre en deu em ple -
na luta pelo Bra sil, a 3 de se tem bro de
1857. Foi, en tão, su ce di do por Ca xi as na
che fia do Ga bi ne te.

O pró prio Impe ra dor Pe dro II te ria afir -
ma do mais tar de so bre Car ne i ro Leão: ”O
Pa ra ná não se cur va va“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
Srs. con vi da dos, que ro con clu ir este re gis tro 
ci tan do no va men te Edmun do da Luz Pin to,
que tão bem sou be trans mi tir aos pós te ros a 
sín te se do Mar quês de Pa ra ná: ”Mu i tas fi gu -
ras do se gun do re i na do po dem ofe re cer um
con jun to mais har mo ni o so pela cul tu ra, pen -
do res es té ti cos e for ma ção par la men tar; ne -
nhu ma, po rém, apre sen ta um tão cons tan te
ca rá ter de for ça, en fe i xa tão no bre men te em 
seus atos os sen ti men tos da au to ri da de,
pres ti gia tan to com os seus ges tos de go -
ver no a ma jes ta de das fun ções de Esta do“.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Sr. Pre si den te, foi esse o dis cur so do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, na ín te gra.

   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, Srs. Emba i xa do res, se nho res con vi -
da dos, Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, Mar quês de
Pa ra ná, foi um bra si le i ro que hon rou e dig ni fi cou a
vida pú bli ca des te País.

Como tan tos ou tros bra si le i ros, es tu dou em Co -
im bra e ali se es pe ci a li zou. Gal gou, por me re ci men to,
as mais im por tan tes fun ções do Esta do bra si le i ro. Vi -
veu num tem po em que o sa ber in te lec tu al e a hon ra -
dez ba li za vam as ati vi da des do ho mem pú bli co em to -
das as suas la ti tu des.

Car ne i ro Leão, como ain da há pou co de mons -
tra va o ora dor que ho me na ge ou a sua me mó ria, era

tido como um ho mem au to ri tá rio. Po rém, eu pre fe ri ria
di zer que ele era um ho mem de au to ri da de. E, no Go -
ver no, não se go ver na, não se ad mi nis tra sem au to ri -
da de. Aque le que de tém a au to ri da de não tem que
ser ne ces sa ri a men te um tru cu len to ou um au to ri tá rio,
mas sem au to ri da de a ad mi nis tra ção é im pos sí vel.

Vi veu ele ao tem po de Eva ris to da Ve i ga, de Na -
bu co, de Bráu lio Mu niz, que era do meu Esta do, de
Ca xi as. Eram to dos pró-homens do Impé rio e
pró-homens des te País. O seu nome, que se ho me na -
ge ia hoje no Se na do, hon ra, por tan to, as tra di ções
des te País.

Srªs e Srs. Se na do res, sus pen de mos esta ses -
são por cin co mi nu tos, para que V. Exªs pos sam cum -
pri men tar os Emba i xa do res e os nos sos con vi da dos.

Mu i to obri ga do.
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está

sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 14 ho ras e 58 mi nu tos, a 
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 1 mi nu to.)

   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
re a ber ta a ses são.

So bre a mesa, Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

       PA RE CER

PARECER Nº 410, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Re que ri -
men to nº 162, de 2001, do Se na dor Pa u lo
Har tung, so li ci tan do seja en ca mi nha do
voto de cen su ra à de ci são do Pre si den te
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca de não
cum prir o Tra ta do de Kyo to (im ple men ta -
ção de medidas para pro te ção do me -
io-ambiente, com o ar gu men to de que as
obri ga ções de fi ni das no Ato Inter na ci o nal 
tra ri am pre ju í zo à eco no mia nor -
te-americana, de mons tran do pro fun do
des ca so com o fu tu ro da vida no pla ne ta).

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral
Item nº 2: Re que ri men to nº 162, que re quer voto

de cen su ra à de ci são do Pre si den te dos Esta dos Uni -
dos de não cum prir o tra ta do de Kyo to, im ple men ta -
ção de me di das para a pro te ção do meio am bi en te,
com ar gu men to de que as obri ga ções de fi ni das no
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ato in ter na ci o nal tra ri am pre ju í zo à eco no mia nor -
te-americana, de mons tran do pro fun do des ca so com
o fu tu ro da vida no pla ne ta. É au tor o Se na dor Pa u lo
Har tung e Re la tor, o Se na dor Ber nar do Ca bral.

Item nº 3: mo ção, ma ni fes ta ao Go ver no Nor -
te-americano a pre o cu pa ção e pro tes to di an te da de -
ter mi na ção ma ni fes ta da re cen te men te pelo Pre si -
den te Bush de não en dos sar a re gu la men ta ção das
nor mas para a emis são de dió xi do de car bo no na at -
mos fe ra, con ti das no pro to co lo de Ki o to. É au tor o Se -
na dor Jef fer son Pé res e Re la tor, Se na dor Ber nar do
Ca bral.

Con ce do a pa la vra a V. Exª
O SR. BERNARDO CABRAL – Sr. Pre si den te,

re sol vi re la tar oral men te as duas ma té ri as por que po -
de ria sur gir no cor po des ta Co mis são al gu ma ou tra
opi nião que pu des se ser di ver gen te da mi nha. Tam -
bém le vei em con ta as nos sas no tas ta qui grá fi cas.

Po de ria até di zer que as duas mo ções po de ri am 
ser abran gen tes, uma en vol ven do a ou tra, não fos se
por um ter mo tra zi do pelo nos so emi nen te Se na dor
Pa u lo Har tung, a quem de di co a mi nha ami za de pes -
so al, o ter mo “cen su ra pú bli ca”.

A mo ção de V. Exª está mais con sen tâ nea, sem
o pre ju í zo da opi nião do emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung, com esta Co mis são.

Des de que me en ten do no Par la men to faço par -
te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res. Fui Pre si -
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res na Câ ma -
ra dos De pu ta dos e Vi ce-Presidente aqui, e sei que a
re da ção de V. Exª se adap ta me lhor, sem que com
isso se tire o bri lho da mo ção do Se na dor Pa u lo Har -
tung. Ao con trá rio, po de ría mos con si de rar a de V. Exª, 
as su min do o que que re mos, qual seja, um pro tes to
di an te da fal ta de sen si bi li da de ma ni fes ta da pelo Pre -
si den te Ge or ge Bush. To dos sa be mos que essa re gu -
la men ta ção das nor mas para emis são de dió xi do de
car bo no na at mos fe ra, que foi con ti da no Pro to co lo de 
Kyo to, não está sen do res pe i ta da, mas ao fi nal de am -
bas as mon ções...

O SR. PRESIDENTE (Jef fer son Pé res) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, des cul pe a in ter rup ção. Estou
sen do cha ma do ao Con se lho de Éti ca. Pe di ria ao Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho que as su mis se a Pre si dên -
cia por al guns mo men tos. Des cul pe, mas re tor no em
se gui da.

O SR. BERNARDO CABRAL – Não fos se por
pen sar, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que isso é um
com plô do Ama zo nas. Sai um Pre si den te do Ama zo -
nas, as su me um Se na dor pelo Ama zo nas e re la ta um
ou tro Se na dor pelo Ama zo nas um as sün to de dió xi do

de car bo no até... De modo que vou en cer rar, di zen do
o se guin te.

O SR. JOSÉ ALENCAR – É si nal de que nem
tudo está per di do.

O SR. BERNARDO CABRAL – Obri ga do, sa bia 
que al guém re co nhe ce ria. Não quis fa zê-lo sem ou vir
que o nos so Se na dor José Alen car, que fa ria jus ti ça.
É o Nor des te sem pre li ga do ao Nor te, sem que com
isso ti re mos o Cen tro-Oeste.

O SR. JOSÉ ALENCAR – A Co mis são está fe liz 
por essa al ter nân cia dos Se na do res do Ama zô nia na
Pre si dên cia, na Re la to ria e na ou tra Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – O
Ama zo nas agra de ce.

O SR. BERNARDO CABRAL – Como o Se na -
dor Pa u lo Har tung está che gan do, es ta va a con clu ir,
mas vou re tor nar mais ou me nos à aná li se ini ci al, di -
zen do que os dois re que ri men tos, pra ti ca men te um
ab sor ve o ou tro, só que ago ra não re pi to mais na pre -
sen ça de V. Exª os elo gi os que na au sên cia fo ram me -
re ci da men te emi ti dos.

De modo, Sr. Pre si den te, que su gi ro à Co mis são 
que fi que mos com a mo ção do emi nen te Se na dor
Jef fer son Pé res, por que, ao fi nal, S. Exª, ape sar do
pro tes to que re gis tra, de cla ra:

“Na qua li da de’ de ór gão do Po der Le gis la ti vo,
de ten tor de re le van tes in cum bên ci as cons ti tu ci o na is
quan to ao de ba te, à for mu la ção, à con du ta e à fis ca li -
za ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, esta Co mis são
en dos sa a po si ção do Pre si den te da Re pú bli ca e do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res do Bra sil em de fe -
sa da re to ma da da ne go ci a ção so bre mu dan ças cli -
má ti cas no âm bi to da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das.”

Não que ro vo tar con tra o re que ri men to de mo -
ção do emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung, por que,
con for me dis se há pou co, tal mo ção se mes cla, por -
tan to jul go-a pre ju di ca da, para apro var a do emi nen te
Se na dor Jef fer son Pé res, apro ve i tan do al guns pa rá -
gra fos que aqui exis tem.

Espe ro que o emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung
aco lha essa idéia, por que as sim te mos a apro va ção,
pa re ce, sem ne nhu ma dú vi da.

É a ma ni fes ta ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Gil ber to Mes tri nho) – Em

dis cus são. Apro va da.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a pro pos ta do Se na dor Ber nar do

Ca bral de se con si de rar pre ju di ca do o re que ri men to
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do Se na dor Pa u lo Har tung, pas san do a va ler a mo -
ção do Se na dor Jef fer son Pé res.

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.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL

OF. 20/2.001-CRE

Bra sí lia, 17 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Já der Bar ba lho
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te:
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, de acor do

com o ar ti go 217 do Re gi men to Inter no, a le i tu ra na
hora do ex pe di en te e pos te ri or re mes sa às au to ri da -
des com pe ten tes do Go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te da mo ção, apro va da por esta Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal em 
sua re u nião de 24 de abril p.p., ma ni fes tan do nos sa
pre o cu pa ção e pro tes to fren te à de ci são do Pre si den -
te Ge or ge W. Bush de não en dos sar a re gu la men ta -
ção das nor mas para a emis são de dió xi do de car bo -
no na at mos fe ra, con ti das no Pro to co lo de Kyo to.

Re no vo, na opor tu ni da de, pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Jef fer son
Pé res, Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal.

Bra sí lia, 16 de maio de 2001

Se nhor Encar re ga do de Ne gó ci os
Enca mi nho, em ane xo, mo ção apro va da por

esta Co mis são em sua ses são do dia 24 de abril , so li -
ci tan do-lhe re trans mi ti-la às au to ri da des com pe ten -
tes do Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Jef fer son Pé res,
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

ÀS AUTORIDADES COMPETENTES DO
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Nós, mem bros da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil, ma ni fes ta mos, por meio des ta, ao
Go ver no nor te-americano nos sa pre o cu pa ção e nos -
so pro tes to di an te da de ter mi na ção ma ni fes ta da re -
cen te men te pelo Pre si den te Ge or ge W. Bush de não
en dos sar a re gu la men ta ção das nor mas para a emis -

são de dió xi do de car bo no na at mos fe ra, con ti das no
Pro to co lo de Kyo to.

Ci en tes de que uma ques tão pla ne tá ria como a
da mu dan ça cli má ti ca re quer, para seu en ca mi nha -
men to e so lu ção, o en vol vi men to sin ce ro e con sis ten -
te de toda a co mu ni da de in ter na ci o nal, re cha ça mos
qual quer abor da gem uni la te ral do pro ble ma.

O im pe ra ti vo éti co uni ver sal da eqüa ni mi da de, a 
nos so ver, exi ge que cada país as su ma os ônus de -
cor ren tes de sua res pec ti va con tri bu i ção ao pro ces so
de aque ci men to glo bal, ar can do com a res pon sa bi li -
da de que lhe cabe no com ba te ao cha ma do efe i -
to-estufa.

Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, na ção que mais 
lan ça dió xi do de car bo no na at mos fe ra ter res tre, não
pode, por tan to, de ser tar do de ver, pe ran te seus ci da -
dãos des ta e de to das as pró xi mas ge ra ções, bem
como o con jun to da Hu ma ni da de, de em pe nhar seu
imen so pres tí gio no cum pri men to das me tas acor da -
das em Kyo to em 1997, de ter mi nan do que os pa í ses
de sen vol vi dos ace i tem re du zir em até 5% (cin co por
cen to) suas emis sões de dió xi do de  car bo no, me ta -
no, óxi do ni tro so e ou tros, re gis ta das em 1990, no ho -
ri zon te tem po ral en tre 2008 e 2012.

Con vém lem brar que os mais ali za dos es tu dos
in ter na ci o na is, am pla men te de fen di dos so bre tu do
des de a Con fe rên cia Inter na ci o nal Rio-92, pre vê em
que a con cen tra ção de ga ses tó xi cos pro du zi rá um
au men to da tem pe ra tu ra da su per fí cie ter res tre da or -
dem de 1 a 3,5 gra us cen tí gra dos e uma ele va ção do
ní vel mé dio do mar de 15 a 90 cen tí me tros até 2100,
com gra vís si mas con se qüên ci as eco nô mi cas, so ci a is 
e hu ma nas para a vida no pla ne ta.

Na sua qua li da de de ór gão do Po der Le gis la ti vo
de ten tor de re le van tes in cum bên ci as cons ti tu ci o na is
quan to ao de ba te, à for mu la ção, à con du ta e à fis ca li za -
ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, esta Co mis são en dos -
sa a po si ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res do Bra sil em de fe sa da re to -
ma da das ne go ci a ções so bre mu dan ças cli má ti cas no
âm bi to da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te´– Pa u lo Har tung – José
Agri pi no – Iris Re zen de – Ber nar do Ca bral, Re la tor 
– Tião Vi a na – João Alber to Sou za – Gil ber to Mes -
tri nho – Pe dro Piva – José Co e lho – Emí lia Fer nan -
des – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Fer nan do
Ma tu sa lém.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.
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   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 Ma u ro Mi ran da,
por ces são do Se na dor José Fo ga ça.

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, a fal ta de se gu -
ran ça pú bli ca em Go iás, meu Esta do, está atin gin do
ín di ces in sus ten tá ve is. Eu ti nha a pre ten são de aqui
es tar dis cor ren do so bre ou tro tema, mu i to mais ame -
no, po rém não há como ig no rar as pá gi nas dos jor na is 
go i a nos, que es tam pa ram em suas man che tes um
ver da de i ro mar de san gue e sú pli cas mo ti va do por
cha ci nas e as sal tos sem fim.

Em O Po pu lar, por exem plo, a prin ci pal man -
che te do jor nal do úl ti mo dia 08 de maio re ve la: ”Cha -
ci na de i xa 4 mor tos em Orga ni za ção
Não-Governamental no Se tor Sul“, no cen tro de Go iâ -
nia. Além de des ta car o mes mo tema, o jor nal Diá rio
da Ma nhã pu bli ca ou tra ma té ria es tar re ce do ra: ”Ban -
di dos in fes tam 4 se to res em Go iâ nia“. O tex to traz o
de po i men to de 16 ví ti mas de ban di dos no Jar dim
Nova Espe ran ça, Ca pu a va, San tos Du mont e Cân di -
da de Mo ra is.

O de sa ba fo des ses mo ra do res, des cri to na re -
por ta gem, con tém mo men tos de an gús tia e de ses pe -
ro. Se gun do eles, os mar gi na is to mam con ta dos ba ir -
ros, pra ti cam as sal tos à mão ar ma da, fur tam du ran te
o dia, co me tem es tu pros e, ape sar das ocor rên ci as
re gis tra das nas de le ga ci as, não é to ma da ne nhu ma
pro vi dên cia por par te das au to ri da des.

Ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
mo men to é opor tu no para re cor dar que o atu al Go -
ver no do meu Esta do pro me teu ado tar, ain da no iní -
cio de 1999, a ”To le rân cia Zero con tra a Vi o lên cia.“
De lá para cá, como com pro vam os de po i men tos de
ame dron ta dos mo ra do res, a to le rân cia do povo go i a -
no pra ti ca men te se es go tou di an te de ta ma nha ine fi -
cá cia da que les que lhes de ve ri am as se gu rar, no mí ni -
mo, o di re i to de ir e vir em ple na luz do dia. 

Esse qua dro de in se gu ran ça não afe ta ape nas a 
po pu la ção das gran des ci da des. Os do nos e fun ci o -
ná ri os de pro pri e da des ru ra is em todo o Esta do tam -
bém es tão sen tin do na pele os efe i tos do fra cas sa do
pro gra ma ”To le rân cia Zero con tra a Vi o lên cia“, do atu -
al Go ver na dor do Esta do. A apa tia da cú pu la da se gu -
ran ça pú bli ca go i a na fez au men tar, em pro por ção in -
ver sa, a ou sa dia das qua dri lhas es pe ci a li za das em
as sal tos a fa zen das. 

A im pren sa lo cal che gou a no ti ci ar qua tro ocor -
rên ci as em um úni co dia, sem pre com um ele va do

grau de vi o lên cia con tra as ví ti mas. Até o mo men to,
vin te fa mí li as go i a nas, prin ci pal men te na re gião su do -
es te do Esta do, já ex pe ri men ta ram a hor rí vel sen sa -
ção de ter uma arma apon ta da para suas ca be ças. O
qua dro de in se gu ran ça é tão gran de, Srªs e Srs. Se -
na do res, que es sas mes mas pes so as de ci di ram par -
tir para a úni ca op ção que lhes res tou: a au to pro te -
ção. As ima gens exi bi das pelo jornal Hoje, da Rede
Glo bo de Te le vi são, não me de i xam men tir: por te i ras
fe cha das a ca de a do e mo ra do res ar ma dos de re vól -
ve res e es pin gar das, pro me ten do ati rar no pri me i ro
que apa re cer. 

Sa bem qual foi a pro vi dên cia to ma da pe los in te -
gran tes do Go ver no de Go iás, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res? Anun ci ar, no va men te com gran de
es tar da lha ço na mí dia, uma ação con tun den te con tra
os mar gi na is, in vo can do os já tão des gas ta dos ter -
mos ”To le rân cia Zero con tra a Vi o lên cia“. Cer ca de 24 
ho ras de po is, ou tras três pro pri e da des ru ra is eram
as sal ta das, co lo can do por ter ra as ”me di das in tran si -
gen tes“ anun ci a das pe las au to ri da des res pon sá ve is.

E por se tra tar de um Go ver no vir tu al, me ra men -
te mar que te i ro, ain da teve a ou sa dia de afir mar que
vem re a li zan do gran des in ves ti men tos na área da Se -
gu ran ça Pú bli ca, como re cen te men te ocor reu na re -
gião do Entor no do Dis tri to Fe de ral, a re gião mais vi o -
len ta do meu Esta do. Ain da bem que essa in for ma ção 
fi cou res tri ta à pro pa gan da ofi ci al ve i cu la da em Go -
iás, por que o País in te i ro acom pa nhou as ima gens do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so en tre gan do
qui nhen tos e nove ve í cu los no Mu ni cí pio de For mo sa, 
para aten der a to dos os Mu ni cí pi os da re gião do
Entor no de Bra sí lia. 

Esses ve í cu los fo ram ad qui ri dos com re cur sos
do Pro gra ma Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e fa zem
par te de um pro gra ma de co o pe ra ção do Go ver no Fe -
de ral com os Esta dos na área de Se gu ran ça Pú bli ca,
com o qual co la bo ra ram di re ta men te o Mi nis té rio da
Jus ti ça, na pes soa do Mi nis tro José Gre go ri, e o Ga bi -
ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal, che fi a do pelo Ge ne -
ral Alber to Car do so.

As qui nhen tas e nove vi a tu ras des ti na das ao po -
li ci a men to do nos so Esta do de Go iás e do Entor no de
Bra sí lia, jun ta men te com ou tras oi ten ta já en tre gues
ao Go ver no do Dis tri to Fe de ral, in te gram-se num pla -
no es tra té gi co mais am plo e abran gen te que visa a
me lho rar a se gu ran ça pú bli ca em nos sa Re gião. Tam -
bém tor na-se ne ces sá rio des ta car que os re cur sos do 
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca ain da vão per -
mi tir a aqui si ção de me lho res equi pa men tos para as
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for ças po li ci a is, como ar ma men tos, sis te mas in for -
má ti cos e de se gu ran ça.

Como as no bres Se na do ras e os Srs. Se na do -
res pu de ram acom pa nhar por in ter mé dio dos re la tos
aqui fe i tos, o pro ble ma da Se gu ran ça Pú bli ca, em
qual quer par te des te País, não pode ser tra ta do sob
os ho lo fo tes e os mi cro fo nes da im pren sa. O com ba te
à mar gi na li da de pre ci sa ser in ten so e si gi lo so para
que so men te de po is ve nham à tona nú me ros que or -
gu lhem as au to ri da des res pon sá ve is e a po pu la ção
em ge ral. 

A mi nha pre o cu pa ção com a Se gu ran ça Pú bli ca 
con ti nu a rá sen do to tal. Con cor do com a afir ma ção do
Ge ne ral Alber to Men des Car do so, Mi nis tro-Chefe do
Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia
da Re pú bli ca. S. Exª afir ma que “o cri me está mais or -
ga ni za do do que nós.” Por isso, con ti nu a rei co bran do
po si ções fir mes dos go ver nan tes do meu Esta do e do
País quan to às ações vol ta das para o res ga te da ver -
da de i ra Se gu ran ça Pú bli ca que tan to me re ce mos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 pre sen -
tes, ini ci al men te, re gis tro que es tou en ca mi nhan do à
Mesa hoje pro je to de lei que dis põe so bre as Agên ci -
as Re gu la do ras e Fis ca li za do ras. A cri se ener gé ti ca
trou xe ao de ba te o pa pel das agên ci as re gu la do ras,
par ti cu lar men te da Ane el que fi cou mu i to ex pos ta
nes ta cri se. 

Nes se gran de avan ço da re for ma do Esta do, na
vi são do meu Par ti do, o PPS, que é a cri a ção das
agên ci as re gu la do ras, fis ca li za do ras, agên ci as au tô -
no mas, in de pen den tes, ente des se novo Esta do que
se quer cons tru ir no País, nes se avan ço na ar qui te tu -
ra do novo mo de lo fal tou um ins tru men to de con tro le
so bre as di re to ri as que têm man da tos de fi ni dos por
lei. Os seus di re to res são sa ba ti na dos pelo Se na do.
Uma vez sa ba ti na dos pelo Se na do, têm seus no mes
apro va dos por este Ple ná rio e pas sam a ter um man -
da to que pas sa de um pe río do de go ver no para ou tro.
Ou seja, uma di re to ria, um di re tor, um pre si den te de
agên cia se gu ra men te vão con vi ver, a par tir do fi nal do 
man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, com um
go ver no tal vez ori un do de um par ti do de opo si ção.

Evi den te men te, nes sa cons tru ção, nes sa en ge -
nha ria fal tou um pon to, que é jus ta men te o po der de
afas tar um di re tor de agên cia, um pre si den te de

agên cia que não es ti ver cum prin do suas obri ga ções
para com o con tra to de con ces são que deu ori gem ao 
fun ci o na men to des sa agên cia in de pen den te au tô no -
ma, re gu la do ra e fis ca li za do ra como dis se an te ri or -
men te.

O pro je to de lei que es tou apre sen tan do hoje,
Sr. Pre si den te, dis põe so bre a cri a ção de um me ca -
nis mo que não per mi ta que o go ver no de plan tão, a
po lí ti ca do mi nan te co lo que suas pa tas so bre este se -
tor. Esta ría mos an dan do para trás no va men te. No en -
tan to, de ve-se – e o pro je to pre vê isto – es ta be le cer
al gum tipo de con tro le. 

Se um Se na dor per de man da to, se um Pre si -
den te da Re pú bli ca pode so frer um im pe ach ment,
não tem ca bi men to que um di re tor ou pre si den te de
agên cia re gu la do ra e fis ca li za do ra não te nha al gum
ins tru men to de con tro le em re la ção a seus man da tos.
É o que es ta mos ten tan do fa zer. 

Evi den te men te isso vai sus ci tar um de ba te. Pre -
ci sa mos, nes sa nova en ge nha ria, de um ins tru men to
que não per mi ta que as agên ci as fi quem su bor di na -
das à po lí ti ca ma jo ri tá ria, de plan tão. 

Ain da pre ten do abor dar dois te mas: o pri me i ro
re fe re-se a uma no tí cia que im por tan tes jor na is pu bli -
ca ram hoje: ”BNDES vai fi nan ci ar a com pra de equi -
pa men tos para usi nas tér mi cas e para pe que nas hi -
dre lé tri cas, sem exi gên cia de ga ran ti as re a is, a não
ser a pró pria ener gia ge ra da e os equi pa men tos ad -
qui ri dos com re cur sos do fi nan ci a men to.“

Esse foi o anún cio que o BNDES fez hoje, atra -
vés de seu Di re tor de Infra-Estrutura, Cas tel lo Bran co. 
Isso é me di da da ma i or im por tân cia, por que ca mi nha
no sen ti do da des bu ro cra ti za ção, da sim pli fi ca ção da
ces são de fi nan ci a men tos. O fim das ga ran ti as re a is é 
um avan ço enor me. Mes mo le van do-se em con ta a
cri se, é um avan ço enor me. 

Essa de ci são vai pos si bi li tar o in ves ti men to em
usi nas tér mi cas como, por exem plo, as de apro ve i ta -
men to de ba ga ço de cana que ci tei on tem. O Pro fes -
sor Sa u er ci tou on tem, tam bém na au diên cia pú bli ca,
que la men ta vel men te o Go ver no não man dou seus
re pre sen tan tes. Mas o Lí der do Go ver no está aqui
hoje e tal vez te nha boas no tí ci as para nos dar so bre o
tema.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, faço dois re gis tros so bre o dis cur -
so de V. Exª. Em pri me i ro lu gar, o BNDES anun ci ou
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não so men te essa me di da, como tam bém ou tras, no
sen ti do de vi a bi li zar, com ra pi dez, a ge ra ção de ener -
gia elé tri ca de for ma al ter na ti va, atra vés de pe que nos 
pro du to res. Qu an to à au diên cia de on tem, en trei e
con ta to pes so al men te com o Se na dor José Alen car.
Ontem, ao me io-dia, hou ve uma re u nião no Pa lá cio
do Pla nal to com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
mem bros do Co mi tê de Po lí ti ca Ener gé ti ca e da Co or -
de na do ria do tra ba lho de ges tão do Co mi tê de Ener -
gia, Mi nis tros Pe dro Pa ren te e José Jor ge, Pre si den te 
do BNDES e mais al gu mas au to ri da des do se tor elé -
tri co. Esta vam pre sen tes tam bém li de ran ças da base
po lí ti ca do Con gres so e os Pre si den tes de Co mis -
sões – in clu si ve o Se na dor José Alen car, Pre si den te
da Co mis são de ser vi ços de Infra-Estrutura, au sen -
tou-se da au diên cia pú bli ca da Co mis são para par ti ci -
par des sa re u nião com o Pre si den te da Re pú bli ca. Fi -
cou acer ta do que os Mi nis tros José Jor ge e Pe dro Pa -
ren te vi ri am à au diên cia, con vi da dos pela Co mis são,
em data a ser mar ca da com o Se na dor José Alen car.
Por tan to, não hou ve au sên cia de li be ra da do Go ver -
no. Pelo con trá rio, hou ve uma co in ci dên cia de da tas
no to can te à re u nião, mas isso foi ex pli ca do à Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estrutura. O Go ver no pre -
ten de vir à Co mis são para dis cu tir me di das e ou vir su -
ges tões das Srªs e Srs. Se na do res. Cabe ao Se na dor 
José Alen car mar car a data, em con jun to com os Mi -
nis tros. Isso fi cou acer ta do, e o Se na dor, com cer te -
za, de ve rá mar car para a pró xi ma se ma na essa re u -
nião. Faço esse re gis tro para mos trar que o Go ver no
quer e deve de ba ter com o Se na do e com a Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estrutura as me di das que
está pro pon do e dis cu tin do com a so ci e da de.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ro me ro Jucá, agra de ço a V. Exª pelo apar te. 
Con si de ro po si ti va a po si ção do Go ver no de de ci dir
vir à Co mis são de Infra-Estrutura. Será in te res san te
para que pos sa mos es ta be le cer o con tra di tó rio. 

Ti ve mos on tem três ex ce len tes pro fes so res uni -
ver si tá ri os: o Pro fes sor Ma u rí cio, da UFRJ; o Pro fes -
sor Sa u er, da USP; e o Pro fes sor Pin guel li. Ti ve mos
um ex ce len te de ba te, mas fal tou o con tra di tó rio.

A au sên cia do Go ver no foi um pon to ne ga ti vo,
até por que o avi so foi fe i to com mu i ta an te ce dên cia.
Essa au diên cia não foi mar ca da do dia para a no i te.
Como fui au tor do re que ri men to, sei que fo ram ne ces -
sá ri os dez dias até que se mar cas se a au diên cia. 

Re co nhe ço que é po si ti va a po si ção do Go ver no 
de re a li zar, tal vez na pró xi ma se ma na, uma au diên -
cia, con tan do com os dois seg men tos que têm ava li a -
ções di ver sas. Pen so que é im por tan te es ta be le cer o

con tra di tó rio, por que, em pri me i ro lu gar, va mos ter
que con vi ver com esse ra ci o na men to. Então, que
use mos as me lho res idéi as que o Par la men to, a so ci -
e da de e a aca de mia pos sam nos ofe re cer a fim de
con vi ver mos com essa si tu a ção cons tran ge do ra. O
im por tan te é cons tru ir mos um pro je to que re dis cu ta o
se tor elé tri co no País, a ma triz ener gé ti ca, am pli an -
do-a. Que seja re dis cu ti do in clu si ve o mo de lo de pri -
va ti za ção. Isso, a meu ver é ne ces sá rio. Toda essa
ques tão, de cer ta for ma, es can ca rou um mo de lo
equi vo ca do para esse se tor ener gé ti co.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, apro ve i to a pre sen ça
do Lí der do Go ver no, para le var ao co nhe ci men to de
V. Exªs no tí cia pu bli ca da nos jor na is de hoje – in clu si -
ve eu já a ha via re ce bi do por e-mails –, in for man do
so bre um tema que con si de ro pre o cu pan te. Diz a ma -
té ria: ”Sin dus con-Rio ten ta rá con ven cer o Go ver no a
au to ri zar no vas li ga ções“. Eu já ha via re ce bi do al guns 
e-mails do pes so al da cons tru ção ci vil, apo i an do o
pla no de ra ci o na men to, mas fa zen do uma ob ser va -
ção so bre a pro i bi ção de no vas li ga ções, o que vai
com pli car o mer ca do de tra ba lho em nos so País, em
um se tor in ten si vo em mão-de-obra. Na mi nha opi -
nião, o Go ver no de ve ria re ver esse po si ci o na men to.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ro me ro Jucá, com pra zer, con ce do o apar te 
a V. Exª. Sin to que es tou dan do mu i to tra ba lho ao Lí -
der do Go ver no hoje, mas não é in ten ci o nal.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª não dá tra ba lho. V. Exª le -
van ta te mas im por tan tes que, como Lí der do Go ver -
no, en ten do de vem ser re gis tra dos e co men ta dos.
Por tan to, va lo ri zan do a ação e a po si ção de V. Exª,
faço este apar te, a tí tu lo de es cla re ci men to e de ori -
en ta ção da po si ção do Go ver no. As no vas li ga ções,
do pon to de vis ta in dus tri al, têm sido um dos te mas
mais de ba ti dos nes sa ques tão do pla no de ra ci o na -
men to. Na ver da de, essa me di da foi apre sen ta da, ini -
ci al men te, por não ha ver dis po ni bi li da de de ener gia
nem para man ter em fun ci o nan do o que já está li ga do
e au to ri za do. Ima gi nem, en tão, para no vas li ga ções!
Essa tem sido a co lo ca ção fe i ta pela Câ ma ra de Ges -
tão. Entre tan to, to dos sa be mos as con se qüên ci as
que ad vi rão não só para a in dús tria da cons tru ção ci -
vil, mas tam bém para as in dús tri as de trans for ma ção,
para as agro in dús tri as, en fim, para os se to res pro du ti -
vos que já têm os seus in ves ti men tos pla ne ja dos.
Eles fi ze ram os in ves ti men tos e, no mo men to de li gar,
não po dem fa zê-lo. Então, que ro di zer a V. Exª que es -
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ta mos bus can do a par ti ci pa ção da so ci e da de, que
tem res pon di do de ma ne i ra mu i to for te. O se tor in dus -
tri al e ou tros ain da não en tra ram com suas co la bo ra -
ções. No en tan to, já se ve ri fi ca, em di ver sas re giões
do Bra sil, uma di mi nu i ção de cer ca de 12% a 13% no
con su mo de ener gia elé tri ca. Por tan to, re gis tro que a
pre o cu pa ção do Go ver no tem sido mu i to gran de no
to can te às no vas li ga ções. E pos so as se ve rar a V.
Exª que, no mo men to em que o pla no for im ple men ta -
do e hou ver a res pos ta da so ci e da de no en ca mi nha -
men to das so lu ções, o que, sem dú vi da al gu ma, ocor -
re rá, o pri me i ro pon to a ser re vis to de ve rá ser o das li -
ga ções. V. Exª tem ra zão. O Go ver no con cor da com
isso tam bém. Esta mos tra ba lhan do com a li mi ta ção
da ques tão da ge ra ção, que é ba i xa, mas esse pon to,
a meu ver, de ve rá ser o pri me i ro a ser re vis to no mo -
men to em que os re sul ta dos es ti ve rem sen do au fe ri -
dos. Na ver da de, com a con tri bu i ção da po pu la ção,
te re mos con di ção de mi no rar ou de su pe rar essa cri -
se. Re gis tro a im por tân cia da pre o cu pa ção de V. Exª,
que tam bém é nos sa e do Go ver no.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ro me ro Jucá, agra de ço o apar te de V. Exª.
Fica re gis tra da, en tão, a pre o cu pa ção de V. Exª.

Apro ve i to para in for mar, Sr. Pre si den te, para
quem não leu e para quem tem aces so à Inter net,
que, na pá gi na 6 da edi ção de hoje do Jor nal do Se -
na do, há um de cá lo go de me di das para ven cer as di -
fi cul da des. 

Os pro fes so res uni ver si tá ri os que vi e ram aqui
on tem, par ti cu lar men te o Prof. Ildo Sa u er, trou xe ram
boas su ges tões para a exe cu ção do pla no de ra ci o na -
men to de ener gia.

Para con clu ir, re pe tin do o que fa lei on tem, que ro 
di zer que não te nho dú vi das em re la ção à res pon sa -
bi li da de pela si tu a ção do se tor ener gé ti co no Bra sil.
Não te nho dú vi das so bre a ori gem des se pro ble ma:
fal ta de pla ne ja men to, de in ves ti men tos, su bor di na -
ção a uma vi são equi vo ca da do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, que con si de ra in ves ti men tos de em pre -
sas con tro la das pelo Go ver no, em ter mos de con ta bi -
li da de, como des pe sa. Tra ta-se de um equí vo co que
foi ace i to. O nos so País se sub me teu a essa si tu a ção.
Isso está afe tan do o se tor ener gé ti co e o se tor de sa -
ne a men to, que pou cos acom pa nham, e cu jos in ves ti -
men tos tam bém fo ram pa ra li sa dos nos úl ti mos anos.
Ve mos, pelo País afo ra, es go tos cor ren do a céu aber -
to nos ba ir ros po bres e ca ren tes; es go tos são lan ça -
dos nas la go as, nos rios, no mar. Há o tris te exem plo
do que ocor reu na La goa Ro dri go de Fre i tas, que já
acon te ceu duas ve zes nos úl ti mos me ses. 

Não te nho dú vi da ne nhu ma – e falo em nome da 
Opo si ção – so bre a res pon sa bi li da de des sa cri se
ener gé ti ca. Mas tam bém não te nho dú vi da de que o
nos so pa pel não é de fi nir quem é o res pon sá vel ou o
cul pa do. O nos so pa pel, nes te mo men to, é avan çar
mu i to mais, é con tri bu ir para que, cri a da a si tu a ção,
pos sa mos con vi ver com ela da me lhor ma ne i ra, co o -
pe ran do com idéi as e pro pos tas para o pla no de ra ci -
o na li za ção de ener gia. Eu, par ti cu lar men te, não vejo
esse pla no ape nas com as pec tos ne ga ti vos. Há as -
pec tos ne ga ti vos, sim, o cor te de ener gia é um equí -
vo co, uma in cons ti tu ci o na li da de, pre ci sa ser cor ri gi -
do, mas há as pec tos po si ti vos. O Go ver no acer tou ao
ten tar pro te ger, pelo me nos par ci al men te, a po pu la -
ção de ba i xa ren da. Digo par ci al men te por que ha ve rá
efe i tos eco nô mi cos so bre a po pu la ção de ba i xa ren da 
que não há como evi tar. O Go ver no acer tou quan do
ten tou evi tar o apa gão – e es pe ro que con si ga evi -
tá-lo.

Nos so pa pel é cri ti car o que está er ra do, é mos -
trar os pon tos fa lhos do pla no, é apon tar ca mi nhos.
Pen so que este é o pa pel da Opo si ção; ou seja, é ter
uma vi são e uma ação pro po si ti va em re la ção ao
tema. Nos so pa pel tam bém, Sr. Pre si den te, é tra ba -
lhar na ma triz ener gé ti ca, no novo mo de lo da pre sen -
ça do ca pi tal pri va do no se tor elé tri co para que esse
pro ble ma não vol te a ocor rer nos pró xi mos anos,
2002, 2003 ou 2004, com pro me ten do o de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al do nos so País. 

É des sa for ma que eu es tou in ter fe rin do, em
nome do meu Par ti do, o PPS, nes te de ba te. Não vou
en trar com his te ria, por que isso não vai con tri bu ir com 
nada. O ci da dão sabe que o Go ver no er rou, mas sabe 
tam bém que não adi an ta fi car ba ten do só nes sa te cla. 
Te mos que pro cu rar sair des sa si tu a ção e con vi ver da 
me lhor for ma com ela. Tra ta-se de um cons tran gi men -
to enor me, do qual pre ci sa mos sair. De ve mos cons -
tru ir uma nova ma triz ener gé ti ca para o País e um
novo mo de lo de pre sen ça do ca pi tal pri va do.

Vi hoje os nú me ros do Mer ca do Ata ca dis ta de
Ener gia, o co nhe ci do MAE, e os nú me ros são es tar re -
ce do res. O Go ver no já fala em in ter vir nes se mer ca do 
e, se isso acon te cer, eu, como mem bro da Opo si ção,
vi rei ao ple ná rio para ba ter pal mas para o Go ver no. É
pre ci so in ter vir mes mo. Te mos que re mo de lar essa
ques tão.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor Ma -
u ro Mi ran da.
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O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, fe liz o Go ver no que tem uma Opo si -
ção tão fir me e, ao mes mo tem po, tão co la bo ra do ra,
nes te mo men to, em re la ção à ques tão ener gé ti ca,
como tem de mons tra do V. Exª. Te nho acom pa nha do
o po si ci o na men to de V. Exª na Co mis são de
Infra-Estrutura. E, ago ra, V. Exª traz ao Ple ná rio ou -
tras con si de ra ções, ana li san do o pro ble ma do ra ci o -
na men to e re co nhe cen do al gu mas van ta gens des se
pro ces so no sen ti do da cons ci en ti za ção do País in te i -
ro no que se re fe re ao não-desperdício de ener gia. V.
Exª tam bém traz à Casa a in for ma ção de que o
BNDES vai fi nan ci ar sem ga ran tia real. Tra ta-se de
uma boa no tí cia para nós, do Cen tro-Oeste, onde há
vá ri as usi nas. Mas há ne ces si da de de cons tru ir duas
usi nas ter me lé tri cas, uma na ci da de de Aná po lis – um 
de se jo da po pu la ção da que la ci da de –, e ou tra no
Dis tri to Fe de ral, para com pen sar es sas pos sí ve is fa -
lhas de tem po nas nos sas usi nas hi dre lé tri cas. Assim, 
V. Exª ma ni fes ta o seu po si ci o na men to ao mes mo
tem po em que co bra do Go ver no o dele, la men tan do
os er ros pas sa dos, a fal ta de pre vi si bi li da de, mas exi -
gin do já que o Go ver no tam bém apre sen te pro pos tas
no vas para su pe rar mos esse gra ve en tra ve ao se tor
de ener gia que ora vi ve mos. Pa ra be ni zo V. Exª pela
sua in ter fe rên cia e es pe ro que o Go ver no, em seu
todo – o Pre si den te da Re pú bli ca e os Mi nis tros da
área –, es cu te essa opo si ção lú ci da, sá bia, de quem
quer co la bo rar na so lu ção dos pro ble mas bra si le i ros.
Obri ga do pela con ces são do apar te, Se na dor Pa u lo
Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ma u ro Mi ran do, agra de ço a V. Exª pelo apar -
te, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, era esse o pro nun ci a men to que
que ria pro fe rir nes ta tar de de hoje, agra de cen do a
aten ção de to dos e os apar tes ofe re ci dos.

   O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do Go ver -
no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como lí der, 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, nes ta tar de, fa zer dois re gis tros. O pri me i -
ro de les é um ape lo ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra. 

So li ci to, emer gen ci al men te, que o Mi nis tro da
Agri cul tu ra de ter mi ne o en vio para o Esta do de Ro ra i -
ma de 400 mil do ses de va ci na con tra a fe bre af to sa,
para que haja a va ci na ção de todo o re ba nho bo vi no

do meu Esta do. No pas sa do, já exis ti ram fo cos de fe -
bre af to sa em Ro ra i ma, as sim como em al guns ou tros 
Esta dos, e te mos co nhe ci men to de que o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra pro mo ve rá um pro gra ma ma ci ço de va -
ci na ção nos 14 Esta dos em que a fe bre af to sa se ma -
ni fes tou nos úl ti mos cin co anos. 

Por tan to, que ro aqui ape lar ao Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, para que emer gen ci al men -
te re me ta es sas va ci nas ain da este mês, ten do em
vis ta que está co me çan do o in ver no no Esta do de Ro -
ra i ma e, den tro de pou co tem po, mu i tas es tra das fi ca -
rão in tran si tá ve is, o que efe ti va men te di fi cul ta rá a va -
ci na ção do re ba nho bo vi no. É im por tan te que a Se -
cre ta ria Esta du al de Agri cul tu ra de Ro ra i ma re ce ba,
ain da este mês, essa quan ti da de de va ci nas, para co -
brir todo o re ba nho.

O se gun do re gis tro que que ro fa zer, Sr. Pre si -
den te, diz res pe i to à vi tó ria do Bra sil na Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de. 

O Mi nis tro José Ser ra e o Go ver no bra si le i ro
têm-se no ta bi li za do no sen ti do de de fen der uma po lí -
ti ca de me di ca men tos, para en fren tar o de sa fio da
Aids no mun do, já que essa do en ça re quer um me di -
ca men to caro, que não che ga a to das as lo ca li da des,
prin ci pal men te aos pa í ses mais po bres do pla ne ta.
Com de ter mi na ção, o Bra sil apre sen tou uma pro pos -
ta à Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, que foi apro va da
e que, por sua im por tân cia, me re ce este re gis tro. A
luta ser vi rá como mo de lo e, te nho cer te za, be ne fi ci a -
rá mu i tos pa í ses, como a Áfri ca, que pa de cem, hoje,
des se mal.

Qu e ro ain da re gis trar, no to can te a me di ca men -
tos, que, com a isen ção do PIS e da Co fins no mês de
maio, os pre ços de 100 re mé di os, en tre os mais ven -
di dos no País, ti ve ram uma que da de mais de 19%,
se gun do pes qui sa do Con se lho Re gi o nal de Far má -
cia do Dis tri to Fe de ral. 

A re du ção ocor reu, por que, des de 1º de maio,
as alí quo tas do PIS e da Co fins para a fa bri ca ção dos
pro du tos, que eram de 12,5%, de i xa ram de exis tir.
Por tan to, na ques tão dos me di ca men tos no País,
que ro re gis trar o avan ço e a con quis ta do Mi nis té rio
da Sa ú de, do Go ver no Fer nan do Hen ri que, das pes -
so as en car re ga das da po lí ti ca eco nô mi ca, que con -
cor da ram com essa re du ção dos im pos tos, be ne fi ci -
an do o con su mi dor fi nal.

Fe i tos es ses três re gis tros, peço a V. Exª, Sr.
Pre si den te, a trans cri ção das ma té ri as ”OMS apro va
re mé dio mais ba ra to“ e ”Cem re mé di os fi cam mais
ba ra tos“, como par te do meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.
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   DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Fo lha de S.Pa u lo

O Glo bo



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por per -
mu ta com o Se na dor Mo re i ra Men des, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20 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, on tem
ocu pei esta tri bu na, para fa zer um re gis tro a res pe i to 
do con tra ban do de com bus tí vel da Ve ne zu e la para o 
Esta do de Ro ra i ma. Na ver da de, a no tí cia é a de
que a Po lí cia Fe de ral ha via apre en di do 18 ve í cu los,
de par ti cu la res, ta xis tas e ca mi nho ne i ros. A di fe ren -
ça no va lor da ga so li na, ven di da, na Ve ne zu e la, por
R$0,45 e, em Ro ra i ma, por R$1,70, es ta va in du zin -
do o ci da dão bra si le i ro a atra ves sar a fron te i ra para
abas te cer seu car ro. No en tan to, a Pe tro bras não fez 
ne nhu ma ges tão no sen ti do de me lho rar a qua li da de 
ou o pre ço da ga so li na, es pe ran do que nós, de Ro -
ra i ma, pa gue mos R$ 1,70 pela ga so li na, en quan to a 
200 Km ela cus ta R$0,45, algo que po de mos con si -
de rar como co bran ça adi ci o nal de im pos to. 

Fiz um ape lo, por tan to, para que o Go ver no Fe -
de ral aten da às so li ci ta ções que vêm sen do fe i tas
pelo Go ver no de Ro ra i ma, por in ter mé dio do Go ver -
na dor Ne u do Cam pos, da Ban ca da de De pu ta dos Fe -
de ra is e dos ali a dos de S. Exª, en tre os qua is me in -
cluo como Se na dor, para que seja au to ri za da, em ca -
rá ter de ex cep ci o na li da de, a im por ta ção do com bus tí -
vel da Ve ne zu e la, no ta da men te do óleo di e sel e da
ga so li na, me di an te ava li a ção da quan ti da de que se
gas ta men sal men te na que le Esta do. 

De ve-se le var em con si de ra ção que o pro ble -
ma não se res trin ge à pri são dos 18 ve í cu los: é mu i -
to mais am plo, uma vez que os pos tos de ga so li na
le gal men te ins ta la dos es tão ten do, a cada mês, um
pre ju í zo alar man te com a que da das ven das e es -
tão sen do obri ga dos a de mi tir fun ci o ná ri os. O pior é
que o Esta do está per den do com a
não-arrecadação do im pos to que in ci di ria so bre o
com bus tí vel. Este é o ape lo que fiz on tem. 

Hoje, re ce bi um co mu ni ca do ain da mais gra ve: a 
Pe tro brás vai de sa ti var os seus de pó si tos ter mi na is
si tu a dos na ci da de de Ca ra ca raí, pró xi ma a Boa Vis -
ta, para vol tar sua base para Ma na us, que dis ta mais
de 800km da ca pi tal do nos so Esta do. Em vez de fa -
zer qual quer ges to no sen ti do de me lho rar a si tu a ção
do Esta do no que tan ge ao abas te ci men to de com -
bus tí vel, a Pe tro bras com pli cou ain da mais a si tu a -
ção: o abas te ci men to, ago ra, terá que ser fe i to em
Ma na us, ca pi tal do Ama zo nas, e o com bus tí vel terá
que ser trans por ta do até Boa Vis ta e de po is dis tri bu í -
do para to dos os Mu ni cí pi os do Esta do. Tra ta-se, ver -
da de i ra men te, de um con tra-senso, com o qual não
po de mos con cor dar. 

Qu e ro de nun ci ar essa ati tu de da Pe tro brás de
não con sul tar o Esta do de Ro ra i ma so bre os seus in -
te res ses, o que re for ça, ain da mais, a ne ces si da de de 
ofi ci a li zar a im por ta ção do com bus tí vel da Ve ne zu e la.

Além dis so, pen so que a pu bli ca ção, na Ga ze ta
Mer can til, da no tí cia de que a Ve ne zu e la for ma li zou o
seu pe di do de en tra da no Mer co sul na se gun da-feira é
mais uma ra zão para dar mos ur gên cia a essa ques tão
do com bus tí vel, que é pri o ri tá ria para Ro ra i ma. Mas há
ou tros pro du tos tam bém im por tan tes. Por exem plo, a di -
fe ren ça do pre ço do ci men to em Ma na us e na Ve ne zu e -
la é alar man te; o mes mo se pode fa lar do pre ço do fer ro, 
do cal cá rio e de vá ri os ou tros pro du tos. A Ve ne zu e la po -
de ria im por tar de Ro ra i ma grãos, pro du tos agro pe cuá ri -
os, toda uma gama de pro du tos.

Então, esse pe di do for mal de en tra da da Ve ne -
zu e la no Mer co sul be ne fi cia o Bra sil como um todo.
Evi den te men te, o en ten di men to que se es ta be le ce ria 
en tre a Pe tro bras e a Com pa nhia Esta tal de Pe tró leo
da Ve ne zu e la be ne fi ci a ria mu i to mais o meu Esta do,
que está, pra ti ca men te, do pon to de vis ta ge o grá fi co,
en cra va do no sul da Ve ne zu e la. Lem bro, in clu si ve, a
rede de trans mis são que tra rá ener gia da hi dre lé tri ca
de Guri, na Ve ne zu e la, para Boa Vis ta, ca pi tal do
Esta do, a ser re dis tri bu í da para to dos os Mu ni cí pi os
do Esta do. Por tan to, o pe di do for mal da Ve ne zu e la de
en tra da no Mer co sul é um alen to para o Bra sil do nor -
te e es pe ci al men te para o meu Esta do.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, essa no tí cia e peço
que o ar ti go ”Ve ne zu e la for ma li za pe di do para en -
trar no Mer co sul“ seja trans cri to na ín te gra, como
par te do meu pro nun ci a men to, au gu ran do que o
Go ver no bra si le i ro e os de ma is go ver nos que com -
põem o Mer co sul agi li zem a apro va ção da en tra da
da Ve ne zu e la, a fim de que, com isso, o Mer co sul se 
di na mi ze mais ain da e o meu Esta do saia des sa si -
tu a ção de es tar sen do con ti nu a men te pe na li za do,
in clu si ve, re pi to, nes sa ques tão do abas te ci men to
de com bus tí vel, pri me i ro, com a di fe ren ça alar man -
te en tre o pre ço ofe re ci do pela Pe tro brás e, ago ra,
com o anún cio de que essa em pre sa de sa ti va rá a
sua base no Esta do de Ro ra i ma. 

De i xo um ape lo ao Sr. Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia e ao Pre si den te da Pe tro brás, para que
ana li sem essa si tu a ção. Ao Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, como Che fe da Na ção, agi li ze o pro ces -
so de in gres so da Ve ne zu e la no Blo co do Mer co sul.

Mu i to obri ga do.

   DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO:
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Ga ze ta Mer can til



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por 20 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, ain da que te nha
ha vi do mu i ta po lê mi ca so bre as pri va ti za ções, elas
ine ga vel men te trou xe ram mu i tos be ne fí ci os ao País.
Os in ves ti men tos es tran ge i ros e a ma i o ria de mu i tos
ser vi ços pú bli cos im por tan tes são ape nas al guns
des ses be ne fí ci os mais vi sí ve is. 

Entre os ser vi ços que ga nha ram com a pri va ti -
za ção, des ta cam-se os de te le fo nia, que fo ram am pli -
a dos e aper fe i ço a dos numa ve lo ci da de bas tan te sa -
tis fa tó ria, aten den do a enor me ex pec ta ti va que ha via
nes se sen ti do. 

Ve ja mos al guns nú me ros, ape nas para exem pli -
fi car. Ha via 18,8 mi lhões de te le fo nes fi xos no País no
fi nal de 1997, nú me ro que cres ceu para 38,3 mi lhões
em de zem bro de 2000. Esse to tal su pe rou em 3,3 mi -
lhões a meta pre vis ta para o ano pas sa do. Com isso,
a re la ção en tre o te le fo ne ins ta la do para cada 100 ha -
bi tan tes au men tou de 11,7, em 1997, para 23,1 em
2000. Nes se mes mo pe río do, a taxa de di gi ta li za ção
da rede de te le fo nia fixa pas sou de 68% para 92,5%,
o que me lho ra con si de ra vel men te a qua li da de dos
ser vi ços. 

Tam bém, no fi nal de 1997, ha via 521 mil te le fo -
nes pú bli cos ins ta la dos no País. Em de zem bro pas sa -
do esse nú me ro cres ceu para cer ca de 900 mil. Com
isso, hoje, nas ci da des, nin guém pre ci sa an dar mais
do que 800 me tros para achar um te le fo ne pú bli co,
um ”ore lhão“, como é co nhe ci do aqui. Até 2003 esse
des lo ca men to não será su pe ri or a 300 me tros. 

No cam po da te le fo nia ce lu lar, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, os 4,6 mi lhões de apa re lhos
em ope ra ção em 1997 pas sa ram para 23,2 mi lhões
no ano pas sa do. O nú me ro de ce lu la res por 100 ha bi -
tan tes cres ceu de 2,8 para 14,6 nes se pe río do. As
pre vi sões para 2005 in di cam que ha ve rá 58 mi lhões
de te le fo nes mó ve is para 14,6 nes se pe río do. As pre -
vi sões para 2005 in di cam que ha ve rão 58 mi lhões de
te le fo nes mó ve is e ou tros 58 mi lhões de te le fo nes fi -
xos, num to tal de 116 mi lhões de aces sos. Isto sig ni fi -
ca rá um cres ci men to de mais de 395% no nú me ro to -
tal de aces sos em re la ção ao que ha via em fins de
1997.

No que diz res pe i to à me lho ria da qua li da de dos 
ser vi ços, a Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções –
Ana tel, ór gão cri a do para re gu lar o se tor, tem atu a do
fa zen do cum prir o Pla no Ge ral de Me tas de Qu a li da -

de, que in clui 58 in di ca do res e pas sou a ser exi gí vel,
no cam po da te le fo nia fixa, em ja ne i ro de 2000.

Em ra zão dis so, os 75% das me tas que não
eram cum pri das na data da pri va ti za ção ca í ram para
25% em de zem bro de 2000. As me tas des cum pri das
ge ra ram, na que le ano, 1459 pro ces sos ad mi nis tra ti -
vos por par te da Ana tel. Des tes, cin co fo ram ar qui va -
dos, 384 es tão em an da men to, 530 re sul ta ram em ad -
ver tên ci as e 540 em mul tas para as em pre sas.

Em re su mo, as pu ni ções às em pre sas de te le fo -
nia fixa so ma ram, até o ano pas sa do, R$61 mi lhões.
Des se to tal, R$50 mi lhões re fe rem-se à mul ta apli ca -
da à Embra tel, em ra ção do ”ca la dão“, a gran de pane
ha vi da por oca sião da mu dan ça do DDD, que de i xou
o País com di fi cul da des para fa zer li ga ções de lon ga
dis tân cia por vá ri os dias. A Embra tel não con cor da
com a mul ta e re cor reu à Jus ti ça.

Além des sas pe na li da des, hou ve, no mes mo
pe río do, re pa ra ções a usuá ri os, pre vis tas na le gis la -
ção que rege o se tor, num to tal de R$48,4 mi lhões.
Des se va lor, R$29 mi lhões são por te le fo nes não ins -
ta la dos no pra zo pre vis to, R$17,2 mi lhões por de gra -
da ção de qua li da de e R$2,2 mi lhões por in ter rup ção
de ser vi ços.

A qua li da de da te le fo nia ce lu lar tam bém tem
me lho ra do sen si vel men te, em bo ra o não cum pri men -
to de me tas ain da não seja pas sí vel de pu ni ção. Em
de zem bro de 2000, 85% dos in di ca do res de qua li da -
de ha vi am sido al can ça dos, con tra ape nas 63% em
ja ne i ro do mes mo ano, em de cor rên cia de pro to co lo
de me tas fir ma do pela Ana tel com as ope ra do ras.
Esse pro to co lo é pre pa ra tó rio à en tra da em vi gor do
Pla no de Me tas de Qu a li da de, a exem plo do que
ocor reu com a te le fo nia fixa.

Tudo isso vem ca mi nhan do de acor do com as
ex pec ta ti vas em tor no da pri va ti za ção do se tor. Mas,
se a am pli a ção dos ser vi ços pres ta dos e a sua me -
lho ria tem sido sa tis fa tó ria, o mes mo não se pode di -
zer dos pre ços pra ti ca dos pe las ope ra do ras dos ser -
vi ços te le fô ni cos no País.

A Ana tel não gos ta de dis cu tir o as sun to, a não
ser de ma ne i ra ge né ri ca, para di zer que a con ta mé -
dia de um as si nan te re si den ci al caiu de R$52,00, em
1994, para R$46,00, atu al men te, uma re du ção de
12%, que che ga a 50% se for con si de ra da a va ri a ção
do IGP-DI, ín di ce usa do como re fe rên cia nos con tra -
tos de con ces são do se tor. Essa con ta mé dia é ob ti da
por meio de uma fór mu la com pli ca da ela bo ra da pela
Agên cia.

Acom pa nhan do os nú me ros da pró pria Agên -
cia, po de-se ve ri fi car que hou ve um ba ra te a men to
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enor me da taxa de ade são para o te le fo ne fixo, de
R$1.120,00 para os atu a is R$54,67. De ou tro lado,
fo ram re ti ra dos os sub sí di os da as si na tu ra bá si ca re -
si den ci al, que au men tou de R$0,44 para os atu a is
R$14,11, e o pre ço do pul so, que mede as li ga ções
lo ca is, au men tou 227,5% en tre agos to de 1994 e se -
tem bro de 2000, con tra um au men to de IGP-DI de
ape nas 91,04% no mes mo pe río do.

Esses nú me ros pa re cem apon tar na mes ma di -
re ção que os da dos pu bli ca dos pelo Jor nal da Tar de, 
no úl ti mo dia 02 de abril. Se gun do o jor nal, os pre ços
da te le fo nia su bi ram 344,82% nos úl ti mos sete anos,
pe río do de vi gên cia do Pla no Real, en quan to o Índi ce
de Pre ços ao Con su mi dor Amplo – IPCA, me di do
pelo IBGE, me di do pelo IBGE, au men tou ape nas
97,49%. No mes mo pe río do, o gás su biu 272,87%; a
ener gia elé tri ca, 156,73%; e a ga so li na, 199,76%,
mes mo ín di ce de au men to do pre ço do trans por te pú -
bli co. Como se pode ver, há um des com pas so enor me 
en tre es ses pre ços e a in fla ção, es pe ci al men te no
caso dos pre ços dos ser vi ços te le fô ni cos.

A Ana tel não for ne ce da dos com pa ra ti vos dos
pre ços dos ser vi ços de te le fo ne na ci o na is com os
pre ços de ou tros pa í ses. Mas há al guns exem plos dis -
po ní ve is. Enquan to a taxa de ade são no Bra sil cus ta
R$54,67, ela vale R$57,32 para a Nort hern tel, nos
Esta dos Uni dos; R$56,28 para a Fran ce Te le com; e
não é co bra da na Su í ça e na Bél gi ca.

A as si na tu ra bá si ca re si den ci al bra si le i ra é de
R$14,11. Ela cus ta R$23,04 na Fran ça; R$24,73 na
Bél gi ca; e R$30,24 na Su í ça, pre ços mais ca ros que o 
nos so. O pre ço mais caro é o da com pa nhia ame ri ca -
na, que co bra R$36,90, mas in clui, nes se va lor, co -
ber tu ra sem li mi te para to das as li ga ções lo ca is.

Esse é o ar gu men to do pro fes sor de Te le co mu -
ni ca ções da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, Vag ner
Le i tão, pu bli ca do na re por ta gem do Jor nal da Tar de,
que já men ci o nei. Se gun do o pro fes sor, um con su mi -
dor que use a in ter net ou o te le fo ne to dos os dias, das
8h às 18h, de se gun da a sex ta-feira, vai gas tar, ao fim
de um mês, R$337,33 no Bra sil. Nos Esta dos Uni dos,
ele gas ta ria ape nas R$33,08 e, no Ca na dá, R$28,07.
É que, na que les pa í ses, o pre ço da as si na tu ra bá si ca
in clui to das as li ga ções lo ca is, a exem plo do que faz a
Nort hern tel.

Essa é a di fe ren ça fun da men tal, que ain da man -
te rá por mu i to tem po sem te le fo nes mu i ta gen te das
clas ses me nos fa vo re ci das no Bra sil, se con si de rar -
mos que, ao con trá rio do mun do de sen vol vi do, 40%
da po pu la ção ga nham até R$ 180,00 em nos so País.
O que se ve ri fi ca, por tan to, é que, ape sar de a taxa de 

ade são ter ba ra te a do mu i to em re la ção ao que cus ta -
va, a as si na tu ra re si den ci al bá si ca e o cus to das li ga -
ções lo ca is ain da é mu i to ele va do para uma gran de
par ce la da po pu la ção bra si le i ra. 

Con tri bu em para isso os im pos tos, que che gam
a 40,1% em nos so País, en quan to não pas sam de
21% na vi zi nha Argen ti na e de mí ni mos de 3% nos
Esta dos Uni dos. Assim, é gran de a frus tra ção com os
pre ços da te le fo nia, que, ima gi na va-se, se ri am ba ra -
te a dos com a in tro du ção da com pe ti ção no se tor e
com os ga nhos de es ca la que a am pli a ção do nú me ro 
de con su mi do res ge ra ria.

Essa frus tra ção fica ain da ma i or quan do se ve ri -
fi ca o lu cro lí qui do al can ça do pe las em pre sas do se -
tor. A Te le mar teve um lu cro lí qui do de R$95,7 mi -
lhões em 1999. A Te le cen tro sul lu crou R$218 mi lhões 
e a Te le fô ni ca teve lu cro lí qui do de R$496,4 mi lhões
no mes mo ano. No ano an te ri or, seu lu cro lí qui do ha -
via che ga do a R$1,128 bi lhão.

Esses nú me ros ex pres si vos mos tram que, a
des pe i to dos ele va dos in ves ti men tos que es tão fa -
zen do, es sas em pre sas ain da têm um lu cro ex tra or di -
ná rio, que só ten de a au men tar com os ga nhos de es -
ca la e a re du ção gra da ti va da ne ces si da de de in ves ti -
men tos es sen ci a is ne ces sá ri os à lar ga da na am pli a -
ção do sis te ma. Ape nas para exem pli fi car o vo lu me
des ses gas tos, a Te le fô ni ca in ves tiu R$3,9 bi lhões em 
1999 e de ve rá ter in ves ti do mais R$7,9 bi lhões ao fim
do biê nio 2000/2001.

Esses são os ele men tos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que eu gos ta ria de tra zer para a nos -
sa re fle xão. Ca be-nos per gun tar às con ces si o ná ri as,
à Ana tel e a nós mes mos: os pre ços dos ser vi ços te le -
fô ni cos pre ci sam ser tão al tos em nos so País? Não
se ria me lhor ba ra teá-los e per mi tir a mais gen te ter te -
le fo ne em casa? Não ha ve ria ga nhos de es ca la com
essa pro vi dên cia? Não é tem po de se re du zir im pos -
tos tão ele va dos num ser vi ço tão es sen ci al? Essa re -
du ção não se ria com pen sa da pelo au men to do uso
do te le fo ne em ra zão do ba ra te a men to ge ra do?

Te mos que pen sar so bre tudo isso e ini ci ar aqui
um gran de de ba te a esse res pe i to. Ain da que a atu a -
ção das em pre sas pri va das seja re la ti va men te re cen -
te, ela já co me ça a nos dar in for ma ções con cre tas so -
bre as no vas prá ti cas ado ta das. E é pre ci so re a va -
liá-las sem pre, com olhos de ver re a li da de, sem ra di -
ca lis mos, para que pos sa mos bus car, sem pre, o me -
lhor para a po pu la ção bra si le i ra.

Esse era o re gis tro que ti nha a fa zer, Sr. Pre si -
den te.
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   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga, para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para um 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, em 1996, a esta
mes ma al tu ra do ano, este Se na do en trou numa hora
de es cân da lo. Isso, por que es ta va sob exa me nes ta
Casa a ins ta la ção do Si vam, o ser vi ço de pro te ção e
vi gi lân cia aé rea da Ama zô nia.

À épo ca, não fal ta ram vo zes de opo si ção ex ter -
na e mes mo da opo si ção in ter na para ale gar fa tos es -
can da lo sos, pro te ções ino mi ná ve is, o que teve iní cio
com uma es cu ta ile gal de te le fo ne, ca u sa da por ele -
men tos até com aces so ao pró prio Pa lá cio do Pla nal -
to – sob fal sos pre tex tos, foi ob ti da uma au to ri za ção
ju di ci al para gram pe ar te le fo nes do as ses sor da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, o Emba i xa dor Jú lio Cé sar. 

Na dis cus são do as sun to, che gou até a ser
aven ta da a es ta pa fúr dia tese de que de via ser des -
pre za da a em pre sa que ha via ga nha do a con cor rên -
cia e en tre gar à SBPC, So ci e da de Bra si le i ra para o
Pro gres so da Ciên cia, a exe cu ção e a ins ta la ção do
Si vam. 

Hoje, Sr. Pre si den te, che ga-se à con clu são da -
qui lo que era co nhe ci do como um es cân da lo de di -
men sões con ti nen ta is, por que es ta va em jogo o Bra -
sil, es ta va em jogo uma em pre sa ame ri ca na que ven -
ceu a con cor rên cia por ca u sa do fi nan ci a men to e
mais uma em pre sa fran ce sa, que era con cor ren te.
Pas so a ler o que pu bli cou O Glo bo de hoje:

TCU ino cen ta acu sa dos no caso da Si -
vam. 

O ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da
União (TCU) ino cen tou o ex-ministro da Ae -
ro náu ti ca Lé lio Vi a na Lôbo e os ma jo -
res-brigadeiros-do-ar Mar cos Antô nio de
Oli ve i ra e José Sa la zar Pri mo, que eram
acu sa dos de ir re gu la ri da des na con tra ta ção
da em pre sa Esca S.A na im plan ta ção do
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia (Si vam). 
Em 1996, Oli ve i ra e Sa la zar re ce be ram do
TCU mul tas in di vi du a is de R$14,8 mil por
te rem pra ti ca do atos ile ga is, ile gí ti mos e an -
ti e co nô mi cos, com pre ju í zo aos co fres pú bli -
cos.

No jul ga men to re a li za do no mês pas -
sa do, os mi nis tros do TCU con clu í ram que o 
re cur so apre sen ta do pe los três réus de -
mons trou ”a ine xis tên cia de pre ju í zos ao
erá rio“. Se gun do os mi nis tros, ”não hou ve

afron ta à le ga li da de e à mo ra li da de ad mi nis -
tra ti va e (...) não hou ve má-fé por par te dos
res pon sá ve is.

Os três acu sa dos, res pon sá ve is pela
im plan ta ção do Si vam, con se gui ram de -
mons trar ain da aos mi nis tros que não se be -
ne fi ci a ram de ver bas pú bli cas e que não ti -
ve ram in ten ção de ca u sar dano ao erá rio.
Se gun do os mi nis tros, fi cou cla ro que to dos
agi ram den tro da lei.

Em 1996, o TCU, além de apli car as
mul tas, de ter mi nou à Se cre ta ria de Con tro le 
Inter no do en tão Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca
que abris se to ma das de con tas es pe ci a is
em ra zão dos atos ile ga is na con tra ta ção da 
Esca S.A. Entre as ir re gu la ri da des apon ta -
das [e que fo ram alar de a das, como eu dis -
se, pela opo si ção in ter na e pela opo si ção
ex ter na], es ta vam o su per fa tu ra men to de
diá ri as e pas sa gens in clu í das no con tra to,
além de pa ga men tos e res sar ci men to in de -
vi do de mão-de-obra ter ce i ri za da.

Tudo isso não pas sa va de acu sa ções gra tu i tas,
Sr. Pre si den te. E é com ale gria, é com sa tis fa ção que
vejo três bri o sos mi li ta res bra si le i ros, que de vo ta ram
seu tem po e seus es for ços à im plan ta ção do Si vam,
na Ama zô nia, um ins tru men to de de fe sa na ci o nal e
de acom pa nha men to das nos sas fron te i ras, se rem
ino cen ta dos. 

O ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União
(TCU) ino cen tou o ex-ministro da Ae ro náu ti ca Lé lio
Vi a na Lôbo e os ma jo res-brigadeiros-do-ar Mar cos
Antô nio de Oli ve i ra e José Sa la zar Pri mo.

La men to ape nas, Sr. Pre si den te, que a ver da de
te nha pre va le ci do de po is de mu i to tem po, de po is de
ter ca u sa do pre ju í zos ao con ce i to e à re pu ta ção des -
ses mi li ta res, que ago ra os re cu pe ram, po den do vol -
tar a se apre sen tar pe ran te a so ci e da de, pe ran te seus 
com pa tri o tas, como ho mens dig nos, sé ri os, tra ba lha -
do res e que me re cem a gra ti dão da Na ção pelo tra ba -
lho que re a li za ram.

A jus ti ça foi fe i ta, Sr. Pre si den te, fe liz men te!
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
por 20 mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– 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, no
mês de se tem bro, jus ta men te en tre os dias 25 e 28,
no Esta do de Ser gi pe, será re a li za do o 22º Con gres -
so Bra si le i ro de Agro no mia. 
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A clas se agro nô mi ca do Esta do de Ser gi pe, em
opor tu ni da de rara, em uma opor tu ni da de de ouro,
terá a pos si bi li da de de apro fun dar a dis cus são em
tor no de te mas que hoje to mam con ta do no ti ciá rio e
fa zem par te das pre o cu pa ções dos bra si le i ros.

A agro no mia está mu i to vin cu la da, como to dos
sa be mos, ao de sen vol vi men to da nos sa agri cul tu ra. É 
pela mu dan ça de téc ni cas, pela mu dan ça de apli ca -
ções da téc ni ca no cam po que po de mos es pe rar que
o Bra sil mer gu lhe no seio das na ções mais de sen vol -
vi das. 

Como dis se, Sr. Pre si den te, essa será uma oca -
sião em que a clas se agro nô mi ca e tam bém con vi da -
dos, das mais di fe ren tes par tes do País, po de rão se
de bru çar so bre pro ble mas como o ”apa gão“ e o ra ci o -
na men to de ener gia, que, cer ta men te, vão in ter fe rir
di re ta men te na pro du ção agrí co la; so bre ques tões
como os trans gê ni cos, que re pre sen tam para os
Esta dos Uni dos, hoje, mais uma ele men to de pres são 
so bre os pa í ses sub de sen vol vi dos, já que suas em -
pre sas es tão que ren do, a todo cus to, a pro du ção de
trans gê ni cos no Bra sil, an tes que a ciên cia pos sa
ates tar, de for ma de fi ni ti va, se eles pre ju di cam ou não 
a sa ú de do con su mi dor, a nos sa sa ú de. 

E os agrô no mos, como já foi dito, es tão pla ne -
jan do re a li zar o 22º Con gres so Bra si le i ro de Agro no -
mia jus ta men te em uma épo ca em que a nos sa agri -
cul tu ra vem so fren do di fi cul da des enor mes. Não
aque las di fi cul da des tra di ci o na is, ge ra das pe los fa to -
res cli má ti cos, mas as ge ra das so bre tu do pela ado -
ção de po lí ti cas pú bli cas que, efe ti va men te, têm re du -
zi do o es pa ço do agri cul tor, ao de i xar de pro por ci o nar
uma re mu ne ra ção ade qua da ao seu pro du to, ao fa zer 
uma re for ma agrá ria ata ba lho a da – já que o Go ver no
não tem se pre o cu pa do com a mon ta gem de in -
fra-estrutura, com ener gia elé tri ca, es tra das, es co las,
pos tos de sa ú de, se men tes de boa qua li da de e tec no -
lo gia, com a qual pos sam os agri cul to res com pe tir no
mer ca do de tra ba lho – ape nas com o as sen ta men to
em si. 

Esses são as sun tos que esse con gres so vai de -
ba ter de for ma apro fun da da na ci da de de Ara ca ju, no
meu que ri do Esta do de Ser gi pe. O con gres so foi or -
ga ni za do pela Con fa e ab – Con fe de ra ção das Fe de ra -
ções de Enge nhe i ros Agrô no mos do Bra sil –, e pela
Ae a se – Asso ci a ção dos Enge nhe i ros Agrô no mos de
Ser gi pe –, ins ti tu i ções que, cada uma no seu cam po,
em Bra sí lia e em Ser gi pe, pres tam ines ti má ve is ser vi -
ços ao de sen vol vi men to da ca u sa da agri cul tu ra.

Esse con gres so é re al men te um si nal aus pi ci o -
so, por que são os agrô no mos do Bra sil, em um ges to

pa trió ti co, que to mam a ban de i ra da agro no mia como
fa tor de de sen vol vi men to sus ten tá vel den tro de um pro -
je to Bra sil. A Con fe de ra ção das Fe de ra ções dos Enge -
nhe i ros Agrô no mos do Bra sil e a Ae a se dão uma li ção
ao ela bo rar um vas to pro gra ma para exa mi nar to das as
ques tões re la ci o na das com a pro du ção agrí co la, não
ape nas nas ati vi da des tra di ci o na is, mas tam bém nas
pos si bi li da des al ter na ti vas abran gen tes que abram no -
vos ho ri zontes para a vida ru ral bra si le i ra.

Ser gi pe está hon ra do com a es co lha fe i ta pela
Con fa e ab de se di ar, na ca pi tal ser gi pa na, um con -
gres so tão im por tan te, tão ne ces sá rio, tão ur gen te
para pro du zir res pos tas áge is, que re ti rem da in cer te -
za a pro du ção agrí co la na ci o nal e que per mi tam ou -
tras sa í das que, mes cla das pe las exi gên ci as da atu a -
li da de e com a or to do xia do cam po, tor nem-no um es -
pa ço aber to onde os agro ne gó ci os e o tu ris mo, gra -
ças às mul ti fun ções da agro no mia, pos sam re o xi ge -
nar os es for ços dos in ves ti men tos e do tra ba lho das
fa mí li as que vi vem no cam po e apos tam a sua pró pria 
so bre vi vên cia nele. 

Será um con gres so para ava li ar pro fun da men te
to das as ques tões, des de o tabu da re for ma agrá ria
até ações ime di a tas, como, por exem plo, o fi nan ci a -
men to ru ral, de vi do ao qual os agri cul to res, pres si o -
na dos pela cor re ção mo ne tá ria – ima gi nem, cor re ção
mo ne tá ria em um País in de xa do –, para o pa ga men to
das suas dí vi das, es tão qua se que im pos si bi li ta dos
de con ti nu ar na sua fa i na, na sua luta pro du ti va no
cam po. 

Inclu si ve, Sr. Pre si den te, com o apo io e o es tí -
mu lo de di ver sos Se na do res da Re pú bli ca, tive opor -
tu ni da de de apre sen tar a esta Casa, na se ma na pas -
sa da, um pro je to de lei que dis põe so bre o ex pur go da 
TJLP, que é o fa tor de cor re ção mo ne tá ria uti li za do
pe las agên ci as que ad mi nis tram os fun dos cons ti tu ci -
o na is dos con tra tos ru ra is a par tir de sua as si na tu ra. 

E esse pro je to não vai dar gran des pre ju í zos à
Na ção, como de ram, por exem plo, os rom bos do Ban -
co Na ci o nal, do Ban co Eco nô mi co, dos Ban cos Mar -
ka e Fon te Cin dam, pois a ma i o ria des ses fi nan ci a -
men tos é para pes so as po bres que, para tra ba lhar no
cam po, to ma ram ape nas R$5 mil em em prés ti mo, fa i -
xa des ti na da a elas. Mais de 95% dos fi nan ci a men tos
agrí co las es tão na fa i xa dos R$5 mil. 

Entre tan to, o Go ver no foi in ca paz, até o mo men -
to, de en con trar uma so lu ção ade qua da para o pe -
que no, o mini e o mé dio agri cul to res. E quan do fa la -
mos nes se as sun to, di zem que so mos os re pre sen -
tan tes dos ru ra lis tas, ati ram-nos a pe cha de de fen so -
res de pes so as que de vem fá bu las, quan do, na re a li -
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da de, es ta mos de fen den do pe que nos agri cul to res
que to ma ram R$5 mil, R$10 mil, R$15 mil em pres ta -
do, ci fras que se tor na ram im pa gá ve is por te rem sido
mul ti pli ca das por qua tro e cin co. 

O Go ver no fez um acor do, es ta be le ci do já em
me di da pro vi só ria. Entre tan to, jo ga-se o pro ble ma
para a fren te. O ban co faz de con ta que re ce be e o
agri cul tor faz de con ta que paga, mas, em com pen sa -
ção, o agri cul tor fica im pos si bi li ta do de to mar no vos
em prés ti mos. É cas sa da a sua pos si bi li da de de ge rir
a sua ati vi da de no meio ru ral.

Não há dú vi da de que o Bra sil, com pro mis sa do
em fa zer um ajus te de con tas a qual quer pre ço, paga
caro por não re a li zar in ves ti men tos, por não pro te ger
as ati vi da des pro du ti vas, por não pro pi ci ar ao ho mem
do cam po as con di ções bá si cas e ne ces sá ri as para
ge rar uma vida dig na, ci da dã, que in cor po re as po pu -
la ções ru ra is ao con jun to da so ci e da de bra si le i ra,
aca ban do com a mar gi na li za ção que, com cer te za,
tem sido um obs tá cu lo a que o Bra sil te nha, efe ti va -
men te, uma de mo cra cia, ao de i xar o pro du tor ru ral
en tre gue à pró pria sor te. 

E aqui faço um pa rên te se para di zer, com tris te -
za, ain da do meu Esta do – já que es tou anun ci an do a
re a li za ção de um Con gres so Na ci o nal de Agro no mia
em Ser gi pe, a ma i or re gião pro du to ra de cí tri cos do
Nor des te do Bra sil –, que está ocor ren do lá de sem -
pre go em mas sa. Duas fá bri cas já fe cha ram, 60 mil
pes so as es tão de sem pre ga das. 

O Pre si den te da Re pú bli ca es te ve na que la re -
gião em 1998, no pe río do ele i to ral, e, em ape nas 20,
30 mi nu tos, pro me teu mun dos e fun dos. O povo de
Bu quim e dos 14 Mu ni cí pi os que o ro de i am não pre ci -
sam que o Pre si den te vol te lá. Eles es pe ram que to -
das aque las pro mes sas fe i tas no pe río do ele i to ral se -
jam cum pri das. 

Ao de i xar o pro du tor ru ral en tre gue à pró pria
sor te, ao ne gar as con di ções es sen ci a is à pro du ção,
ao ne gar cré di to, trans por te, me i os de pro te ção e de
cir cu la ção dos pro du tos, in dis pen sá ve is ao de sen vol -
vi men to da agri cul tu ra, o Go ver no per mi te que esse
se tor, que todo o se tor pri má rio per ca a sua ca pa ci da -
de pro du ti va, avil te a pro du ção, so bre vi va no li mi ar da
po bre za e da mi sé ria, sem fu tu ro. 

A to ma da de po si ção dos en ge nhe i ros agrô no -
mos do Bra sil, que o con gres so que se re a li za rá em
se tem bro, em Ara ca ju, anun cia, é um ges to au da ci o -
so, de co ra gem, de afir ma ção cí vi ca, que o Bra sil cer -
ta men te sa be rá guar dar e re co nhe cer. É o pro fis si o -
na lis mo sa in do na fren te, é uma ca te go ria de tra ba -
lha do res dan do o exem plo, fa zen do aqui lo que é obri -

ga ção do Po der Pú bli co. To ma ra que o Go ver no não
ve nha, ama nhã, con fes sar que des co nhe ce as con di -
ções do cam po, como des co nhe ceu a fra gi li da de do
se tor elé tri co. O Go ver no anun ci ou ao Bra sil que não
sa bia que pre ci sá va mos for ta le cer o sis te ma elé tri co,
cons tru in do no vas usi nas para su prir a ener gia ne -
ces sá ria para o de sen vol vi men to do País. 

Te nho cer te za de que esse en con tro dos agrô -
no mos re dun da rá em be ne fí ci os não só para a clas se
eco nô mi ca que tra ba lha no cam po, mas para toda a
agri cul tu ra bra si le i ra, que, nes te ins tan te de cri se po lí -
ti ca, eco nô mi ca, de dú vi das, de in cer te zas, pre ci sa
da sa be do ria de to dos, in clu si ve da que les que vão
de ba ter e tra zer no vas idéi as, no vas so lu ções para
que vol te mos a ter es pe ran ça de trans for mar o Bra sil
em um país de Pri me i ro Mun do – es pe ran ça essa que 
per de mos quan do ve mos pela te le vi são um em pre sá -
rio como Anto nio Ermí rio de Mo ra es, ho mem que em -
pre ga mi lha res de pes so as, di zer que está sem sa ber
como fa zer para não fe char sua fá bri ca, para não des -
li gar seus for nos, por que ge ra rá de sem pre go e de -
ses pe ro em la res bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, este é o mo men to de elo gi ar o
povo bra si le i ro, que, ape sar do in for tú nio do apa gão
an tes nun ca anun ci a do e nun ca pre vis to, está agin do
de fron te er gui da. Cada um está, na sua casa, cum -
prin do o seu pa pel, fa zen do eco no mia, aper tan do o
cin to e dan do exem plo ao pró prio Go ver no de como
se pre ca ver di an te da ad ver si da de. 

O povo bra si le i ro é mu i to bom e, por tan to, me re -
ce o nos so res pe i to, me re ce o res pe i to do Se na do Fe -
de ral, do Con gres so Na ci o nal. Como Se na dor de Ser -
gi pe, acom pa nhan do a cri se de ener gia, vejo a pre o -
cu pa ção da po pu la ção em dar ao Bra sil a sua con tri -
bu i ção – algo que mu i tos ocu pan tes de car gos ele va -
dos não fi ze ram – para re gu la ri zar o sis te ma de for ne -
ci men to de ener gia elé tri ca.

Fi nal men te, ao tra zer a no tí cia da re a li za ção do
Con gres so Bra si le i ro de Agro no mia – e já es tou ter mi -
nan do, Sr. Pre si den te; não gos to de ul tra pas sar o
tem po, uma vez que há ou tros Ora do res –, fa ço-o cer -
to de que a mas sa crí ti ca a ser ela bo ra da sub si di a rá o 
Bra sil na bus ca de no vos ca mi nhos para a sus ten ta -
ção eco nô mi ca do cam po bra si le i ro, onde he ro i ca -
men te so bre vi vem mi lhões de ho mens, mu lhe res e
cri an ças que so nham com um País me lhor, mais
prós pe ro e, prin ci pal men te, mais jus to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
   O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, por cin co mi nu tos, na for ma do
in ci so VII do art. 14 do Re gi men to Inter no.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
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, o Se -
na do Fe de ral sen te-se hon ra do com a pre sen ça na
Casa de vá ri as au to ri da des do Le o nis mo bra si le i ro. O
Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res do Dis tri to
Múl ti plo LB, Dr. Sal va dor Si do na Fi lho, en con tra-se,
jun ta men te com go ver na do res dos dis tri tos, na tri bu -
na de hon ra des ta Casa. Te mos, por tan to, a sa tis fa -
ção de fa zer este re gis tro, no mo men to em que de se -
jo-lhes bo as-vindas ao Se na do. 

Essas au to ri da des fo ram re ce bi das há pou co
pelo Pre si den te da Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho. E
eu, como mem bro do Le o nis mo, in te gran te do Li ons
Clu be de San ta na, no Ama pá, sin to-me fe liz em re ce -
bê-los na Casa. 

O Dis tri to Múl ti plo LB está re a li zan do sua Se -
gun da Con ven ção, des de o dia 22 até o dia 26 des te
mês, aqui em Bra sí lia. As re u niões pre li mi na res já es -
tão em cur so e o iní cio ofi ci al está mar ca do para ama -
nhã, dia 24, à no i te. O Dis tri to Múl ti plo LB é com pos to
por re pre sen tan tes dos Li ons Clu bes de Go iás, São
Pa u lo, Mi nas Ge ra is, To can tins, Mato Gros so, Mato
Gros so do Sul e Dis tri to Fe de ral, no caso, a uni da de
an fi triã. 

Pre sen tes tam bém na tri bu na do hon ra do Se -
na do es tão o Pre si den te do Li ons Clu be do Dis tri to
Fe de ral, Sr. Te o tô nio Cor re ia Nu nes, e o Di re tor de
Con ven ções, Sr. Luiz Ge ral do Mat he us Fi gue i ra, além 
dos de ma is go ver na do res dos qua tro dis tri tos que
com põem o Dis tri to Múl ti plo LB.

Este é o Ano Inter na ci o nal do Vo lun ta ri a do e os
clu bes do Li ons Clu be, bem como os clu bes do Ro -
tary Clu bes, têm, ao lon go do tem po, pelo mun do afo -
ra e tam bém com mu i ta de sen vol tu ra no Bra sil, par ti -
ci pa do de ações que vi sam exa ta men te a me lho rar a
qua li da de de vida da po pu la ção, atu an do como par -
ce i ros, ali a dos dos en tes pú bli cos – go ver nos es ta du -
a is, pre fe i tu ras, uni ver si da des. 

Nes sa luta, nes se tra ba lho le o ni no, en con tra-se, 
so bre tu do, uma vi são mu i to for te para o lado da sa ú -
de. O Li ons tem-se pre o cu pa do mu i to com a sa ú de do 
povo bra si le i ro e par ti ci pa do de inú me ros even tos,
cam pa nhas, ações, ati vi da des que vi sam a pre ve nir e
a me lho rar a qua li da de da sa ú de do nos so povo. O Li -
ons con sa grou-se, no mun do in te i ro, por suas ações,
por exem plo, na pre ven ção da ce gue i ra, na bus ca de

me lho res con di ções de vi são para o povo pelo mun do 
afo ra.

Faço este re gis tro tam bém por que, na pró xi ma
quar ta-feira, dia 30, o Se na do Fe de ral se di a rá o I Fó -
rum Bra si le i ro de Sa ú de Ocu lar, que terá como par ce -
i ros da Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do o
Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia, pre si di do pelo
Dr. Mar cos Ávi la, e a Co mis são de Se gu ri da de So ci al
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Re gis tro, ain da, que, há 15 dias, no meu Esta do, 
hou ve tam bém uma bo ni ta con ven ção re a li za da pelo
Dis tri to Múl ti plo LA.

Então, com pa nhe i ros, com pa nhe i ras do Li ons,
do ma do ras, se jam bem-vindos! O Se na do de se ja a
to dos um gran de de sem pe nho e que os Li ons Clu be
pos sam con ti nu ar com a sua gran de mis são de aju dar 
o Bra sil a en con trar o ca mi nho do de sen vol vi men to
com jus ti ça so ci al.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -

si dên ci a as so cia-se às ho me na gens que aqui se pres -
tam ao Li ons Clu be, re co nhe cen do os re le van tes ser vi -
ços à so ci e da de bra si le i ra e à so ci e da de mun di al. 

   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,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OF/GAB/I/Nº 325

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pe dro No va is pas sa a in te grar, na qua li da de de ti tu lar, 
a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 533/2001

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Sér gio

Bar ros para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, de Orça men tas 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 Blo co PSDB/PTB.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na os De pu ta dos Pe dro No va is, como ti -
tu lar, e Sér gio Bar ros, como su plen te, 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 os ex pe di -
en tes que aca bam de ser li dos.

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.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 9º da Lei nº
9.986, de 18 de ju lho de 2000, que “dis -
põe so bre a ges tão de re cur sos hu ma nos 
das Agên ci as Re gu la do ras e dá ou tras
pro vi dên ci as, para dis por so bre a exo ne -
ra ção dos ocu pan tes dos man da tos de
di ri gen tes das Agên ci as Re gu la do ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei al te ra a re da ção do art. 9º da Lei

9.986, de 18 de ju lho de 2000, que “dis põe so bre a
ges tão de re cur sos hu ma nos das Agên ci as Re gu la -
do ras e dá ou tras pro vi dên ci as, para dis por so bre a
per da do man da to de di re ção des sas Agên ci as Re gu -
la do ras.

Art. 2º O art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de ju lho de 
2000, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 9º Os Con se lhe i ros e os Di re to res
so men te per de rão o man da to em caso de re -
nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si ta da em
jul ga do, de pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar
ou de voto de cen su ra, apro va do por três
quin tos dos mem bros do Se na do Fe de ral.

§ 1º A lei de cri a ção da Agên cia po de -
rá pre ver ou tras con di ções para a per da do
man da to.

§ 2º O Ato de exo ne ra ção de que tra ta
este ar ti go, re sul tan te de pro ces so ad mi nis -
tra ti vo dis ci pli nar ou nas hi pó te ses de cor -
ren tes do pa rá gra fo an te ri or, de ve rá ser
apro va do pela ma i o ria ab so lu ta dos vo tos
do Se na do Fe de ral.

§ 3º O Re que ri men to de voto de cen -
su ra a di ri gen te de agên cia re gu la do ra será
pro pos to pela ma i o ria ab so lu ta dos mem -
bros do Se na do.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data
da sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Pas so im por tan te na re for ma do Esta do foi a cri -
a ção das Agên ci as Re gu la do ras – Au tar qui as Espe ci -
a is cu jas ca rac te rís ti cas são: (i) in de pen dên cia ad mi -
nis tra ti va; (ii) au to no mia fi nan ce i ra; (iii) au sên cia de
su bor di na ção hi e rár qui ca e man da to fixo; e (iv) es ta -
bi li da de de seus di ri gen tes, que são no me a dos após
apro va ção do Se na do Fe de ral.

Com tais ca rac te rís ti cas, fi cou as se gu ra da a ne -
ces sá ria in de pen dên cia de agen tes pú bli cos al ta -
men te es pe ci a li za dos, para le var adi an te a mis são de
re gu lar e fis ca li zar o mer ca do em ati vi da des pú bli cas
de le ga das, ga ran tin do a pre va lên cia do in te res se pú -
bli co na con du ção de sua ati vi da de, de for ma que as
de man das da so ci e da de se jam ple na men te aten di -
das, com re du zi da in fluên cia po lí ti ca e do pró prio che -
fe do go ver no.

O mo de lo das agên ci as re gu la do ras, por tan to,
em nos so en ten der tem uma ca rac te rís ti ca ex tre ma -
men te sa u dá vel, na me di da em que dis tan cia o po der
po lí ti co quer do Exe cu ti vo, quer do Le gis la ti vo em
ques tões de alta re le vân cia para o ci da dão bra si le i ro.

Não obs tan te, a for ma como foi es ta be le ci da a
in de pen dên cia des sas agên ci as li vra os even tu a is
ocu pan tes dos man da tos res pec ti vos de qual quer
con tro le so ci al de sua ati vi da de o que, numa dis tor -
ção do sis te ma teó ri co, pode ge rar ver da de i ros fe u -
dos de po der, com exer cí ci os ar bi trá ri os de toda a es -
pé cie ou, ain da, a ma nu ten ção à fren te da agên cia
com no tó ria de fi ciên cia de de sem pe nho, em pre ju í zo
da so ci e da de.

Em re cen te pro nun ci a men to no Ple ná rio, des ta -
quei que o mo men to da atu al cri se ener gé ti ca:

“... sus ci ta ain da a dis cus são quan to
ao 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,
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.

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. E com esse es pí ri to que adi an to
que apre sen ta rei um pro je to a esta Casa,
es ta be le cen do uma ma i or par ti ci pa ção da
so ci e da de nas de ci sões das agên ci as de
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for ma a não pre ci sar mos mais pas sar por
cri ses des sa na tu re za.”

Mi li tan do no sen ti do da im plan ta ção de con tro le
so ci al do de sem pe nho dos di ri gen tes das agên ci as
re gu la do ras, o pre sen te pro je to visa in se rir con tro le
so ci al do de sem pe nho des ses di ri gen tes, me di an te
duas me di das:

1) a apro va ção, pelo Se na do, do Ato
de exo ne ra ção na hi pó te se de pro ces so ad -
mi nis tra ti vo ins ta u ra do no âm bi to do Exe cu -
ti vo – sob a ló gi ca de que se cabe ao Se na -
do Fe de ral apro var a no me a ção, ca be rá,
tam bém, a ele, apro var o ato de exo ne ra ção 
por de fi ciên cia de de sem pe nho; e

2) in se rir no mo de lo das Agên ci as o
ins ti tu to do voto de cen su ra por no tó ria de fi -
ciên cia de de sem pe nho, que de ve rá ser re -
que ri do pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros
do Se na do e apro va do por três quin tos,

o que im pli ca rá a per da do man da to res pec ti vo.
O quo rum ele va do, tan to para a pro po si ção

como para a apro va ção do voto de cen su ra, de cor re
da ne ces sá ria es ta bi li da de que deve nor te ar tais
ações, a fim de evi tar que ma i o ri as even tu a is pos sam
cons tran ger a in de pen dên cia des ses agen tes.

Por en ten der que tal pro ce di men to re pre sen ta
avan ço no mo de lo das agên ci as, per mi tin do o con tro -
le so ci al do de sem pe nho dos man da tá ri os, por meio
do Se na do Fe de ral, es pe ra mos con tar com o apo io
dos nos sos pa res.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Pa u lo
Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DO SENADO FEDERAL

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

.........................................................................
III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta

Cons ti tu i ção;
b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -

ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca;
c) Go ver na dor de ter ri tó rio;
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral;
e) Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca;
f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
...........................................................................

XI – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Geral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

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

LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Men sa gem de Veto nº 968 

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Tex to atu a li za do em 30-3-01
Me di da Pro vi só ria nº 2.136-36, 27-3-01 e

2.123-30, 27-3-01.
O Vi ce-presidente da Re pú bli ca no exer cí cio do

car go de 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. 4º As Agên ci as se rão di ri gi das em re gi me

de co le gi a do, por um Con se lho Di re tor ou Di re to ria
com pos ta por Con se lhe i ros ou Di re to res, sen do um
de les o seu Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di re -
tor-Presidente.

Art. 5º O Pre si den te ou o Di re tor-Geral ou o Di re -
tor-Presidente (CD I) e os de ma is mem bros do Con se -
lho Di re tor ou da Di re to ria (CD II) se rão bra si le i ros, de
re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va do con -
ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos para os
qua is se rão no me a dos, de ven do ser es co lhi dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e por ele no me a dos, após
apro va ção pelo Se na do Fe de ral, nos ter mos da alí nea f
do in ci so III do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te ou o Di re tor-Geral
ou o Di re tor-Presidente será no me a do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca den tre os in te gran tes do Con se lho Di re tor
ou da Di re to ria, res pec ti va men te, e in ves ti do na fun ção
pelo pra zo fi xa do no ato de no me a ção.

Art. 6º O man da to dos Con se lhe i ros e dos Di re -
to res terá o pra zo fi xa do na lei de cri a ção de cada
Agên cia.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de va cân cia no cur so
do man da to, este será com ple ta do por su ces sor in -
ves ti do na for ma pre vis ta no art. 52.

Art. 7º A lei de cri a ção de cada Agên cia dis po rá
so bre a for ma da não-coincidência de man da to.

Art. 8º O ex-dirigente fica im pe di do para o exer -
cí cio de ati vi da des ou de pres tar qual quer ser vi ço no
se tor re gu la do pela res pec ti va agên cia, por um pe río -
do de qua tro me ses; con ta dos da exo ne ra ção ou do
tér mi no do seu man da to.
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(Re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº
2.123-30, de 27-3-2001)

§ 1º Inclui-se no pe río do a que se re fe re o ca put
even tu a is pe río dos de fé ri as não go za das.

§ 2º Du ran te o im pe di men to, o ex-dirigente fi ca -
rá vin cu la do à agên cia, fa zen do jus a re mu ne ra ção
com pen sa tó ria equi va len te à do car go de di re ção que 
exer ceu. (Re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº

2.123-30, de 27-3-2001)
§ 3º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go ao

ex-dirigente exo ne ra do a pe di do, se este já ti ver cum -
pri do pelo me nos seis me ses do seu man da to.

§ 4º Incor re na prá ti ca de cri me de ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va, su je i tan do-se às pe nas da lei, o
ex-dirigente que vi o lar o im pe di men to pre vis to nes te
ar ti go, sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is,
ad mi nis tra ti vas e ci vis. (Re da ção dada pela Me di da
Pro vi só ria nº 2.123-30, de 27-3-2001).

§ 5º O dis pos to no § 2º não se apli ca a
ex-dirigente que for ser vi dor pú bli co, nem ao que for
no me a do para ou tro car go pú bli co, sal vo se exo ne ra -
do ou de mi ti do no pe río do de im pe di men to.” (Pa rá gra -
fo in clu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.123-30, de
27-3-2001).

Art. 9º Os Con se lhe i ros e os Di re to res so men te
per de rão o man da to em caso de re nún cia, de con de -
na ção ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou de pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

Pa rá gra fo úni co. A lei de cri a ção da Agên cia po de -
rá pre ver ou tras con di ções para a per da do man da to.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia-Decisão Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je -
to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e re me ti do à
Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 1, DE 2001

Su ge re, nos ter mos do art. 224,
com bi na do com o art. 99, in ci so III do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que
os pa râ me tros a se rem ob ser va dos pelo
Bra sil no pro ces so ne go ci a dor da ALCA
– Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – 
a ser ini ci a do em maio de 2002, seja ob -
je to de es tu do pela Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

Se nhor Pre si den te,
Con for me é de co nhe ci men to pú bli co, e vem

sen do am pla men te di vul ga do pela im pren sa, o Bra sil
pre pa ra-se para ne go ci ar a Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas, a qual con gre ga rá 34 pa í ses do con ti -
nen te ame ri ca no, com ex ce ção de Cuba.

Tra ta-se da ne go ci a ção que tal vez seja a de ma -
i or im por tân cia ja ma is le va da a cabo pelo Bra sil após
a con so li da ção de suas fron te i ras, e a que ma i or im -
pac to pro du zi rá so bre a nos sa es tru tu ra pro du ti va.

Com uma po pu la ção de em tor no de 800 mi -
lhões de ha bi tan tes, e um PIB to tal de apro xi ma da -
men te 12 bi lhões de dó la res, dos qua is mais da me ta -
de, ou cer ca de 70%, são re pre sen ta dos pela eco no -
mia dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, a in te gra ção do
Bra sil à Alca apre sen ta um dos ma i o res de sa fi os que
já en fren ta mos, pe las as si me tri as que ca rac te ri zam a
re gião.

Entre tan to, se bem ne go ci a da, ela po de rá vir a
cons ti tu ir um avan ço em di re ção ao de sen vol vi men to
e à jus ti ça so ci al, e, por tan to, con tri bu ir para a cons -
tru ção de um con ti nen te ame ri ca no uni do e prós pe ro.

Mas para que a in te gra ção he mis fé ri ca re sul te
na “Alca de se já vel”, me re ce do ra do ple no apo io do
povo bra si le i ro, al gu mas con di ções bas tan te con cre -
tas e pon tu a is de ve rão es tar pre sen tes.

Em pri me i ro lu gar, a sua cri a ção só será
bem-vinda se re sul tar no efe ti vo aces so aos mer ca -
dos mais di nâ mi cos do con ti nen te, dos se to res bra si -
le i ros mais com pe ti ti vos, como os do aço, cal ça dos,
têx te is, suco de la ran ja, e de ou tros que se pre pa ra -
ram com mu i to es for ço e per sis tên cia para com pe tir
no mer ca do in ter na ci o nal.

Em se gun do lu gar, so men te de ve mos aco lher a
Alca se as ne go ci a ções fo rem ca pa zes de as se gu rar
o es ta be le ci men to de re gras com par ti lha das an -
ti-dumping, ten do em vis ta que a le gis la ção an -
ti-dumping em vi gor nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca 
cons ti tu em, hoje, uma se ve ra bar re i ra não-tarifária à
pro du ção de nos so se tor si de rúr gi co.

Em ter ce i ro lu gar, é pre ci so que os pa í ses mem -
bros mos trem trans pa rên cia ao iden ti fi ca rem as suas
bar re i ras não-tarifárias — um dos ob je ti vos do gru po
de ne go ci a ção de no mi na do “aces so a mer ca dos” — e 
em pe nho em su pri mi-las. Sa be-se que a ta ri fa mé dia
apli ca da no pre sen te mo men to pe los Esta dos Uni dos
da Amé ri ca às suas im por ta ções está em tor no de
3%; no en tan to, os nos sos se to res mais com pe ti ti vos
es tão im pe di dos de co lo car os seus pro du tos no mer -
ca do nor te-americano em vir tu de da prá ti ca da ado -
ção de bar re i ras não-tarifárias por aque le país.
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Em quar to lu gar, e como co ro lá rio do an te ri or, o
Bra sil de ve rá exi gir a ado ção, na área de li vre co mér cio,
de me ca nis mos com par ti lha dos de con tro le à apli ca ção 
de nor mas sa ni tá ri as, de for ma a evi tar a sua uti li za ção
como prá ti ca que dis tor ce e des vir tua a com pe ti ti vi da de. 
O povo bra si le i ro tam pou co ace i ta rá que pa râ me tros
tra ba lhis tas e am bi en ta is, como a cha ma da “cláu su la
so ci al”, se jam uti li za dos como bar re i ras ao aces so de
nos sos pro du tos aos mer ca dos.

Em quin to lu gar, a in te gra ção he mis fé ri ca de ve -
rá pro mo ver a ca pa ci da de tec no ló gi ca dos nos sos po -
vos, e o Bra sil de ve rá bus car, no de cor rer das ne go ci -
a ções, vin cu lar este ob je ti vo às dis cus sões em tor no
do tema da pro te ção à pro pri e da de in te lec tu al.

Em sex to lu gar, o Bra sil de ve rá as se gu rar a in cor -
po ra ção do tema da agri cul tu ra à agen da ne go ci a do ra,
vi san do ao fim do pro te ci o nis mo e à cor re ção das as si -
me tri as re sul tan tes de sub sí di os, que, des de a Ro da da
Uru guai do GATT/OMC, vem se ten tan do sa nar.

Embo ra as ne go ci a ções in ter na ci o na is se jam
da com pe tên cia pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, 
à luz do art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
es ta mos ple na men te con ven ci dos de que o Con gres -
so Na ci o nal não pode man ter-se alhe io ao pro ces so
de in te gra ção he mis fé ri ca em cur so, da dos os pro fun -
dos im pac tos que ela irá pro du zir so bre a eco no mia
bra si le i ra, e, em úl ti ma aná li se, so bre o pró prio fu tu ro
do nos so País.

Assim, nos ter mos re gi men ta is, apre sen ta mos à 
Mesa, Sr. Pre si den te, a pre sen te in di ca ção no sen ti do 
de co lher a opi nião da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, com a fi na li da de de for mu la ção de pro po si ção
le gis la ti va, se cou ber.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce be a in di ca ção e a en ca mi nha à res pec ti -
va Co mis são.

   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri men to
nº 162/2001, cujo pa re cer foi lido no Expe di en te,
cons ta rá da pa u ta da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, nos ter mos do art. 222, § 2º, do Re gi men to
Inter no.

   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Si que i ra Cam -
pos, por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. 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, con si de ro
im por tan te o de ba te que esta Casa faz em re la ção ao
pro ble ma da ge ra ção de ener gia em nos so País. 

Cre io que pra ti ca men te to das as abor da gens,
os di ver sos pon tos de vis ta dos Par la men ta res re pre -
sen tan do os seus Esta dos já fo ram aqui ex pos tos à
Na ção e ao Par la men to bra si le i ro. Nós, como in te -
gran tes da Re gião Nor te – e eu par ti cu lar men te, que
re pre sen to o Esta do do To can tins -, ti ve mos uma se -
ma na de gran de pre o cu pa ção em re la ção aos de ba -
tes que vêm ocor ren do no âm bi to da co mis são que
es tu da essa pro ble má ti ca. Essa co mis são está pro -
pon do as for mas de ra ci o na men to, es ta be le cen do
qua is as re giões a se rem atin gi das, as mo da li da des
de pu ni ção, a so bre ta xa. Em re la ção a to das es sas
pre o cu pa ções que pa i ram so bre a ca be ça do con su -
mi dor bra si le i ro, que ro tra zer a nos sa vi são, do To can -
tins, da Re gião Nor te, que, nes se epi só dio, é uma re -
gião-solução e não uma re gião-problema. 

Den tre as con se qüên ci as da cri se, uma de las
pre o cu pa-me mu i to. E não se tra ta de uma pre o cu pa -
ção re gi o nal, mas de uma pre o cu pa ção re la ci o na da à 
Cons ti tu i ção, aos di re i tos. Uma vez que está efe ti va -
men te cla ro que a cul pa não é do con su mi dor, pre o -
cu pa-me, Sr. Pre si den te, a de fi ni ção de que no vas li -
ga ções não se rão fe i tas, até um de ter mi na do es tá gio.
O IBGE, re cen te men te, o IBGE di vul gou al guns nú -
me ros se gun do os qua is o Esta do do To can tins cres -
ce a uma taxa duas ve zes e meia, qua se três ve zes
su pe ri or à mé dia do cres ci men to na ci o nal; a taxa de
cres ci men to da ci da de de Pal mas gira em tor no de
20% ao ano, sen do que já foi de 30%. E é um cres ci -
men to pla ne ja do, or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, sei que sur giu no âm bi to da Co -
mis são que es tu da o ra ci o na men to o pon to de vis ta
de que o To can tins era mu i to mais re gião Cen -
tro-Oeste do que Nor te, como se a al guém fos se dado 
des co nhe cer o que es ta be le ce a Cons ti tu i ção. Com
ve e mên cia, re fu to essa vi são que pre ten de, nes te
mo men to de cri se, lo ca li zar o To can tins numa re gião
di fe ren te da que la es ta be le ci da pela Cons ti tu i ção bra -
si le i ra! So mos in te gran tes da re gião Nor te, es ta mos
aci ma do pa ra le lo 13, so mos Ama zô nia Le gal, e, aci -
ma de tudo, o To can tins é so lu ção para esse pro ble -
ma, uma vez que en tre ga re mos, ain da nes te ano, a
Usi na Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães. Se re -
mos, sim, ex por ta do res  o que já so mos, por que o rio
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To can tins, por meio da ex tra or di ná ria Tu cu ruí e da
Usi na de Ser ra da Mesa, já con tri bui bas tan te nes te
mo men to. Obser ve-se ain da que as li nhas de trans -
mis são fo ram efe ti va men te cons tru í das.

Por tan to, na hora em que se im pe dem no vas li -
ga ções – e esta não é uma pre o cu pa ção ape nas re gi -
o nal –, fico pen san do no em pre sá rio que con tra iu em -
prés ti mos de ins ti tu i ções ofi ci a is, do pró prio BNDES,
do Ban co do Bra sil, que está com suas ins ta la ções in -
dus tri a is se mi pron tas, pre ci san do pro du zir e pron to a
ge rar em pre gos. Como, à luz da Cons ti tu i ção bra si le i -
ra, va mos ne gar a esse em pre sá rio o di re i to de ter
sua in te gra ção no sis te ma de ener gia elé tri ca? Que
ele en tre no sis te ma, Sr. Pre si den te, den tro das con di -
ções exis ten tes  pre cá ri as e pre o cu pan tes, é ver da de. 
No meu en ten di men to, que não é de cons ti tu ci o na lis -
ta, mas de re pre sen tan te de um Esta do des ta Fe de ra -
ção, não há como ne gar aces so à in te gra ção no sis te -
ma de dis tri bu i ção de ener gia a um em pre sá rio, não
do To can tins, mas de qual quer pon to do País!

Sr. Pre si den te, é lí qui do e cer to que isso ca i rá
pe ran te o Po der Ju di ciá rio bra si le i ro. Enten do per fe i -
ta men te que to das as co tas de sa cri fí cio de ve rão ser
as su mi das por nós, como so ci e da de. Tra ta-se de um
es for ço do qual nin guém es ta rá li vre. Con tu do, do
pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, pa re ce-me sem sus ten -
ta ção al gu ma ne gar o di re i to à in te gra ção na ca de ia
pro du ti va na ci o nal a um em pre sá rio que, den tro das
nor mas vi gen tes, con tra iu em prés ti mo, tem pra zos a
cum prir e está ge ran do em pre go num país em que o
ma i or pro ble ma não é o de ener gia, mas, sim, o da
pró pria ge ra ção de em pre go.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB  RR) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL 
TO) – Ouço o Se na dor Ro me ro Jucá com gran de sa -
tis fa ção. 

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, são per ti -
nen tes as pon de ra ções de V. Exª quan to às no vas li -
ga ções, não só do mi ci li a res, como tam bém agro in -
dus tri a is e de qual quer se tor pro du ti vo. Mais do que
isso, as pre o cu pa ções de V. Exª são as mes mas da
Câ ma ra de Ges tão. Te nho acom pa nha do a dis cus são 
so bre esse as pec to es pe cí fi co, e é cla ro que, num pri -
me i ro mo men to, o Go ver no to mou a po si ção de evi tar
as no vas li ga ções, por que, se não ha via ener gia nem
para quem já es ta va li ga do, se ria um con tra-senso, à
luz do pro ble ma, bus car no vas li ga ções. Gos ta ria
ape nas de tes te mu nhar a res pe i to da in qui e ta ção do
Go ver no quan to a esse pon to, re gis tran do tam bém

que, pro va vel men te, esse será o pri me i ro as pec to a
ser re vis to. Te nho cer te za de que ha ve rá co la bo ra ção 
da so ci e da de, por que a par ti ci pa ção po pu lar já é
gran de no es for ço de con ter o con su mo de ener gia; e, 
com tal co la bo ra ção, o Go ver no terá con di ções, no
fu tu ro, de au to ri zar as no vas li ga ções. Pedi este apar -
te para as si na lar que a pre o cu pa ção de V. Exª é ex -
tre ma men te co e ren te, sé ria e vol ta da para o bem do
País. E é a mes ma de to dos os in te gran tes do Go ver -
no, que pro cu ram uma sa í da para evi tar a di mi nu i ção
das ati vi da des eco nô mi cas do País em con se qüên cia 
da cri se ener gé ti ca. Pa ra be ni zo V. Exª pela suas ob -
ser va ções. Te nho con vic ção de que a ques tão das
no vas li ga ções será, den tro das me tas pro pos tas, o
pri me i ro pon to a ser re vis to num fu tu ro bem pró xi mo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Se na dor Ro me ro Jucá, agra de ço o apar te de V.
Exª, um dos mais ope ro sos Se na do res des ta Casa,
ago ra com o en car go re do bra do pela sua con di ção de 
Lí der do Go ver no, ao lado de sua já tra di ci o nal mi li -
tân cia nes ta Casa. Efe ti va men te, V. Exª tem acom pa -
nha do as ações do Go ver no para po der es cla re cer a
esta Casa tudo o que está ocor ren do no âm bi to da
Co mis são. Con tu do, Se na dor Ro me ro Jucá, temo
que o Go ver no não te nha tem po para re ver essa si tu -
a ção, que este não seja o pri me i ro pon to a ser re vis to 
como dis se V. Exª , e que o Ju di ciá rio o faça. Sei do
es for ço do Go ver no nes se sen ti do, mas, por ma i or
que seja a ges tão do Go ver no com re la ção ao Po der
Ju di ciá rio, te mos a Cons ti tu i ção.

Se na dor Ro me ro Jucá, te mos ou tro pro ble ma
sé rio nes te País  o da guer ra fis cal , que faz com que
os Esta dos pro mo vam ver da de i ra guer ra para atra ir
em pre sas. E ima gi no como se sen te um em pre sá rio
que, atra í do pe las su pos tas van ta gens des sa guer ra
fis cal, te nha de ci di do in ves tir numa des sas re giões
em que no vas li ga ções não se rão ad mi ti das. É re al -
men te uma lou cu ra, pois a tra du ção li te ral da guer ra
fis cal é o pró prio Esta do ab di can do do seu po der de
ar re ca da ção, ti ran do di nhe i ro do povo des ti na do à sa -
ú de ou à edu ca ção, en tre ou tros itens, para con ce der
be ne fí ci os fis ca is; e ago ra o em pre sá rio que cap tou
re cur sos e os in ves tiu está na imi nên cia de não po der
ini ci ar suas ati vi da des.

Sr. Pre si den te, vol to à ques tão do meu To can -
tins. Nos so Esta do é um só, como eu dis se, in te gran te 
da re gião Nor te. E tudo leva a crer que o su des te do
Esta do é a úni ca re gião to can ti nen se a ser afe ta da
pelo ra ci o na men to, pois é abas te ci da pelo sis te ma
cen tro-sul. Fi ze mos os le van ta men tos: o con su mo
des sa pe que na par te do nos so Esta do re pre sen ta
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me nos de 2% do to tal con su mi do pelo To can tins.
Con tu do, fico sen tin do que sem pre so mos pre ju di ca -
dos. Se não ve ja mos: já hou ve um pro gra ma para sal -
var os ban cos, ob vi a men te des ti na do aos Esta dos
que ti ve ram o cu i da do de que brar os seus ban cos.
Mas nós não fi ze mos ban cos, Sr. Pre si den te! Quem
sabe até não de mos ao To can tins um pre ju í zo, por -
que, se o Go ver no es ta du al ti ves se cri a do o Ban co do 
Esta do e o ti ves se que bra do, cer ta men te te ria tido
aces so às li nhas do Pro er. Ou tro exem plo: hou ve re -
cur sos do Ban co Mun di al, além de ou tros pro gra mas,
para a ade qua ção dos Esta dos à Lei Ca ma ta. Mas,
como nós fo mos res pon sá ve is e es ta mos com a nos -
sa fo lha da pa ga men to na casa dos 40%, aba i xo do
que pre vê a re fe ri da lei, além de es tar mos per fe i ta -
men te ajus ta dos do pon to de vis ta fis cal, não so mos
me re ce do res des se tipo de fi nan ci a men to. Por úl ti mo, 
Sr. Pre si den te, quan do se pro í bem no vas li ga ções,
lem bro-me de Pal mas, cuja taxa de cres ci men to é de
pou co mais de 20%. Com esse ín di ce, 2,5% aci ma da
mé dia na ci o nal, pen so logo no pre ju í zo do nos so
Esta do nes se pro ces so todo. E lem bro o que já dis se
des ta tri bu na: nos pla nos do an ti go Dna ee, do Mi nis -
té rio de Mi nas e Ener gia, o iní cio das obras da an ti ga
Usi na do La je a do foi pre vis to para o ano de 2010. Foi
exa ta men te por uma vi são es tra té gi ca do Go ver no do 
Esta do, por um tra ba lho duro jun to ao De na ee e, pos -
te ri or men te, à Ane el, que con se gui mos de sen ter rar,
de sen ga ve tar o pro ces so da cons tru ção da Usi na do
La je a do, hoje Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, que
terá suas obras con clu í das este ano, o que faz do To -
can tins, efe ti va men te, um dos gran des ex por ta do res
de ener gia des te País. Por isso, por es tes me ses, não 
en ten de re mos, nem tam pou co ace i ta re mos a pe na li -
za ção do To can tins, de par te do nos so Esta do, da
Re gião Su des te, já de po pu la ção tão iso la da e so fri -
da, que efe ti va men te in te gra o nos so ter ri tó rio, par ti ci -
pa do nos so es for ço e, por tan to, não quer so frer essa
pe na li za ção.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao meu
com pa nhe i ro da Re gião Nor te, emi nen te Se na dor
Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ouço com
aten ção o pro nun ci a men to de V. Ex.ª, e que ro di zer
que Ron dô nia, que faz par te tam bém da Re gião Nor -
te, está afas ta da da pos si bi li da de do ra ci o na men to.
Mas é opor tu no lem brar que o Pre si den te da Re pú bli -

ca vem sen do, na mi nha opi nião, in jus ta men te sa cri fi -
ca do, sen do a Sua Exce lên cia de bi ta da toda a res -
pon sa bi li da de, como se fos se o res pon sá vel pelo re -
gi me de chu vas, como se pu des se, com a sua von ta -
de, com a sua ca ne ta, fa zer ou não cho ver. A ver da de 
é que, no País todo, quan do a co i sa fun ci o na na nor -
ma li da de, há um ex ce den te de seis mil me ga watts.
Mas que ro fa lar de Ron dô nia, já que V. Exª faz men -
ção à Re gião Nor te, e fa zer no va men te uma re fe rên -
cia ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que, cujo Go ver no
está in ves tin do nes se mo men to, em Ron dô nia algo
em tor no de R$800 mi lhões – qua se R$1 bi lhão –
exa ta men te na in fra-estrutura da ener gia elé tri ca.
Esta sen do cons tru í da em Ron dô nia uma gran de ter -
mo e lé tri ca, di vi di da em três eta pas, que vai che gar ao 
seu fi nal com a pro du ção de 403 me ga watts. É um
leão em 223 mil wolts que vai le var essa ener gia fir -
me, pro du zi da em Por to Ve lho, na ca pi tal de Ron dô -
nia, até a ci da de de Rio Bran co, na ca pi tal do Esta do
do Acre, por tan to, com ener gia para toda aque la rica
e vas ta re gião do País. Está cons tru in do, além dis so,
uma ou tra li nha de trans mis são de 233 mil watts, li -
gan do Ji pa ra ná a Vi lhe na. Daí está a um pas so de in -
ter li gar o sis te ma iso la do de Ron dô nia ao sis te ma in -
te gra do na ci o nal de dis tri bu i ção de ener gia. São qua -
se R$800 mi lhões, e uma ener gia que será ge ra da a
par tir do gás da Ba cia do Uru cu, no Ama zo nas, uma
co i sa que é nos sa, é bra si le i ra, o gás é nos so. Tra -
ta-se de uma ener gia eco lo gi ca men te cor re ta e abun -
dan te, por que a quan ti da de de gás já le van ta da na
Ba cia do Uru cu, no rio Pu rus, é uma co i sa ab so lu ta -
men te fan tás ti ca. Se de um lado, es ta mos ten do pro -
ble ma no Sul, no Su des te, em par te do Cen tro-Oeste
e no Nor des te, de ou tro lado, na nos sa re gião, por pa -
ra do xal que seja, es ta mos ten do so bra de ener gia
nes te mo men to. Apro ve i to a opor tu ni da de des te
apar te que V. Exª me con ce de para con vi dar es ses
em pre sá ri os que ne ces si tam de ener gia para pro cu -
rar os Esta dos de To can tins e de Ron dô nia, pois cer -
ta men te en con tra rão hoje ener gia em abun dân cia.
Pa ra be ni zo V. Exª pelo opor tu no pro nun ci a men to, até 
por que nos dá chan ce de co lo car mos as co i sas nos
seus de vi dos lu ga res.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor Mo re i ra Men des. Con cor do
com a sua aná li se. Não po de mos de i xar de re co nhe -
cer que, das 21 usi nas hi dre lé tri cas que es ta vam pa -
ra li sa das, o Go ver no re i ni ci ou e ter mi nou 18. De ve -
mos re co nhe cer o que fez o Go ver no.

Sr. Pre si den te, ter mi no, para con tri bu ir com os
tra ba lhos e com a Mesa, que já foi co mi go bas tan te
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be ne vo len te, ape nas pe din do ao Pre si den te da Re -
pú bli ca que apro ve i te esse ins tan te e en vie logo para
a Bol sa de Va lo res, a le i lão, o edi tal para a cons tru ção 
das ou tras cin co usi nas hi dre lé tri cas do nos so rio To -
can tins. Quem sabe as sim, mu i to em bre ve não es ta -
re mos mais fa lan do em ra ci o na men to de ener gia.

Mu i to obri ga do.
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, pelo pra zo de
20 mi nu tos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, as sim como o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, ve nho à tri bu na para fa lar da ques tão ener -
gé ti ca.

O País pas sa por um mo men to di fí cil, um mo men -
to de cri se, e há um ques ti o na men to so bre as po lí ti cas
im ple men ta das no País em tor no des sa ma té ria, des sa
ques tão, des se tema – ener gia elé tri ca -, em que, além
de as pec tos téc ni cos, que evi den te men te abran gem
qua se a to ta li da de das ques tões, há o as pec to po lí ti co,
que não se pode de i xar de le var em con si de ra ção. E é
exa ta men te quan to a esse as pec to po lí ti co que que ro
fa zer uma aná li se, uma bre ve re fle xão.

Sr. Pre si den te, há uma in da ga ção exa ta men te
no mo men to em que o Go ver no anun cia todo um pro -
gra ma de ra ci o na men to para evi tar o apa gão, um pro -
gra ma de ra ci o na men to que cus ta rá, sim, sa cri fí ci os
à so ci e da de bra si le i ra. Nes te mo men to, tal vez haja
uma cer ta per ple xi da de, uma per gun ta no ar so bre os
des ti nos da po lí ti ca ener gé ti ca no País, e a pri me i ra e
mais fun da men tal per gun ta do pon to de visa po lí ti co é 
a se guin te: esta cri se que aí está é re sul ta do exa ta -
men te do quê? É re sul ta do do fato de al gu mas usi nas
hi dre lé tri cas te rem sido pri va ti za das? Esta cri se re -
sul ta do pro gra ma de pri va ti za ção do Go ver no Fe de -
ral ou de um erro de con cep ção es tra té gi ca na con du -
ta da po lí ti ca ener gé ti ca?

É pos sí vel se ten tar res pon der a es tas per gun -
tas par tin do do prin cí pio de que ener gia é uma ques -
tão pú bli ca. Re pi to: ener gia elé tri ca tam bém é uma
ques tão pú bli ca. Não se pode ima gi nar que seja pos -
sí vel le var adi an te um pro ces so de ex pan são de ofer -
ta na área de ener gia, na área des se ser vi ço, se não
por meio de uma cla ra, lí di ma, vi sí vel e trans pa ren te
po lí ti ca pú bli ca.

Por tan to, que ro afir mar e re a fir mar isso, a mi nha 
cren ça ab so lu ta, ina ba lá vel no fato de que a ques tão
da ener gia elé tri ca deve ser tra ta da como uma ques -
tão es tra té gi ca e, por tan to, como uma ques tão que
de pen de, sim, fun da men tal men te de po lí ti cas pú bli -

cas. Não há ener gia elé tri ca sem cla ras e ca ba is for -
mas de con du ção de po lí ti cas pú bli cas.

Tal vez – e aí pos si vel men te haja dis cor dân cia
en tre o meu pen sa men to e o de ou tros Srs. Se na do -
res – o fato de que im ple men tar um pro gra ma de ex -
pan são de ofer ta na área de ener gia elé tri ca de pen da 
de po lí ti cas pú bli cas não está em to tal in com pa ti bi li -
da de, não é algo que se pos sa di zer que es te ja em
con tra di ção com um pro gra ma de pri va ti za ção das
ope ra do ras, prin ci pal men te no se tor de ge ra ção de
ener gia elé tri ca. Por tan to, pri va ti zar é uma co i sa; con -
du zir um pro gra ma de ener gia elé tri ca com base num
con ce i to de po lí ti ca pú bli ca é ou tra com ple ta men te di -
fe ren te. Não são ações nem con cep ções in com pa tí -
ve is en tre si. É per fe i ta men te pos sí vel e ab so lu ta men -
te ra zoá vel ter-se um pro gra ma qua se de to tal pri va ti -
za ção do sis te ma, sem abrir mão de uma cla ra as sun -
ção de po lí ti cas pú bli cas no se tor; po lí ti cas pú bli cas
que aten dam ao in te res se pú bli co, para a pres ta ção
de um ser vi ço pú bli co sob uma vi são pú bli ca – em bo -
ra toda essa po lí ti ca pú bli ca pos sa ser ope ra ci o na li -
za da pela via da ar ti cu la ção de ca pi ta is pri va dos, pela 
via da ar ti cu la ção de in ves ti men tos ori un dos de em -
pre sas pri va das, usan do a com pe ti ti vi da de, a qua li da -
de, a tec no lo gia, o de sen vol vi men to, a ca pa ci da de de
in ves ti men to e de pou pan ça das em pre sas pri va das. 

Por tan to, é ab so lu ta men te fun da men tal, no iní -
cio des te pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, de i xar cla ro 
que en ten do o se guin te: o que im por ta é que o for ne -
ci men to de ener gia elé tri ca, como se gu ran ça es tra té -
gi ca do País, de pen de de uma fir me de fi ni ção de po lí -
ti cas pú bli cas, que é ab so lu ta men te com pa tí vel com
uma ar ti cu la ção ra zoá vel de in ves ti men tos pri va dos
para a ope ra ção do se tor.

A esse pro pó si to, Sr. Pre si den te, em ra zão des -
se fato, te nho co mi go uma pro pa gan da, uma ma té ria
pu bli ci tá ria que, an te on tem, se gun da-feira, foi pu bli -
ca da no Jor nal Zero Hora, do Rio Gran de do Sul, e
que é, evi den te men te, um mo ti vo de or gu lho para os
ga ú chos. Foi ina u gu ra da, na se gun da-feira, uma usi -
na de 125 me ga watts, que já vi nha fun ci o nan do com
uma pri me i ra usi na, e que, ago ra, co lo ca ram em ple -
no fun ci o na men to as duas usi nas. Na ver da de, a usi -
na já exis te há mu i to tem po, ela ape nas com ple tou
ago ra todo o cro no gra ma de obras e, evi den te men te,
hou ve a cha ma da ina u gu ra ção ofi ci al. 

O Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul, Go -
ver no do PT, faz aqui uma gran de pro pa gan da de pá -
gi na in te i ra. Re ju bi lo-me, Sr. Pre si den te, fico fe liz com
o fato de o PT ter fe i to uma pro pa gan da des sa di men -
são, onde co men ta: 
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Com mais uma usi na, o Esta do au men ta sua ca -
pa ci da de ener gé ti ca e me lho ra as con di ções de aten -
di men to aos ga ú chos, es pe ci al men te nes te mo men to 
em que o País en fren ta uma gra ve es cas sez de ener -
gia elé tri ca. 

Até na ma té ria pu bli ci tá ria, o Go ver no faz um
con tra pon to com as di fi cul da des que es tão sen do vi -
vi das nas ou tras re giões do País, mos tran do que o
Rio Gran de do Sul está fora do ra ci o na men to, pois
seus re ser va tó ri os es tão che i os, usi nas es tão sen do
ina u gu ra das. Que ma ra vi lha, Sr. Pre si den te! Isso re al -
men te é mo ti vo de or gu lho.

Ape nas la men to que o Go ver no não te nha dito
que quem li de rou o pro ces so, quem ar ti cu lou esse
pro ces so, quem vi a bi li zou o pro ces so, quem fi nan ci -
ou esse pro ces so, quem re a li zou todo o tra ba lho de
ar ti cu la ção e de pri va ti za ção des sa usi na – que hoje é 
pri va ti za da, pois ela é pro du to de uma ar ti cu la ção de
ca pi ta is pri va dos – não foi o atu al Go ver no, mas o Go -
ver no an te ri or, o Go ver no Antô nio Brit to, o Go ver no
do PMDB. Por que era um Go ver no que acre di ta va ser
pos sí vel, sim, ter po lí ti cas de in te res se pú bli co ar ti cu -
lan do ca pi ta is pri va dos, co i sa que o atu al Go ver no
não quer, não acre di ta, e é tudo o que ele de plo ra.

A Usi na Dona Fran cis ca é tudo o que o atu al Go -
ver no do Rio Gran de do Sul de plo ra, é tudo o que ele
con de na; ou seja, uma ar ti cu la ção, uma com bi na ção,
uma con sor ci a ção de ca pi ta is pri va dos, para pro du zir
um ser vi ço pú bli co, sob con tro le pú bli co, sob re gu la -
men ta ção pú bli ca e a par tir de um in te res se pú bli co.

Evi den te men te, eu não vou, de for ma ne nhu ma, 
re du zir o re go zi jo do Go ver no atu al, por que o re go zi jo 
é de to dos nós ga ú chos; to dos nós ga ú chos es ta mos
co me mo ran do a ina u gu ra ção des sa usi na. Mas é cla -
ro, para que ela exis tis se, foi pre ci so que um Go ver no
en ten des se que é pre ci so ter uma vi são pú bli ca, sa ber
que ener gia é uma ques tão de po lí ti ca pú bli ca, mas
que, de ba i xo des sa con cep ção de po lí ti ca pú bli ca e,
por tan to, de uma con du ção mais abran gen te e de uma
su per vi são po lí ti ca do Go ver no, é pos sí vel or ga ni zar,
atra ir, tra zer, pu xar, es ti mu lar e in du zir os in ves ti men tos
pri va dos, para que eles di gam ”pre sen te“.

A Com pa nhia Esta du al de Ener gé ti ca do Rio
Gran de do Sul tem ape nas 10%; os res tan tes 90%
per ten cem à Dfe sa, que é uma em pre sa pri va da,
Dona Fran cis ca Ener gé ti ca S.A. Tem ali, tam bém, a
em pre sa Ene par, com 30%; a Co pel, com 23%; o Gru -
po Ger dau – o fa mo so gru po pri va do da área de si de -
rur gia –, com 21%; e a De sen vix, com 2,12%. 

O que foi pre ci so aqui? Para que esta bela pro -
pa gan da pu des se ser fe i ta pelo atu al Go ver no do PT,

que é con tra as pri va ti za ções, foi pre ci so que um Go -
ver no acre di tas se nas pri va ti za ções – o Go ver no an -
te ri or, evi den te men te. E o Go ver no an te ri or não só
acre di ta va que era pre ci so atra ir ca pi ta is pri va dos,
como sa bia que a Com pa nhia Esta du al de Ener gia
Elé tri ca, a bra va Com pa nhia Esta du al de Ener gia Elé -
tri ca do Rio Gran de do Sul, ti nha es go ta do in te i ra -
men te a sua ca pa ci da de de en di vi da men to. Não ti nha 
ne nhum po ten ci al de ala van ca gem de re cur sos para
in ves ti men to. So men te a par ti ci pa ção de ca pi ta is pri -
va dos é que po de ria pro du zir as con di ções fi nan ce i -
ras para vi a bi li zar essa obra. E, sem dú vi da al gu ma,
Sr. Pre si den te, isso tem que ser fe i to sob a li de ran ça
do Esta do, sob a res pon sa bi li da de do Go ver no. Não
é pos sí vel de i xar ao Deus dará, à sor te dos ven tos,
para que, even tu al men te, em pre sas pri va das re sol -
vam de per se, ou seja, de for ma ab so lu ta men te au tô -
no ma, iso la da, fa zer seus in ves ti men tos. 

Não! Tem que tra zer os ca pi ta is pri va dos? Sim,
por que as em pre sas es ta ta is es go ta ram a sua ca pa -
ci da de de in ves ti men to. Mas, para que eles se jam or -
ga ni za dos, para que eles se jam con sor ci a dos, para
que pos sam di ri mir as suas ares tas, re sol ver as suas
con ten das, apro xi mar os seus in te res ses, é pre ci so
uma in du ção po lí ti ca, um in te res se po lí ti co de um Go -
ver no que pas se a li de rar esse pro ces so, que os cha -
me para um pa pel e uma par ti ci pa ção des sa or dem.

Então, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, o que
que ro di zer é que aqui te mos uma de mons tra ção cla -
ra: que o pro ble ma da cri se ener gé ti ca no País não é
um pro ble ma da pri va ti za ção. É um pro ble ma da pri -
va ti za ção se ela não ti ver aco pla da a si uma cla ra de -
fi ni ção de po lí ti cas pú bli cas, de in ter ven ção pú bli ca,
de in ter ven ção do Go ver no, de in ter ven ção do Esta do 
em fa vor do in te res se pú bli co.

Qu e ro ape nas fa zer aqui um re gis tro, por que
não se ria tam bém jus to da mi nha par te não fa zê-lo. O
Go ver na dor an te ri or ao Go ver no an te ri or, ou seja, o
Go ver no do Go ver na dor Col la res – e di ga-se de pas -
sa gem, tor nou-se Go ver na dor por que me der ro tou
nas ele i ções. Eu per di para o Dr. Col la res as ele i ções
de 1990 para Go ver na dor do Esta do; eu, can di da to
pelo PMDB e ele, can di da to pelo PDT. Mas esse fato
não me im pe de nem me de so bri ga de aqui fa zer um
re gis tro: é que o Go ver no an te ri or ao an te ri or ten tou,
em 1993, fa zer uma li ci ta ção. No en tan to, como ain da
não ha via a Lei das Con ces sões per mi tin do a en tra da 
dos ca pi ta is pri va dos, o Go ver no Col la res fez um es -
for ço me ri tó rio ao ten tar açam bar car jun to ao mer ca -
do fi nan ce i ro, prin ci pal men te ex ter no, em prés ti mos
vul to sos ne ces sá ri os para in ves ti men tos como esse,
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algo em tor no de US$200 mi lhões. Qu an do o Go ver -
no em pre en deu essa ini ci a ti va, quan do apre sen tou e
ofe re ceu a pri me i ra li ci ta ção pú bli ca, apa re ce ram al -
gu mas em pre sas. Mas, o mar co le gal e cons ti tu ci o nal 
era mu i to im pre ci so, pou co cla ro. Sen do as sim, fi cou
di fí cil, pois os ju ros in ter na ci o na is se ele va ram re pen -
ti na men te. As em pre sas de sis ti ram e o pro je to tor -
nou-se ine xe qüí vel. Não re ti ro, de for ma al gu ma, um
elo gio ao es for ço cons ci en te pro mo vi do pelo Go ver no 
Col la res para que a usi na co me ças se. Fe liz men te,
em 1995, o Se na do e a Câ ma ra apro va ram a Lei das
Con ces sões, da qual tive o or gu lho e a hon ra de ser o
Re la tor, Sr. Pre si den te. Por meio des ta, tor nou-se
pos sí vel vi a bi li zar uma ar ti cu la ção de ca pi ta is e de in -
ves ti do res pri va dos para for mar um con sór cio pri va do 
e para ope rar um ser vi ço pú bli co.

Em 1996 o Go ver no Brit to ar re ga çou as man gas 
e co me çou a tra ba lhar. Cha mou o Go ver no Fe de ral,
foi em bus ca das em pre sas pri va das, foi em bus ca de
so lu ções, saiu a cam po, ar ti cu lou for mas de fi nan ci a -
men to. A em pre sa do Go ver no es ta du al, a Com pa -
nhia Esta du al de Ener gia Elé tri ca – que cha ma mos
no Rio Gran de do Sul de CEEE, e que no res to do
País cha mam de C3E –, a nos sa em pre sa de ener gia
elé tri ca en trou com ape nas 10% de in ves ti men to,
nada mais. 

O Go ver no Brit to teve a in te li gên cia de trans for -
mar o pa tri mô nio em tor no da usi na – ho téis, vi las de
ope rá ri os, es tra das que já es ta vam cons tru í das pelo
Go ver no –, trans for mou isso tudo num pa tri mô nio
imo bi li za do, tra du zin do tudo isso num va lor da or dem
de R$16 mi lhões. Esse foi o in ves ti men to úni co, não
há ou tro, foi o mon tan te com que o Go ver no es ta du al,
em 1996, o Go ver no an te ri or, por tan to, en trou nes sa
com po si ção. Os res tan tes 90% fo ram des se con sór -
cio pri va do, a DFSA, que hoje é só cia da CEEE, de -
ten do 90%.

Em 1996, por tan to, foi ini ci a do todo o tra ba lho e
já em 1998, ain da du ran te o Go ver no Brit to, as obras
fo ram ini ci a das; ago ra, pra ti ca men te dois anos de po -
is, to dos sa bem que o in ves ti men to na área de ener -
gia hi dro e lé tri ca não ma tu ra an tes de cin co anos. Se
al guém ini cia hoje um pro je to de in ves ti men to na área 
de ener gia hi dro e lé tri ca, só da qui a cin co anos po de -
rá es tar ob ten do o pri me i ro me ga watt da usi na.

Em tem po re cor de, com ex tre ma com pe tên cia,
o go ver no an te ri or per mi tiu que o Go ver no atu al pu -
des se fa zer essa pro pa gan da, na qual, in fe liz men te, o 
Go ver no atu al não diz nada a res pe i to do an te ri or.
Mas, tudo bem. Isso faz par te da vida.

Por fim, é mu i to im por tan te re gis trar que essa
con ces são es ta va pa ra da des de 1979. A CEEE já ti -
nha a con ces são e, por fal ta de re cur sos e ca pa ci da -
de de in ves ti men to e en di vi da men to, por im pos si bi li -
da de de cap tar fi nan ci a men to, não con se guia dar an -
da men to à obra: 1979, 1980, 1981, 1982. Pas sa -
ram-se 17 anos até que, di an te da pos si bi li da de de
cha mar os ca pi ta is pri va dos, foi pos sí vel re a li zar essa 
obra pú bli ca, que ser ve ao in te res se pú bli co, à po pu -
la ção, re gu la da pe las ins ti tu i ções pú bli cas, por um ór -
gão re gu la dor pú bli co, a Ane el, e um ór gão lo cal, a
Agergs, que tam bém fis ca li za e mul ta a em pre sa
quan do não cum pre os con tra tos.

Com isso, ape nas faço um re gis tro en fá ti co e, ao 
meu ver, mar can te para esse pro nun ci a men to que
de se jo fa zer. Ou seja, a ques tão da pri va ti za ção não é 
um mal em si, nem um bem; ela é só uma es tra té gia
nova, uma ques tão prag má ti ca. Pri va ti za-se, por que
não há ca pi ta is pú bli cos, não há re cur sos pú bli cos,
não há pou pan ça pú bli ca. A pri va ti za ção é uma al ter -
na ti va, uma ou tra sa í da, mas pen sar que é pos sí vel
em pre en der um pro gra ma de pri va ti za ção sem uma
cu ra te la pú bli ca, ou seja, sem uma pre sen ça cla ra e
de fi ni da de po lí ti cas pú bli cas que pre si dam a con du -
ção des ses in ves ti men tos, aí, evi den te men te, as co i -
sas não po dem acon te cer.

Então, re pi to, pri va ti za ção, ad mi ti mos, mas ela
não é au sên cia de po lí ti cas pú bli cas.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, se V. Exª for su fi ci en te men te to le ran te, gos ta ria 
de dar um apar te ao Se na dor Alber to Sil va e, de po is,
ao Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Meu caro Se -
na dor, pedi este apar te para pa ra be ni zar V. Exª pela
cla re za com que en ca rou e en ca ra o pro ble ma de pri -
va ti za ção, en tre tan to exi gin do que haja re gras cla ras,
fi xas, e que o Go ver no par ti ci pe para evi tar que a sim -
ples pri va ti za ção des li gue o in te res se da que la obra
que aca ba de se ins ta lar. Qu e ro tam bém tam bém in -
da gar a V. Exª que re gis tra a ina u gu ra ção de uma usi -
na que, como V. Exª diz mu i to bem, vem de trás, de
dois Go ver nos an te ri o res. V. Exª teve o cu i da do de
anun ci ar isso, co i sa que não se faz no Bra sil. A pro pa -
gan da, pelo que es tou ven do, cre di ta todo be ne fí cio
ao atu al Go ver no, quan do isso é tra ba lho do Go ver no
an te ri or.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Exce lên -
cia, tam bém não se i ra ver da de di zer isso. O Go ver no,
nes ta ma té ria, não se au to-atribui a obra.
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O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Mas não re -
gis tra o pas sa do.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Faz de
uma ma ne i ra omis sa e co lo ca ali seu lo go ti po, de
modo a que to dos os ci da dãos de vem es tar pen san do 
que a obra foi re a li za da em um ano, como se um pro -
je to de hi dro e lé tri ca pu des se ser fe i to em um ano.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Tudo bem, eu 
gos ta ria ape nas de con clu ir fa zen do uma per gun ta a
V. Exª: qual é a ca pa ci da de des ta usi na que le vou tan -
to para ser ter mi na da?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Ela, evi -
den te men te, não é uma usi na de gran de di men são.
No mes mo rio Ja cuí há uma ou tra de 500 me ga watts,
mas ela pos sui 125 me ga watts e pode ali men tar uma
ci da de como Ca xi as do Sul, que é a ma i or ci da de in -
dus tri al do Rio Gran de do Sul, fora Por to Ale gre.
Então, evi den te men te, ela re sol ve um pro ble ma enor -
me, um pro ble ma de es ca la na ofer ta de ener gia elé -
tri ca no Rio Gran de do Sul.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se ria mais
um com ple men to. Mu i to obri ga do. Pa ra béns, Exce -
lên cia.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mas
uma obra como essa evi ta os mo men tos de cri se.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Exa ta men te.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – O fato de 
ter ha vi do pre vi são, lá em 1993, com o Alceu Col la res
e, em1996, com o Antô nio Brit to, é que hoje traz tran -
qüi li da de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª tece, de cer ta for ma, uma crí ti ca
a uma omis são do Go ver no do Rio Gran de do Sul e
mos tra até uma con tra di ção dele, que pre ga con tra a
pri va ti za ção, mas que fes te ja uma hi dre lé tri ca fe i ta
com re cur sos ba si ca men te da ini ci a ti va pri va da. V.
Exª está cor re to na sua aná li se. Entre tan to, não sei
sua opi nião, por exem plo, a res pe i to da pri va ti za ção
de Chesf, de Fur nas e da Ele tro nor te. Qu e ro apre sen -
tar um dado a V. Exª. Há uma di fe ren ça mu i to gran de
en tre um Go ver no Esta du al ou o Go ver no Fe de ral dar 
uma con ces são e ir atrás de quem, com re cur sos pró -
pri os, pos sa cons tru ir uma hi dre lé tri ca.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – V. Exª
acha que isso é bom?

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Cla ro. Evi -
den te que sim.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Então V.
Exª re co nhe ce que o que foi fe i to no Go ver no an te ri or
foi cor re to. Sair em bus ca de in ves ti men tos para uma
nova em pre sa se for mar.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Sem dú vi -
da al gu ma. Só que ro re gis trar que há uma di fe ren ça
mu i to gran de en tre o que foi fe i to no Go ver no Brit to e
o que está se pre ten den do ago ra. Qu e ro apre sen tar
es ses da dos a V. Exª, que tem tan ta boa von ta de com
o Go ver no, para com pre en der um pou co o por quê da
nos sa ob je ção à ati tu de do Go ver no.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mas de
que Go ver no V. Exª. está fa lan do?

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Do Go ver -
no Fer nan do Hen ri que, Go ver no Fe de ral.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Não foi
men ci o na do no meu pro nun ci a men to, mas V. Exª tem
todo o di re i to de tra zer à co la ção.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Cla ro, mas
V. Exª está fa lan do em pri va ti za ção, está dis cu tin do
uma ques tão de prin cí pio, e aí que re mos de mons trar
nos so pon to de vis ta con tra a pri va ti za ção des ses sis -
te mas ge ra do res de ener gia. E a ra zão bá si ca, Se na -
dor, é a se guin te: ago ra, nes te mo men to, o Go ver no
Fe de ral está in ves tin do US$1 bi lhão para cons tru ir a
se gun da fase da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí; são 8 mil
me ga watts. V. Exª está fa lan do de uma usi na de 129
me ga watts. Estou fa lan do de uma usi na de mais 8 mil
me ga watts. A pri me i ra fase, que tem 8 mil me ga watts
– por tan to, 16 mil me ga watts na sua pro du ção to tal –
cus tou aos co fres pú bli cos bra si le i ros US$6,5 bi lhões. 
Con si de ran do en car gos fi nan ce i ros, en tre ou tras co i -
sas, a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí de ve rá che gar a US$12
bi lhões. Veja bem, Se na dor José Fo ga ça, o ques ti o -
na men to que nós, da Opo si ção, fa ze mos: por que o
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so não foi atrás da 
ini ci a ti va pri va da para que ela, com re cur sos pró pri os, 
cons tru ís se ago ra a se gun da fase da Hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí? Digo mais: por que o Go ver no FHC não pro -
cu rou a ini ci a ti va pri va da para cons tru ir ago ra a Hi dre -
lé tri ca de Belo Mon te, que será uma das mais po ten -
tes do Bra sil e que tam bém será cons tru í da no meu
Esta do? Em vez dis so, o Go ver no pro ce de às obras
com re cur sos pró pri os para, de po is, en tre gar de gra -
ça as hi dre lé tri cas à ini ci a ti va pri va da. Se na dor José
Fo ga ça, a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, a qual  es ti ma-se –
cus tou US$11 bi lhões, já le van do-se em con si de ra -
ção os cus tos fi nan ce i ros, tem pre vi são de ven da por
US$1,5bi lhão, ou seja, US$500 mi lhões a mais do
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que está se gas tan do para cons tru ir a se gun da fase.
Isso mos tra uma con tra di ção mu i to gran de e ina ce i tá -
vel do Go ver no. A ini ci a ti va pri va da, o ca pi tal in ter na -
ci o nal é mu i to opor tu nis ta nes se as pec to por que quer 
com prar de gra ça e quer com prar pron to. Nin guém
quer in ves tir! Nin guém quer fa zer! O pro ble ma da es -
cas sez de ener gia hoje no País se deve à fal ta de in -
ves ti men tos no se tor elé tri co. O Go ver no – V. Exª
sabe dis so – não in ves te em hi dre lé tri cas nem 10%
do que gas ta com o ser vi ço da dí vi da nes te nos so
País, es que cen do-se de apli car re cur sos su fi ci en tes
no se tor para sa nar todo o nos so pro ble ma! Então
são co i sas que pre ci sam ser vis tas e pen sa das. Sem -
pre de fen di que a Ele tro nor te ou o Go ver no pro cu ras -
sem a ini ci a ti va pri va da para cons tru ir a se gun da eta -
pa, mas não, está sen do fe i ta com o nos so di nhe i ro
para de po is ser dada. E vou di zer mais, só para V. Exª 
com pre en der este Go ver no: que rem di vi dir a Ele tro -
nor te e pri va ti zar ex clu si va men te Tu cu ruí, que é o
úni co sis te ma que dá lu cro e que man tém to dos os
ou tros. Ain da vão re ti rar os sub sí di os que a Albrás e a 
Alcoa re ce bem, ou seja, ti ram to dos os pre ju í zos e
ven dem a ga li nha dos ovos de ouro qua se de gra ça
às em pre sas in ter na ci o na is. Isso, Se na dor José Fo -
ga ça, é ab so lu ta men te ina ce i tá vel, eu acho, por qual -
quer bra si le i ro mi ni ma men te de cen te nes te País.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Se na dor
Ade mir Andra de, pelo que en ten do, V. Exª re co nhe ce
e apla u de aqui lo que foi fe i to pelo Go ver no do Rio
Gran de do Sul em 1996. Re gis tra en fa ti ca men te que
achou com pe ten te e im por tan te essa ini ci a ti va do Go -
ver no de Antô nio Brit to, que per mi tiu a Usi na Hi dre lé -
tri ca Dona Fran cis ca, mas V. Exª tem re pa ros a fa zer
nas po lí ti cas do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car -
do so. E V. Exª de tec ta um pro ble ma: a fal ta de in ves ti -
men tos. Como ape nas 20% da ge ra ção de ener gia foi
pri va ti za do, como há 80% ain da na mão de em pre sas
es ta ta is, V. Exª está fa lan do que es ses re cur sos ti -
nham que vir do Esta do, ti nham que ser re cur sos do
Go ver no, ou seja, re cur sos do Orça men to, por que
nem sem pre a ala van ca gem das em pre sas es ta ta is é
tão boa como a de Fur nas; nem to das são. Então, te -
ria que ha ver in ves ti men tos do Go ver no, in ves ti men -
tos do Esta do que, evi den te men te, ti ra ri am do or ça -
men to ou tros pro gra mas so ci a is. Por tan to, a po pu la -
ção é que pa ga ria tam bém. Na ver da de, es ta mos
ape nas es co lhen do o mo men to em que a po pu la ção
ar ca rá com os cus tos.

Um pro gra ma de pri va ti za ção pode ser fe i to sem 
que haja ne ces si da de de re cor rer ao or ça men to, mas
pre ci sa de uma li de ran ça fir me, uma in du ção po lí ti ca,

uma co or de na ção dos ca pi ta is pri va dos e uma cla re -
za de ob je ti vos. Assim, nada é mais pú bli co que tra tar
de um pro gra ma de pri va ti za ção; só não é es ta tal,
mas é pú bli co. Há uma di fe ren ça enor me que pre ci sa
ser con si de ra da.

Sr. Pre si den te, agra de ço pela to le rân cia de V.
Exª, que per mi tiu que os Se na do res Ade mir Andra de
e Alber to Sil va pu des sem en ri que cer o meu pro nun ci -
a men to. Mu i to obri ga do.

   Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, 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. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vi ce-Presidente.

   O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, do PFL de To can tins, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, abor da rei tam bém um tema mu i to im -
por tan te e atu al: a fe bre af to sa. Hoje, Go iás deve ter
aba ti do, na ci da de de Po ran ga tu, al gu mas re ses ori -
un das do Esta do de To can tins. Embo ra esse Esta do
te nha um aus te ro pro gra ma de vi gi lân cia sa ni tá ria,
elas não ti nham ates ta do de va ci na ção. Tam bém hoje
se ri am aba ti das mu i tas ca be ças de gado no Rio
Gran de do Sul, de vi do ao apa re ci men to de mais um
foco da fe bre af to sa.

A im por tân cia dos ali men tos é tan to mais no tó -
ria quan do se sabe que, no mun do, 800 mi lhões de
se res hu ma nos pas sam fome. Então, é bom sa ber
que a pro du ção mun di al de car ne, que há meio sé cu lo 
si tu a va-se em tor no de 44 mi lhões de to ne la das, ul -
tra pas sou a mar ca de 217 mi lhões no li mi ar do ano
pas sa do, mais do que du pli can do a pro du ção mun di al 
de car ne per ca pi ta.

A des pe i to de sa ber-se que a fe bre af to sa não
afe ta gra ve men te os se res hu ma nos, dis cu te-se em
todo o mun do até que pon to o con su mo de car ne bo -
vi na, a prin ci pal fon te de pro te í na da ali men ta ção, re -
pre sen ta for te ame a ça à sa ú de.

Em nos so País, ven ci das as pre o cu pa ções de -
ter mi na das pela cha ma da epi de mia da vaca lou ca,
per sis te um in jus ti fi ca do te mor em re la ção à in ci dên -
cia da fe bre af to sa, iden ti fi ca da a par tir das na ções
pró xi mas à fron te i ra, le van do pa í ses como a Ingla ter -
ra, a Rús sia e a Ará bia Sa u di ta, en tre ou tros, a can ce -
la rem os con tra tos de im por ta ção da car ne bra si le i ra
pro ce den tes da Re gião Sul.
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A Argen ti na, que no ano 2000 ex por tou qua se
US$600 mi lhões em car ne, per deu nes te exer cí cio os
mer ca dos dos Esta dos Uni dos, do Ca na dá, da União
Eu ro péia e do Bra sil ao ad mi tir a exis tên cia de 80 fo -
cos da mo lés tia. Não foi me lhor a si tu a ção do Uru guai
em que a car ne re pre sen ta 80% da pa u ta de ex por ta -
ção ao apre sen tar mais de 100 fo cos da do en ça.

A fe bre af to sa, que tem ori gem vi ral, atin ge bois,
por cos e ove lhas, pro vo can do es ta do fe bril e aber tu ra 
de fe ri das na boca e nas pa tas des ses ani ma is, que,
sem se ali men tar e sem se lo co mo ver, de fi nham até
se tor na rem co mer ci al men te ina pro ve i tá ve is. 

A ocor rên cia da do en ça, na prá ti ca, im pe de,
como se viu, a ex por ta ção para a ma i o ria dos pa í ses,
que le van ta obs tá cu los qua se sem pre in trans po ní ve -
is, prin ci pal men te para os pe que nos cri a do res. 

No caso do Bra sil, que pos sui o ma i or re ba nho
bo vi no co mer ci al do mun do, com cer ca de 165 mi -
lhões de ca be ças, es ses acon te ci men tos são de ex -
tre ma re le vân cia, da dos os seus re fle xos tam bém na
área eco nô mi ca.

Afi nal, pos su í mos 16% do re ba nho mun di al,
com pre do mi nân cia do gado zebu, e exer ce mos do -
mí nio so bre 8% do mer ca do, se gun do di vul gam os
me i os de co mu ni ca ção. Por isso, cri a da a in de vi da
sus pe i ta so bre a qua li da de da car ne, a sim ples exis -
tên cia de um pro ces so de va ci na ção po de ria pro vo car 
a fuga dos com pra do res e de ses ti mu lar os cri a do res. 

A alta di men são do pro ble ma da fe bre af to sa pode 
ser, em cer ta par te, jus ti fi ca da pela pró pria mo bi li da de
da car ne e da cres cen te uni ver sa li za ção do seu con su -
mo, so bre tu do nas mé di as e gran des ci da des. 

A au sên cia de uma fis ca li za ção mais efi ci en te,
que ad mi te o aba te clan des ti no, tam bém con tri bui
para a dis se mi na ção de do en ças. Nú me ros ofi ci a is
ates tam, a esse pro pó si to, que pelo me nos 30% dos
32 mi lhões de ca be ça de gado aba ti das ao ano não
re ce be ram qual quer cer ti fi ca do de ins pe ção fe de ral. 

Fe liz men te, em nos so Esta do, no To can tins, o
Go ver na dor, José Wil son Si que i ra Cam pos, e seu Se -
cre tá rio de Agri cul tu ra e Abas te ci men to, Dr. Nas ser
Iu nes, que pre si de o Fun do Pri va do de De fe sa Agro -
pe cuá ria, o Fun de a gro, de ci di ram ini ci ar, logo no co -
me ço do cor ren te mês – como vem fa zen do há al guns 
anos a cada seis me ses –, a va ci na ção do re ba nho
bo vi no em sua to ta li da de.

A aber tu ra ofi ci al da cam pa nha ocor reu na
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral da Ci da de de Ara gua tins,
que in te gra a re gião do Bico do Pa pa ga io, na qual é
cri a da par te subs tan ci al do re ba nho, com cer ca de
um mi lhão de ca be ças. Res sal te-se ain da que a re fe -

ri da re gião está pró xi ma a áre as de ris co des co nhe ci -
do de con ta mi na ção dos re ba nhos, nos Esta dos do
Ma ra nhão e do Pará, sen do fre qüen te a apre en são
de gado que atra ves sa clan des ti na men te as fron te i -
ras es ta du a is.

Acer tou-se a cam pa nha de que par ti ci pa ati va -
men te o Fun de a gro, que en vol ve cer ca de 500 téc ni -
cos e ve te ri ná ri os, que uti li zam uma cen te na de ve í -
cu los en tre car ros e mo to ci cle tas para a vi si ta ção de
pro pri e da des ru ra is e o aten di men to de si tu a ções de
emer gên cia. O Fun do, cri a do e man ti do pela ini ci a ti va 
pri va da, pro cu ra ga ran tir ao cri a dor a in de ni za ção de
pre ju í zos ca u sa dos pe las en de mi as, des de que pro -
va da a ob ser vân cia das con di ções sa ni tá ri as do re ba -
nho con for me exi gi das pela le gis la ção.

Ante ce den do a cam pa nha, foi pro mo vi da pela
Se cre ta ria da Agri cul tu ra a va ci na ção de 60 mil ca be -
ças de gado no Mu ni cí pio de Alvo ra da, a 300 qui lô me -
tros de Pal mas e na di vi sa com o Esta do de Go iás, ci -
da de co nhe ci da como a Ca pi tal do Boi. O ór gão es pe -
ra, com a va li o sa co la bo ra ção de 60 co mi tês mu ni ci -
pa is de con tro le da af to sa, ele var mais ain da o ní vel
de imu ni za ção, que no ano pas sa do che gou a 95% do 
re ba nho to can ti nen se. Em que pe sem as di fi cul da des 
do nos so Esta do, com a Ilha do Ba na nal da que las di -
men sões, lu ga res ain da inós pi tos, es ta mos con se -
guin do va ci nar pelo me nos, com pro va da men te, 95%
do nos so re ba nho.

Com o tér mi no da cam pa nha, os ani ma is não
po de rão ser le i lo a dos ou trans por ta dos sem o ates ta -
do de va ci na, sob pena de mul ta. Os que fo rem apre -
en di dos su je i tam seus cri a do res à in ter di ção da pro -
pri e da de, à des tru i ção das ins ta la ções para ma nu se -
io e à in ci ne ra ção do re ba nho.

O Go ver no do To can tins con si de ra que ”toda a ca -
de ia pro du ti va deve es tar in te gra da na luta pela er ra di -
ca ção da fe bre af to sa“. Assim, além de todo o apo io téc -
ni co pos sí vel, como o do Incra (Insti tu to Na ci o nal de Co -
lo ni za ção e Re for ma Agrá ria), se rão con vo ca dos a par -
ti ci par da cam pa nha os re pre sen tan tes de 200 as sen ta -
men tos, como os de Pal mas, Gu ru pi, Ara gua í na e Ara -
gua tins, com o fim de pro mo ver a va ci na ção de cer ca de 
30 mil ca be ças de gado ne les exis ten tes.

 Com es sas re la ta das pro vi dên ci as, que mais
uma vez aqui elo gi a mos, são pre ser va das mais de 6
mi lhões de ca be ças de gado, sem dú vi da uma das
ma i o res ri que zas do To can tins, que as sim se vê ele -
va do à in ve já vel con di ção de área li vre de in ci dên cia
de fe bre af to sa com va ci na ção ga ran ti da pela Orga ni -
za ção Inter na ci o nal de Epi zo o ti as – OIE. No de cor rer
da pró xi ma se ma na, o Se cre tá rio de Agri cul tu ra do
meu Esta do e mais uma co mi ti va es ta rão cer ta men te
re ce ben do esse cer ti fi ca do em Pa ris, na Fran ça. Por -
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tan to, o To can tins está no ca mi nho cer to, vi gi lan te no
que con cer ne ao seu re ba nho e fa zen do com que o
Bra sil se pro je te como um dos ma i o res pro du to res e
ex por ta do res de car ne do mun do num fu tu ro mu i to
pró xi mo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, 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) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 2001

“Dá nova re daç do ao § lº do ar ti go
26, da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 –  Có di go de De fe sa e Pro te ção do
Con su mi dor."

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do ar ti go 26, da Lei nº 8.078, de 11

de se tem bro de 1990, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 26.................................................
............................................................ 
§ 1º Ini cia-se a con ta gem do pra zo de

de ca dên cia a par tir da en tre ga efe ti va do
pro du to ou do tér mi no da exe cu ção dos ser -
vi ços, sal vo no caso de pro du tos du rá ve is,
quan do o pra zo co me ça rá a ser com pu ta do
após o tér mi no do pe río do de ga ran tia.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Em con so nân cia com as dis po si ções con subs -
tan ci a das no item II, do ca put do ar ti go 26, do Có di go
de De fe sa e Pro te ção do Con su mi dor — Lei nº 8.078,
de 11 de se tem bro de 1990, o di re i to de re cla mar pe -
los ví ci os apa ren tes ou de fá cil cons ta ta ção ca du ca
em no ven ta dias, tra tan do-se de for ne ci men to de ser -
vi ço e de pro du tos du rá ve is.

O § 1º des se dis po si ti vo de ter mi na que o iní cio
da con ta gem do pra zo de de ca dên cia é a par tir da en -
tre ga efe ti va do pro du to ou do tér mi no da exe cu ção
dos ser vi ços.

Des de a en tra da em vi gor des se dis po si ti vo, cri -
ou-se um con fli to de in te res ses en tre as em pre sas e os
con su mi do res, e seus res pec ti vos ór gãos de de fe sa.

Os com pra do res re i vin di ca vam a subs ti tu i ção
ou o con ser to de um au to mó vel ou um apa re lho de
som — por exem plo — até no ven ta dias após o en cer -
ra men to da ga ran tia, en quan to que as em pre sas pro -
cla ma vam que o pra zo em ques tão de ve ria ser com -
pu ta do des de o mo men to da aqui si ção do bem.

Pois bem, essa ques tão aca ba de ser so lu ci o na -
da pelo Egré rio Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que am -
pli ou em no ven ta dias o pra zo de ga ran tia dos pro du -
tos du rá ve is, de ter mi nan do que a data li mi te para o
com pra dor re i vin di car a subs ti tu i ção ou o con ser to de
um ve í cu lo ou apa re lho de som, por exem plo, é de no -
ven ta dias após o tér mi no da ga ran tia, e não da aqui -
si ção do pro du to.

Tra ta-se de de ci são unâ ni me da Ter ce i ra Tur ma
do STJ, im pli can do em fun da men tal pre ce den te na
dis cus são acer ca dos pra zos para a re pa ra ção ou tro -
ca de bens du rá ve is, e que, tam bém, for ma ju ris pru -
dên cia so bre a ma té ria.

Aliás, a po si ção as su mi da pelo Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça ra ti fi ca o en ten di men to já de fen di do pe los
Pro cons e de ma is Órgãos de de fe sa do con su mi dor.

Cum pre as si na lar que a de ci são do STJ foi pro -
la ta da num pro ces so in ten ta do por Gláu cio de Fa ria
Bar re to Ro dri gues con tra uma mon ta do ra de ve í cu -
los. É que, ha ven do ad qui ri do ve í cu lo zero qui lô me tro, 
este apre sen tou de fe i tos já com oi to cen tos qui lô me -
tros ro da dos. Ten tou o in te res sa do que re pa ros fos -
sem fe i tos pela con ces si o ná ria onde com prou o bem,
e, não aten di do, di ri giu-se à mon ta do ra, tam bém não
ob ten do su ces so. Ingres sou em Ju í zo, pe ran te a
Nona Vara Cí vel de São Pa u lo, sen do der ro ta do, pois
foi aca ta do ar gu men to da ré, no sen ti do de que o bem 
de ve ria ter sido tro ca do até no ven ta dias após sua
aqui si ção, na for ma do atu al art. 26, do Có di go de De -
fe sa e Pro te ção do Con su mi dor.

No en tan to, ob te ve sen ten ça fa vo rá vel no Pri -
me i ro Tri bu nal de Alça da Ci vil de São Pa u lo, que en -
ten deu que os pra zos para subs ti tu i ção de bem du rá -
vel só co me çam a con tar de po is do tér mi no da ga ran -
tia. E essa de ci são que foi man ti da pelo E. Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça.

Em ver da de, essa de ci são é sá bia, pois a am pli -
a ção da ga ran tia é es sen ci al para a co ber tu ra de ví ci -
os ocul tos que po dem es tar pre sen tes no pro du to du -
rá vel, pro por ci o nan do mais jus ti ça na re la ção em pre -
sa-consumidor.
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Essa re de fi ni ção para o pra zo de tro ca ou re pa -
ro em bens du rá ve is, con so li da da pela exem plar de ci -
são da Ter ce i ra Tur ma do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, no en tan to, não tem o con dão de evi tar que os pro -
ces sos que ver sam so bre a ma té ria, em an da men to
ou que ve nham a ser in ten ta dos, se ar ras tem por
anos, pre ju di can do o con su mi dor, a eco no mia pro -
ces su al, a Jus ti ça, en fim.

Por isso, en ten de mos ser de todo con ve ni en te
que o as sun to seja dis ci pli na do por me di da le gis la ti va, o 
que, se gu ra men te, im pe di rá que no vas ações se jam ini -
ci a das, pon do ter mo nas que já es tão tra mi tan do.

Por essa ra zão, in se ri mos, nes ta pro po si tu ra,
dis po si ção con tem plan do a de ci são do E. Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça no tex to da Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990.

Te mos ple na con vic ção de que a me di da al vi tra -
da, além de sin to ni zar-se ple na men te com a de ci são
ju di ci al que for ma ju ris pru dên cia, im pli ca rá, como dis -
se mos, em eco no mia pro ces su al, de sa fo gan do nos -
sos tri bu na is de fe i tos so bre a es pé cie e pro por ci o -
nan do o re co nhe ci men to de um di re i to atri bu í do ao
con su mi dor.

Por isso, te mos ple na con vic ção que a ini ci a ti va
ha ve rá de me re cer aco lhi men to.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor 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. 26. O di re i to de re cla mar pe los ví ci os apa -
ren tes ou de fá cil cons ta ta ção ca du ca em:

I – trin ta dias, tra tan do-se de for ne ci men to de
ser vi ço e de pro du tos não du rá ve is;

II – no ven ta dias, tra tan do-se de for ne ci men to
de ser vi ço e de pro du tos du rá ve is.

§ 1º Ini cia-se a con ta gem do pra zo de ca den ci al
a par tir da en tre ga efe ti va do pro du to ou do tér mi no
da exe cu ção dos ser vi ços.

§ 2º Obstam a de ca dên cia:
I – a re cla ma ção com pro va da men te for mu la da

pelo con su mi dor pe ran te o for ne ce dor de pro du tos e

ser vi ços até a res pos ta ne ga ti va cor res pon den te, que 
deve ser trans mi ti da de for ma ine quí vo ca;

II – (Ve ta do)
III – a ins ta u ra ção de in qué ri to ci vil, até seu en -

cer ra men to.
§ 3º Tra tan do-se de ví cio ocul to, o pra zo de ca -

den ci al ini cia-se no mo men to em que fi car evi den ci a -
do o de fe i to.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 2001

De no mi na Ro do via Gas par Sil ve i ra
Mar tins o tre cho da ro do via BR-153 que
liga a ci da de de Ace guá à ro do via
BR-290, no Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Gas par Sil ve i -

ra Mar tins” o tre cho da ro do via BR-153 que liga a ci -
da de de Ace guá à ro do via BR-290, no Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

No ano de 2001, com ple tam-se 100 anos de mor -
te de Gas par Sil ve i ra Mar tins, que ocor reu em 23 de ju -
lho de 1901, em Mon te vi déu, aos 67 anos de ida de.

Nas ci do em 5 de agos to de 1934, na Ser ra do
Ace guá, no Esta do Ori en tal do Uru guai — que pas -
sou a per ten cer ao mu ni cí pio de Bagé, na Pro vín cia
do Rio Gran de do Sul, a par tir de 1851 —, o ad vo ga do 
Gas par Sil ve i ra Mar tins foi juiz mu ni ci pal, de pu ta do
pro vin ci al e ge ral, se na dor, mi nis tro de Esta do e pre -
si den te do Rio Gran de do Sul, além de con se lhe i ro do 
Impé rio.

Ele i to de pu ta do pro vin ci al aos 26 anos, esse
ilus tre bra si le i ro sur ge, en tão, como um gran de ora -
dor. Em sua car re i ra po lí ti ca, emer giu pre gan do o
“ver da de i ro na ci o na lis mo” e re a li zou obras de im por -
tân cia in dis cu tí vel, que pos si bi li ta ram o cres ci men to
da re gião e sua afir ma ção no con tex to na ci o nal. Entre 
elas ci ta-se a cons tru ção da es tra da de fer ro do nor te
da Pro vín cia; a es tra da de fer ro Por to Ale -
gre-Uruguaiana; a Esco la Mi li tar; o Tri bu nal de Re la -
ção (hoje, Tri bu nal de Jus ti ça).

Incan sá vel em sua luta pela me lho ria da re gião,
Gas par Sil ve i ra Mar tins não me dia es for ços para tra -
zer be ne fí ci os a sua ter ra na tal: quan do lhe ne ga vam
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re cur sos para abrir a Bar ra do Rio Gran de, sob a ale -
ga ção de que as obras eram “ir re a li zá ve is”, ex cla ma -
va a cé le bre fra se “A bar ra não tem que rer”. Nis so ele
ti nha ra zão, pois a bar ra foi fi nal men te aber ta.

Por es sas e ou tras tan tas ra zões, pre ten de-se
ho me na ge ar aque le que foi o “San são do Impé rio”,
ofe re cen do seu nome à BR-153, no tre cho que cru za
a re gião ber ço e be ne fi ciá ria de todo seu tra ba lho. Di -
an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io dos
no bres Pa res para a sua pro va ção.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Emí lia 
Fer nan des.

(À Co mis são de Edu ca ção – em de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2001

Insti tui o Dia Na ci o nal do Ci en tis ta
So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Ci en tis ta 

So ci al, a ser co me mo ra do anu al men te, no dia 22 de
ju lho, em todo o País.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo pre cí puo do pre sen te pro je to de lei é
abrir es pa ço, no ca len dá rio bra si le i ro de efe mé ri des,
para as co me mo ra ções e ho me na gens ao ci en tis ta
so ci al.

Con si de ra da uma ciên cia a par tir do iní cio do
sé cu lo XIX, a So ci o lo gia vem aper fe i ço an do con ti nu a -
men te seus mé to dos de es tu do e com pre en são da re -
a li da de so ci al. Des de a cri a ção do ter mo, pelo fi ló so fo
fran cês Au gus to Con te, a so ci o lo gia vem ga nhan do
for ça e, não raro, per so na li da des des se ramo de ati vi -
da de têm de sem pe nha do fun ções po lí ti cas e cul tu ra is 
de re le vo e se des ta ca do na in ter pre ta ção das re la -
ções so ci a is e no di ag nós ti co de im por tan tes ques -
tões na ci o na is.

A men ção des sa ati vi da de nos re me te ime di a ta -
men te a no mes como Karl Marx e Max We ber, ex po -
en tes na tra je tó ria his tó ri ca das ciên ci as so ci a is. No
Bra sil, en tre tan to, um ci en tis ta so ci al, en tre tan tos, se
des ta cou e nes se lu gar de des ta que per ma ne ce
como re fe rên cia inar re dá vel o ilus tre so ció lo go e po lí -
ti co Flo res tan Fer nan des.

Pou cos in te lec tu a is bra si le i ros mar ca ram com
tan to vi gor o sé cu lo XX, es ta be le cen do o mais pro fí -
cuo diá lo go e o mais abran gen te en ten di men to do

País à luz de va ri a das cor ren tes do pen sa men to crí ti -
co con tem po râ neo, como Pro fes sor Flo res tan Fer -
nan des.

No exer cí cio de seu la bor, ao lon go de meio sé -
cu lo, Flo res tan Fer nan des eri giu uma au tên ti ca
obra-documento, onde em pre en deu a com pe ten te in -
ter pre ta ção de nos sa so ci e da de, pro du zin do o mais
aca ba do re tra to do Bra sil con tem po râ neo.

A par de sua ati vi da de in te lec tu al — onde sem -
pre se co lo cou a ser vi ço da su pe ra ção das de si gual -
da des so ci a is —, Flo res tan Fer nan des exer ceu, com
igual com pe tên cia e pro bi da de, man da to de de pu ta do 
fe de ral, ten do se des ta ca do nos tra ba lhos da Assem -
bléia Cons ti tu in te.

Em tem pos re cen tes, o Se na do Fe de ral pres tou
jus ta ho me na gem a Flo res tan Fer nan des, con fe rin do
o seu nome à sala da Co mis são de Assun tos So ci a is.
E, por tan to, bas tan te co e ren te que es ti pu le mos a ce -
le bra ção do Dia Na ci o nal do Ci en tis ta So ci al para a
data na ta lí cia do in sig ne so ció lo go, 22 de ju lho.

Nes se sen ti do, e por con si de rar mos a pre sen te
ini ci a ti va per ti nen te e me ri tó ria, es pe ra mos o aco lhi -
men to do pre sen te pro je to de lei pe los ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. –  Álva -
ro Dias.

(À Co mis são de Edu ca ção, em de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

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.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 263, DE 2001

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o § 1º do art. 1º do Ato da
Mesa nº I, de 2001, re que i ro se jam so li ci ta das ao Se -
nhor Mi nis tro das Co mu ni ca ções in for ma ções so bre
os mo ti vos que le va ram a Agên cia Na ci o nal de Te le -
co mu ni ca ções (ANATEL) não dar pu bli ci da de ao de -
mons tra ti vo das re ce i tas e apli ca ções do Fun do e
Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções
(FUST), re la ti vo ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2000, dan -
do cum pri men to ao dis pos to no art. 7º da Lei nº 9.998,
de 17 de agos to de 2000.

Jus ti fi ca ção

O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce
que a ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta de qual -
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quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os
de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci -
da de e efi ciên cia.

Por sua vez, o art. 7º da Lei nº 9.998, de 17 de
agos to de 2000, pres cre ve que a Ana tel pu bli ca rá, no
pra zo de até ses sen ta dias do en cer ra men to de cada
ano, um de mons tra ti vo das re ce i tas e das apli ca ções do 
FUST, in for man do às en ti da des be ne fi ci a das a fi na li da -
de das apli ca ções e ou tros da dos es cla re ce do res.

Como se vê, tra ta-se de um de ver que de cor re não
só de um man da men to cons ti tu ci o nal, como tam bém da
pró pria lei ins ti tu i do ra do re fe ri do Fun do, com to dos os
mo ti vos que in for mam o prin cí pio da pu bli ci da de.

Eis, por tan to, as ra zões que fun da men tam e jus -
ti fi cam a apre sen ta ção da pro po si ção em apre ço.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Se na -
dor Car los Be zer ra.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para a de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia nos ter mos re gi -

men ta is, que, nes ta data, es tou so li ci tan do a mi nha fi -
li a ção ao Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro — PTB, es tan -
do me des li gan do, por tan to, dos qua dros do Par ti do
do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro — PMDB.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Fer nan do Be -
zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A co mu -
ni ca ção lida vai à pu bli 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,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

GLPMDB Nº 118/2001

Bra sí lia, 21 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 dos mem bros do PMDB, em

subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1, de 4 de
maio de 2001, que ”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 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“, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:
Ti tu la res Su plen tes
Na bor Ju ni or  Gil vam Bor ges
 Wel ling ton Ro ber to Ney Su as su na

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. – Re nan Ca lhe i -
ros, Lí der do PMDB.

OF. Nº 139/PLEN

Bra sí lia, em 22 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do José Pi -
men tel, PT/CE, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Pa u lo
Ro cha, PT/PA, na 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 Wal ter Pi nhe i ro, Lí -
der do PT

OF. Nº 205/01-BP

 Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que o Blo co PL/PSL in di ca o

De pu ta do José Egydio (PL/RJ) para in te grar como ti -
tu lar na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
João Cal das (PL/AL).

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a V. Exª os meus 
pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si de ra ção.
– De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo co
PL/PSL.

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, ofí ci os 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:

Of. Nº 38/01-Presidência/CCJ

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 118 do Re gi men to

Inter no des ta Casa, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia
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que esta Pre si dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o
pra zo es ti pu la do pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para 
apre ci a ção do Re que ri men to nº 234 de 2001.

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. – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

OF. Nº 39/01-Presidência/CCJ

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 118 do Re gi men to

Inter no des ta Casa, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia
que esta Pre si dên cia pror ro gou, por igual pe río do, o
pra zo es ti pu la do pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para
apre ci a ção do Re que ri men to nº 235 de 2001.

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. – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão – Os ex pe -
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

   O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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 ao Se na dor Ro me ro Jucá, para uma
ques tão de or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, há
so bre a mesa um re que ri men to de ur gên cia de um fi -
nan ci a men to in ter na ci o nal do Bird. Não sei se já foi
lido ou o será no fi nal da ses são. Gos ta ria de fa zer
esse ques ti o na men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to já se en con tra so bre a mesa e será lido no fi -
nal da ses são.

   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas sa– se à

ORDEM DO DIA

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.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 264, DE 2001

Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to
Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te dos itens nºs. 1 a 4 se jam
sub me ti das ao Ple ná rio após o item 12. 

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Car -
los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men 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.
Será fe i ta a in ver são da pa u ta.
   O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 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)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 264, de 2001,
 lido e apro va do an te ri or men te.)

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 à iden ti fi ca ção do be ne fi ciá rio 
do che que da Pre fe i tu ra de Ma rin gá – 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.

So bre a mesa, adi ta men to de pa re cer que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

ADITAMENTO

Se nhor Pre si den te,
Em pa re cer de nº 98/2001, por mim emi ti do, na

dou ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
so bre o Re que ri men to nº 2/2001, de au to ria do Se na -
dor Ro ber to Re quião, so li ci to seja adi ta do, como con -
clu são, que a re fe ri da pro po si ção seja en ca mi nha da
ao Ban co Cen tral do Bra sil, atra vés do Mi nis té rio de
Esta do da Fa zen da.

Aten ci o sa men te, – José Edu ar do Du tra, Re la tor.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o re que ri men to com o adi ta men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Sr. 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. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, deixa 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) – Item 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)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 264, de 2001
lido e apro va do an te ri or men te.)

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 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 de 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-Secretário-Geral 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-Chefe
de Ga bi ne te da Se cre ta ria-Geral 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-Deputado Fe de ral; Jair Bi la -
chi, ex-Presidente 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-Presidente 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).

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga,
Re la tor de sig na do na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para pro fe rir pa re cer so bre a
ma té ria.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, hoje pela ma nhã hou ve a re u nião da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O Re la -
tor da ma té ria, na ver da de, era o Se na dor Te o tô nio Vi -
le la. Na Co mis são, foi de sig na do o Se na dor Bel lo Par -
ga para pro fe rir re la tó rio não so bre o re que ri men to do
Se na dor José Edu ar do Du tra, mas so bre o re que ri -
men to do Se na dor Ro me ro Jucá, que é Pre si den te da 
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do.

O re la tó rio do Se na dor Bel lo Par ga so bre o re -
que ri men to do Se na dor Ro me ro Jucá, que é se me -
lhan te ao do Se na dor José Edu ar do Du tra, é con trá rio 
à que bra do si gi lo. Con si de ran do o po si ci o na men to
do Se na dor Bel lo Par ga, eu pedi vis ta do pro ces so ao
Se na dor Ber nar do Ca bral, que me foi con ce di da, para 
que ti ves se o tem po ne ces sá rio para fa zer uma ar gu -
men ta ção tão pro fun da quan to a do Se na dor Bel lo
Par ga, só que no sen ti do con trá rio. 

O que eu de se jo lem brar – e le van to como ques -
tão de or dem –, é que o Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, hoje pela ma nhã,
con ce deu-me vis ta do pro ces so, dan do-me o pra zo até
a pró xi ma re u nião da CCJ, para de fi nir a ma té ria. Por -
tan to, não com pre en do como essa ma té ria, que me foi
dada vis ta hoje pela ma nhã, com o ”de acor do“ de toda
a Co mis são, pos sa ser vo ta da nes ta tar de, com esse
pa re cer que nem as si na tu ra apre sen ta, e que foi es pa -
lha do por nos sas me sas, mas que não traz nem mes mo 
o nome do Se na dor Bel lo Par ga como re la tor.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Pos so es -
cla re cer, Sr. Pre si den te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu pe -
di ria a V. Exª, con si de ran do que me foi con ce di da vis -
ta do pro ces so na Co mis são, que de i xas se que a pró -
pria Co mis são jul gas se na pró xi ma re u nião, para en -
tão a ma té ria vir ao Ple ná rio, por que pela lei, pelo ato
da Mesa, a Co mis são pode usar duas re u niões or di -
ná ri as para de fi nir a ques tão, mas até ago ra só hou ve
uma re u nião. Na se gun da, vai-se ou vir o meu voto em
se pa ra do. Peço que V. Exª con si de re a ques tão de or -
dem. No caso, mi nha re i vin di ca ção é que a ma té ria
seja re ti ra da de pa u ta.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o no bre Se -
na dor Ade mir Andra de la bo ra em equí vo co. Não se
tra ta de ma té ria que foi tra ta da hoje na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Vou re la tar aqui um re que ri men to de au to ria dos 
Se na do res José Edu ar do Du tra e ou tros e, de po is,
ou tro do Se na dor Ro me ro Jucá. Os dois re que ri men -
tos re la ta dos por mim hoje na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia são ori un dos de re que ri men -
tos da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Não tem
nada a ver com isso, a não ser a mes ma ma té ria, mas
são de ori gens di fe ren tes. E foi con ce di da vis ta ao Se -
na dor Ade mir Andra de.

O que vou tra tar ago ra não se re fe re aos dois re -
que ri men tos que re la tei na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Não é a mes ma co i sa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ade mir Andra de, há ma té ri as idên ti cas ou as se -
me lha das tra mi tan do. O Se na dor Bel lo Par ga tem ra -
zão. Essa ma té ria foi en ca mi nha da à Mesa pelo Se -
na dor Ber nar do Ca bral no dia 25 de abril. O que está
na Co mis são é ma té ria idên ti ca, as se me lha da, ori un -
da da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Por tan to,
são duas ques tões dis tin tas.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
tema é o mes mo, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O tema 
é o mes mo.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Os re -
la tó ri os são pra ti ca men te idên ti cos, as ar gu men ta -
ções são idên ti cas, e a con clu são é con tra a que bra
de si gi lo do Sr. Edu ar do Jor ge.

Enten do que de ve ría mos ane xar os qua tro re -
que ri men tos, por que to dos têm o mes mo ob je ti vo: o
da Se na do ra He lo í sa He le na, o do Se na dor José
Edu ar do Du tra e os dois da Co mis são de Fis ca li za ção 
e Con tro le têm pra ti ca men te o mes mo ob je ti vo. De i xo
a de ci são com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na dor
Ade mir Andra de, a Mesa cum pre as de ci sões do Ple ná -
rio. Qu an do o Ple ná rio re quer que ma té ri as cor re la tas
tra mi tem em con jun to, a Mesa sub me te a de ci são à de -
li be ra ção do Ple ná rio. Não é, por tan to, a von ta de da
Pre si dên cia, mas do Re gi men to e do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Re la tor Bel lo Par ga para pro fe -
rir pa re cer.

PARECER Nº 411, DE 2001 – CCJ
(de Ple ná rio) 

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para pro fe rir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, o Se na dor José Edu ar do Du tra, por
meio de Re que ri men to nº 51, de 2001, so li ci ta ao Pre si -
den te do Se na do Fe de ral seja de ter mi na da à Mesa da -
que la Casa Le gis la ti va a que bra do si gi lo ban cá rio, re fe -
ren te ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a ju lho de 2000, de
Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra, 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, Mar -
cos Jor ge Cal das Pe re i ra e Ruy Jor ge Cal das Pe re i ra,
Ivan Car los Ma cha do de Ara gão, Cláu dio Albu quer que
Ha i da mus, Edu ar do São Cle men te, Cláu dio de Ara ú jo
Fa ria, Edson So a res Fer re i ra, José Ca e ta no de Fi gue i -
re do, Hé lio Ro sas, Jair Bi la chi, Ma no el Pin to, Ma ria De -
lith Cal das Ba la ban, José Ma ria Mon te i ro, Jú lio Cé sar
Fi gue i re do, Sér gio Cas tro, Pe dro Pe re i ra de Fre i tas, Vi -
cen te de Pa u la Alves da Cu nha e Nel son Luiz de Andra -
de Cor re ia, que é o exér ci to de que va mos ago ra tra tar,
Sr. Pre si den te.

O pe di do li mi ta-se a so li ci tar as in for ma ções
sem fa zer qual quer re fe rên cia à mo ti va ção da que bra, 
nem tam pou co à re la ção de per ti nên cia do aces so
aos da dos ban cá ri os com o ob je to por ven tu ra in ves ti -
ga do pelo Se na do Fe de ral.

Assim, tra tan do-se de ma té ria de alta in da ga -
ção ju rí di ca, eu me ar ri mei em pa re ce res de vá ri os
ad vo ga dos e ju ris tas, que me au xi li a ram na con fec -
ção des te Re la tó rio.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, pas so à par te fi nal
da ma té ria, a fim de fa zer uma eco no mia pro ces su al,
di zen do que a fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río -
do tra ta do, ne ces sa ri a men te cer to, de mo vi men ta -
ções ban cá ri as tor na o re que ri men to no mí ni mo in viá -
vel di an te das exi gên ci as es ta be le ci das pela Cons ti -
tu i ção bra si le i ra.

Em con clu são, o Re que ri men to nº 51:
a) não apre sen ta o fato es pe cí fi co a

jus ti fi car o aces so às in for ma ções ban cá ri as 
dos re que ri dos;

b) não de mons tra re la ção de per ti nên -
cia en tre o aces so aos da dos ob ti dos e in -
ves ti ga ção por ven tu ra re a li za da;

c) não evi den cia em que me di da o
aces so às in for ma ções re la ti vas ao pe río do
de ja ne i ro de 1995 a ju lho de 2000 é sig ni fi -
ca ti vo para o fato que se vai apu rar:

d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta -
men te des pro vi do de fun da men ta ção.

Di an te do ex pos to, e fir me na ju ris pru dên cia do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, opi no que seja in de fe ri do o
Re que ri men to nº 51, de 2001, do Se na dor José Edu -
ar do Du tra e ou tros, cujo exa me está ago ra a meu
car go.

É o pa re cer, Sr. Pre si den te.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:
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PARECER Nº 411, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº 51,
de 2001, de au to ria dos Se na do res José
Edu ar do Du tra e ou tros.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
O Se na dor Edu ar do Du tra, por meio do Re que -

ri men to nº 51, de 2001, so li ci ta ao Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, seja de ter mi na da à Mesa da que la
Casa Le gis la ti va a que bra do si gi lo ban cá rio, re fe ren -
te ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a ju lho de 2000, de
Edu ar do Jor ge Cal da Pe re i ra, 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,
Mar cos Jor ge Cal das Pe re i ra e Ruy Jor ge Cal das Pe -
re i ra, Ivan Car los Ma cha do de Ara gão, Cláu dio Albu -
quer que Ha i da mus, Edu ar do São Cle men te, Cláu dio
de Ara ú jo Fa ria, Edson So a res Fer re i ra, José Ca e ta -
no de Fi gue i re do, Hé lio Ro sas, Jair Bi la chi, Ma no el
Pin to, Ma ria De lith Cal das Ba la ban, José Ma ria Mon -
te i ro, Jú lio Cé sar Fi gue i re do, Sér gio Cas tro, Pe dro
Pe re i ra de Fre i tas, Vi cen te de Pa u la Aves da Cu nha e
Nel son Luiz de Andra de Cor re ia.

2. O pe di do li mi ta-se a so li ci tar as in for ma ções
sem fa zer qual quer re fe rên cia à mo ti va ção da que bra, 
nem tam pou co à re la ção de per ti nên cia do aces so
aos da dos ban cá ri os com o ob je to por ven tu ra in ves ti -
ga do pelo Se na do Fe de ral.

3. Di an te do teor do pe di do, vê-se, logo de iní cio, 
que im põe-se con si de rar qua is os re qui si tos in dis -
pen sá ve is a fim de que seja des co ber to, de for ma
cons ti tu ci o nal, o si gi lo das in for ma ções fis ca is do ci -
da dão, mes mo na hi pó te se de a or dem ser de ter mi -
na da pelo Con gres so Na ci o nal, no exer cí cio de seu
po der de fis ca li za ção, do qual de cor re o de in ves ti gar.

4. A far ta ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral so bre a in ves ti ga ção par la men tar per mi te
que al gu mas in da ga ções se jam res pon di das com
gran de se gu ran ça.

5. Tais po de res in ves ti ga tó ri os, ne ces sa ri a men -
te, so frem li mi ta ções di an te do ar ca bou ço ju rí di -
co-cons ti tu ci o nal bra si le i ro.

6. É o que se ex trai de al gu mas de ci sões:

“A co mis são par la men tar de in qué ri to
en con tra na ju ris di ção cons ti tu ci o nal do
Con gres so seus li mi tes. Por uma ne ces si da -
de fun ci o nal, a co mis são par la men tar de in -
qué ri to não tem po de res uni ver sa is, mas li -
mi ta dos a fa tos de ter mi na dos” (HC 71039.

Rel. Min. Pa u lo Bros sard. Jul ga do em
7-4-94. DJ 6-12-96).

“Man da do de Se gu ran ça con tra ato do
Se na do Fe de ral, pro vi men to de ques tão de
or dem, em grau de re cur so para o Ple ná rio,
para ar qui va men to do Re que ri men to nº
198/96, (...), por fal ta de in di ca ção do fato
de ter mi na do a ser apu ra do”. (MS 22494.
Rel. Min. Ma u rí cio Cor rêa. Jul ga do em
19-12-96. DJ 27-6-97).

“O in qué ri to par la men tar, re a li za do por
qual quer CPI, qua li fi ca-se como pro ce di -
men to ju rí di co-cons ti tu ci o nal re ves ti do de
au to no mia e do ta do de fi na li da de pró pria,
cir cuns tân cia esta que per mi te à Co mis são
Le gis la ti va – sem pre res pe i ta dos os li mi tes
ine ren tes à com pe tên cia ma te ri al do Po der
Le gis la ti vo e ob ser va dos os fa tos de ter mi na -
dos que di ta ram a sua cons ti tu i ção – pro mo -
ver a per ti nen te in ves ti ga ção”. (MS 23639.
Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do em
16-2-00. DJ 16-11-00).

7. Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá ria a con fi gu ra -
ção de um fato de ter mi na do, a fim de jus ti fi car a
que bra do si gi lo. O re qui si to da es pe ci fi ci da de na in -
ves ti ga ção de fa tos é con di tio sine qua non, a fim
de exi gir-se a jus ta ca u sa para as in ves ti ga ções e
evi tar que se per mi ta o aces so e a di vul ga ção de da -
dos com ple ta men te ale a tó ri os e sem qual quer co ne -
xão com o ob je to da in ves ti ga ção. O Mi nis tro Cel so
de Mel lo, em seu mi nu ci o so voto no MS 23.452, fez
ques tão de res sal tar que:

“as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to so men te po dem exer cer as atri bu i -
ções in ves ti ga tó ri as que lhes são ine ren tes,
des de que fa çam nos mes mos ter mos e se -
gun do as mes mas exi gên ci as que a Cons ti -
tu i ção e as leis da Re pú bli ca im põem aos ju -
í zes (...) (...) as co mis sões par la men ta res de 
in qué ri to po dem de cre tar, por au to ri da de
pró pria, a que bra do si gi lo ban cá rio de pes -
so as por elas in ves ti ga das, des de que jus ti fi -
quem, a par tir de me ros in dí ci os, a exis tên -
cia con cre ta de ca u sa pro vá vel le gi ti ma do ra
da me di da ex cep ci o nal e in di quem a ne ces -
si da de de sua efe ti va ção no pro ce di men to
de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de ter mi na -
dos". (Voto do Min. Cel so de Mel lo. MS
23452. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do em 
16-9-99. DJ 12-5-00).



8. A emen ta da de ci são, em sen ti do si mi lar, fi cou 
as sim re di gi da:

“As Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, no en tan to, para de cre ta rem, le gi -
ti ma men te, por au to ri da de pró pria, a que bra 
do si gi lo ban cá rio, do si gi lo fis cal e/ou do si -
gi lo te le fô ni co, re la ti va men te a pes so as por
elas in ves ti ga das, de vem de mons trar, a par -
tir de me ros in dí ci os, a exis tên cia con cre ta
de ca u sa pro vá vel que le gi ti me a me di da ex -
cep ci o nal (rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de
de quem se acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi -
can do a ne ces si da de de sua efe ti va ção no
pro ce di men to de am pla in ves ti ga ção dos fa -
tos de ter mi na dos que de ram ca u sa à ins ta u -
ra ção do in qué ri to par la men tar, sem pre ju í -
zo de ul te ri or con tro le ju ris di ci o nal dos atos
em re fe rên cia (CF, art. 5º, XXXV)”.

9. A fal ta do pre en chi men to do re qui si to da de -
ter mi na bi li da de nos fa tos in ves ti ga dos fere, tam bém,
o de ver de pro por ci o na li da de. Na me di da em que a
pro pos ta de que bra não se fun da em ne nhum mo ti vo
pla u sí vel ou ra zoá vel, res trin ge um di re i to fun da men -
tal, fa zen do es va zi ar o seu nú cleo es sen ci al.

10. A dou tri na tem res sal ta do a im pres cin di bi li -
da de de a que bra do si gi lo ban cá rio ser acom pa nha -
da de um exa me de pro por ci o na li da de da me di da.
Assim, Ives Gan dra da Sil va Mar tins e Gil mar Fer re i ra 
Men des se ex pres sam com cla re za.

“(...) a fal ta de ma i or re fle xão so bre o
sig ni fi ca do do si gi lo ban cá rio na nova mol -
du ra cons ti tu ci o nal le vou a uma ma ni fes ta
des con si de ra ção des se va lor en quan to di re -
i to fun da men tal por par te das au to ri da des
que re qui si ta ram ou for ne ce ram do cu men -
tos sem ob ser vân cia das ca u te las re co men -
da das pelo tex to cons ti tu ci o nal.

Pa re ce in tu i ti vo, tam bém, que a de ci -
são so bre a re qui si ção de do cu men to co -
ber to pelo si gi lo ban cá rio há de ser sin gu lar, 
in di vi du a li za da, de ven do con ter, ne ces sá ria
e pre ci sa men te, as ra zões que a fun da men -
ta ram. E que a con cre ti za ção do prin cí pio da 
pro por ci o na li da de exi ge que a in ter ven ção
no âm bi to de pro te ção dos di re i tos fim da -
men ta is não ul tra pas se os li mi tes re que ri dos 
pelo in te res se pú bli co que se pre ten de pre -
ser var.

(...) Faz-se mis ter que o pe di do da Co -
mis são diga res pe i to ao ob je to da in ves ti ga -

ção para que foi cri a da (CF, art. 58, § 3º) e
que res te de mons tra do, de for ma ine quí vo -
ca, a ne ces si da de de afas ta men to do si gi lo,
no caso con cre to” (MARTINS, Ives Gan dra
da Sil va e MENDES, Gil mar Fer re i ra. Si gi lo
Ban cá rio, Di re i to de Au to de ter mi na ção so -
bre in for ma ções e prin cí pio da Pro por ci o na -
li da de. Re vis ta IOB. nº 24/92, 1992,
1/5744).

11. O re que ri men to em apre ço não de mons tra
ne nhum in dí cio con cre to a fim de que se dê a que bra
do si gi lo. Res trin ge-se a so li ci tar da dos sem qual quer
fun da men ta ção, não es cla re cen do fato de ter mi na do
que dê ca u sa à que bra.

12. A ne ces si da de de fun da men ta ção do pe di do 
de que bra do si gi lo ban cá rio é ou tro co ro lá rio es ta be -
le ci do em inú me ras de ci sões do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

13. Ao re que ri men to de vem pre e xis tir ele men -
tos de pro vas sé ri as so bre a au to ria e ma te ri a li da de
do ilí ci to, por que nes tes será aque le ba se a do.
Expres sou tal en ten di men to o Mi nis tro Se púl ve da
Per ten ce, quan do da apre ci a ção do pe di do de que bra 
de si gi lo ban cá rio for mu la do pelo Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral nos au tos do Inqué ri to nº 901, pois, ao in de fe -
rir o re que ri men to, as sim fun da men tou o de ci sum:

“(...) não cabe au to ri zar a rup tu ra do
si gi lo ban cá rio, se não quan do ne ces sá ria,
por sua per ti nên cia, à in for ma ção de pro ce -
di men to in ves ti ga tó rio em cur so so bre sus -
pe i ta ra zo a vel men te de ter mi na da de in fra -
ção pe nal, in cum bin do a de mons tra ção de
tais pres su pos tos ao re que ren te da au to ri -
za ção res pec ti va.

Ao con trá rio, en ten do, não pode, a dis -
clo su re das in for ma ções ban cá ri as, ser vir
de ins tru men to de de vas sa ex plo ra tó ria, isto 
é, não des ti na da à apu ra ção de unia sus pe i -
ta de fi ni da, mas, sim, à bus ca da des co ber -
ta de ilí ci tos in sus pe i tos” (DJ de 23/2/95, p.
3.506).

14. Já o Ple no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
no MS 23.452, se guin do idên ti ca ori en ta ção, fir mou
que os pro ce di men tos de in ves ti ga ção par la men tar:

“de vem de mons trar, a par tir de mero
in dí ci os, a exis tên cia con cre ta de ca u sa pro -
vá vel que le gi ti me a me di da ex cep ci o nal
(rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de de quem se 
acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi can do a ne -
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ces si da de de sua efe ti va ção no pro ce di -
men to de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de -
ter mi na dos que de ram ca u sa à ins ta u ra ção
do in qué ri to par la men tar, sem pre ju í zo de
ul te ri or con tro le ju ris di ci o nal dos atos em re -
fe rên cia (CF, art. 5º, XXXV)”. Isso por que as 
“de li be ra ções de qual quer Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, à se me lhan ça do que
tam bém ocor re com as de ci sões ju di ci a is
(RTJ 140/514), quan do des ti tu í das de mo ti -
va ção, mos tram-se ir ri tas e des po ja das de
efi cá cia ju rí di ca”.

15. Em seu voto ven ce dor, o Mi nis tro Cel so de
Mel lo es ta be le ceu que:

“Tor na-se im por tan te as si na lar, nes te
pon to, que, mes mo na que les ca sos em que
se re ve lar pos sí vel o exer cí cio, por uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, dos mes -
mos po de res de in ves ti ga ção pró pri os das
au to ri da des ju di ci a is, ain da as sim a prá ti ca
des sas prer ro ga ti vas es ta rá ne ces sa ri a men -
te su je i ta aos mes mos con di ci o na men tos,
às mes mas li mi ta ções e aos mes mos prin cí -
pi os que re gem o de sem pe nho, pe los ju i zes, 
da com pe tên cia ins ti tu ci o nal que lhes foi
con fe ri da pelo or de na men to po si ti vo.

(...) qual quer me di da res tri ti va de di re i -
tos de pen de rá, para re pu tar-se vá li da e le gi -
ti ma, da ne ces sá ria mo ti va ção, pois, sem
esta, tal ato — à se me lhan ça do que ocor re
com as de ci sões ju di ci a is re pu tar-se-á ír ri to
e des ti tu í do de efi cá cia ju rí di ca.”

16. Em ou tras de ci sões, o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral sus ten tou o mes mo:

“Co mis são Par la men tar de Inqué ri to,
que bra de si gi los ban cá rio, fis cal e te le fô ni -
co de cre ta da sem ne nhu ma fun da men ta ção. 
Man da do de Se gu ran ça de fe ri do, de acor do
com os pre ce den tes fir ma dos pelo Su pre mo 
Tri bu nal” (MS 23.619. Min. Octá vio Gal lot ti.
Jul ga do em 4/5/00. DJ 7/12/00).

“Qu e bra de si gi lo fis cal, ban cá rio e te -
le fô ni co, por Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Nu li da de do ato por fal ta da in dis -
pen sá vel fun da men ta ção” (MS 23.668. Rel.
Min. Octá vio Gal lot ti. Jul ga do em 29/6/00.
DJ 24/11/00).

17. De cor re, ain da, des se en ten di men to ju ris -
pru den ci al do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a obri ga to -
ri e da de de o au tor do pe di do de que bra do si gi lo
ban cá rio des cre ver, de ma ne i ra cla ra e pre ci sa, os
mo ti vos pe los qua is de ve rá o si gi lo ser des co ber to,
ou seja, a ne ces si da de, para as in ves ti ga ções de
de ter mi na do ilí ci to, de se ob te rem as in for ma ções
aco ber ta das pela não-pu bli ci da de.

18. Cla ra men te não há, em tal Re que ri men to,
ne nhu ma fun da men ta ção para a que bra do si gi lo.

19. Há que se res sal tar, tam bém, que o or de na -
men to ju rí di co bra si le i ro con sa gra me ca nis mos de
res pon sa bi li za ção das pes so as que, ao te rem aces so 
a in for ma ção pro ve ni en te da que bra do si gi lo ban cá -
rio, di vul guem-na por qual quer meio.

20. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam bém já se
ma ni fes tou so bre este as pec to, re i te ran do, pe las pa -
la vras do Mi nis tro Cel so de Mel lo no já re fe ri do MS
23.452, o se guin te:

“(...) a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, em bo ra dis po nha, ex pro pria
auc to ri ta te, de com pe tên cia para ter aces -
so a da dos re ser va dos, não pode, agin do
ar bi tra ri a men te, con fe rir in de vi da pu bli ci da -
de a re gis tros so bre os qua is in ci de a cláu -
su la de re ser va de ri va da do si gi lo ban cá rio,
do si gi lo fis cal e do si gi lo te le fô ni co.

(...)
Isso sig ni fi ca, por tan to, que cons ti tui

com por ta men to al ta men te cen su rá vel —
com to das as con se qüên ci as de or dem pe -
nal que dele pos sam re sul tar — a trans gres -
são, por mem bros de uma Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, do de ver ju rí di co de
res pe i to e de pre ser va ção do si gi lo con cer -
nen te aos da dos a ela trans mi ti dos”.

21. Ou tros sim, a pe ti ção não apre sen ta mí ni -
ma fun da men ta ção acer ca do pe río do ple i te a do de
mo vi men ta ções ban cá ri as, o que leva a crer, sem
som bra de dú vi da, que há fal ta de per ti nên cia en tre
a de ter mi na ção do pe río do das mo vi men ta ções e o
pro pó si to in ves ti ga ti vo.

22. Nes te sen ti do, não se de mons tra a ra zão da
es co lha do pe río do de ter mi na do para a que bra do si -
gi lo.

23. Ain da quan do pos sí vel se mos tre re qui si tar
a que bra do si gi lo ban cá rio, tal não pode acon te cer
em re la ção a um pe río do ale a tó rio. Se isto, de fato,
acon te cer, será em fla gran te vi o la ção ao di re i to à in ti -
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mi da de do in di ví duo atin gi do em seu si gi lo ban cá rio,
te le fô ni co ou fis cal.

24. Como já men ci o na do, a não de mons tra ção
de fato de ter mi na do para a que bra do si gi lo vi o la o de -
ver de pro por ci o na li da de. E o não es ta be le ci men to de 
pe río dos cer tos, ou o es ta be le ci men to de pe río dos
ale a tó ri os — como acon te ce com cla re za no pre sen te 
caso — fere in va ri a vel men te a essa ne ces sá ria pro -
por ci o na li da de a que es tão vin cu la das to das as au to -
ri da des pú bli cas (in clu si ve as ju di ci a is), que de vem
pres su por a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos
fins per se gui dos, as sim como a ade qua ção des ses
me i os a fim de se atin gi rem os ob je ti vos pre ten di dos,
bem como a ne ces si da de de sua uti li za ção. Des te
modo:

“A ofen sa ao de ver cons ti tu ci o nal de
fun da men tar as de ci sões ju di ci a is gera a
nu li da de do jul ga men to efe tu a do por qual -
quer ór gão do Po der Ju di ciá rio. Os ma gis tra -
dos e Tri bu na is es tão vin cu la dos, no de sem -
pe nho da fun ção ju ris di ci o nal, a essa im po -
si ção fi xa da pela Lei Fun da men tal da Re pú -
bli ca. A exi gên cia de mo ti va ção dos atos de -
ci só ri os cons ti tui fa tor de li mi ta ção do ar bí -
trio do Esta do e de tu te la dos di re i tos das
par tes que in te gram a re la ção pro ces su al”
(HC 68571. Rel. Min.  Cel so de Mel lo. Jul ga -
do em 1º/10/91. DJ 12/6/92).

25. A fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río do — 
ne ces sa ri a men te cer to — de mo vi men ta ções ban cá -
ri as, tor na o re que ri men to, no mí ni mo, in viá vel, di an te
das exi gên ci as es ta be le ci das pela Cons ti tu i ção Bra si -
le i ra.

26. Em con clu são, o Re que ri men to nº 51, de
2001: (a) não apre sen ta o fato es pe ci fi co a jus ti fi car o
aces so às in for ma ções ban cá ri as dos re que ri dos; (b)
não de mons tra a re la ção de per ti nên cia en tre o aces -
so aos da dos ob ti dos e a in ves ti ga ção por ven tu ra re a -
li za da; (c) não evi den cia em que me di da o aces so às
in for ma ções re la ti vas ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a
ju lho 2000 é sig ni fi ca ti vo para o fato que se vai apu rar; 
(d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta men te des pro vi -
do de fun da men ta ção.

27. Di an te do ex pos to, e fir me na ju ris pru dên cia
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, opi no que seja in de fe ri -
do o Re que ri men to nº 51, de 2001, do Se na dor José
Edu ar do Du tra e ou tros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re -
cer con clui pelo in de fe ri men to do re que ri men to.

De acor do com o dis pos to no art. 254 do Re gi -
men to Inter no, a ma té ria sai da Ordem do Dia e fica
aber to o pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de
re cur so por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, a
fim de que o re que ri men to con ti nue tra mi tan do.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 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)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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,
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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).

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga,
em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, para pro fe rir pa re cer so bre a ma té ria.

PARECER Nº 412, DE 2001–CCJ (de Ple ná rio)

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para pro fe rir
pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, igual men te, o re que ri men to
do no bre Se na dor Ro me ro Jucá tra ta do mes mo as -
sun to com li ge i ras mo di fi ca ções, apli can do-se a ele
as mes mas ra zões, os mes mos ar gu men tos ex pen di -
dos, ba se a dos em de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral.

Não há qual quer fun da men ta ção acer ca do pe -
río do ple i te a do de mo vi men ta ções ban cá ri as, o que
leva a crer, sem som bra de dú vi das, que há fal ta de
per ti nên cia en tre a in de ter mi na ção do pe río do das
mo vi men ta ções e o pro pó si to in ves ti ga ti vo.

Nes se sen ti do, não se de mons tra a ra zão da es -
co lha do pe río do de ter mi na do para a que bra de si gi lo.

Ain da quan do pos sí vel se mos tre re qui si tar a
que bra do si gi lo ban cá rio, tal não pode acon te cer em
re la ção ao pe río do ale a tó rio. Se isso, de fato, acon te -
cer, será em fla gran te vi o la ção ao di re i to à in ti mi da de
do in di ví duo atin gi do em seu si gi lo ban cá rio, te le fô ni -
co ou fis cal.

Como já men ci o na do, a não de mons tra ção de
fato de ter mi na do para a que bra do si gi lo vi o la o de ver
de pro por ci o na li da de. E o não es ta be le ci men to de pe -
río dos cer tos ou es ta be le ci men to de pe río dos ale a tó -
ri os – como acon te ce com cla re za no pre sen te caso – 
fere in va ri a vel men te essa ne ces sá ria pro por ci o na li -
da de a que es tão vin cu la das to das as au to ri da des pú -
bli cas (in clu si ve as ju di ci a is), que de vem pres su por a
le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins per se gui -
dos, as sim como a ade qua ção des ses me i os, a fim de 
atin gir os ob je ti vos pre ten di dos, bem como a ne ces si -
da de de sua uti li za ção.

A fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río do – ne -
ces sa ri a men te cer to – de mo vi men ta ções ban cá ri as
tor na o re que ri men to, no mí ni mo, in viá vel, di an te das
exi gên ci as es ta be le ci das pela Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Voto
Em con clu são, o Re que ri men to n.º 73, de 2001:
a) não apre sen ta o fato es pe cí fi co a jus ti fi car o

aces so às in for ma ções ban cá ri as dos re que ri dos;
b) não de mons tra a re la ção de per ti nên cia en tre 

o aces so aos da dos ob ti dos e a in ves ti ga ção por ven -
tu ra re a li za da;

c) não evi den cia em que me di da o aces so às in -
for ma ções re la ti vas ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a
ju lho de 2000 é sig ni fi ca ti vo para o fato que se vai
apu rar;

d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta men te des -
pro vi do de qual quer fun da men ta ção.

Di an te do ex pos to, esta Co mis são, por meu in -
ter mé dio, in de fe re o Re que ri men to n.º 73, de 2001,
do Se na dor Ro me ro Jucá.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 412, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº 
73, de 2001 do Se na dor Ro me ro Jucá, que 
“re quer ao Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés
do Ban co Cen tral do Bra sil a re la ção de
to dos os de pó si tos, de qual 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 (TRT-SP),
cons tan tes do ras tre a men to já re a li za do,
nas con tas do 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, 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 MCI – Marc 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 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 pelo
PMDB; Jair Bi la chi, ex-Pre si den te da Pre -
vi; 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
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Se brae; José Ma ria Mon te i ro, ex-Pre si -
den te da Co sep; Jú lio Cé sar Fi gue i re do e
Sér gio Cas tro, am bos Di re to res da Co sep; 
Pe dro Pe re i ra de Fre i tas e Vi cen te de Pa u -
la Alves da Cu nha, res pec ti va men te, Pre -
si den te e Di re tor Téc ni co da Sas se 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 da de da
ECAL, sen do as mo vi men ta ções ban cá ri -
as re la ti vas ao pe río do de ja ne i ro de 1995
a ju lho de 2000.”

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Che ga à aná li se des ta Co mis são o Re que ri -
men to nº 74, do Se na dor Ro me ro Jucá, que “re quer
ao Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés do Ban co Cen tral
do Bra sil a re la ção de to dos os de pó si tos, de qual 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 (TRT-SP), cons tan tes do
ras tre a men to já re a li za do, nas con tas do 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, 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 MCI — Marc 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 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 pelo 
PMDB; Jair Bi la chi, ex-Pre si den te da Pre vi; 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 Se brae; José Ma ria Mon te i ro,
ex-Pre si den te da Co sep; Jú lio Cé sar Fi gue i re do e
Sér gio Cas tro, am bos Di re to res da Co sep; Pe dro
Pe re i ra de Fre i tas e Vi cen te de Pa u la Alves da Cu -
nha, res pec ti va men te, Pre si den te e Di re tor Téc ni co 
da Sas se 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 da de da ECAL,
sen do as mo vi men ta ções ban cá ri as re la ti vas ao pe -
río do de ja ne i ro de 1995 a ju lho de 2000.”

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, nos ter mos re gi men ta is, opi nar so bre a
pro po si ção em pa u ta.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

O Se na dor Ro me ro Jucá, por meio do Re que ri -
men to nº 73, de 2001, so li ci ta ao Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, seja de ter mi na da à Mesa da que la Casa
Le gis la ti va pe di do ao Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés
do Ban co Cen tral do Bra sil, de re la ção de to dos os
de pó si tos, de qual 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
(TRT-SP), re fe ren tes ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a
ju lho de 2000, de Edu ar do Jor ge Cal das Pe re i ra, 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, Mar cos Jor ge Cal das

Pe re i ra, Ruy Jor ge Cal das Pe re i ra, Ivan Car los
Ma cha do de Ara gão, Cláu dio de Ara ú jo Fa ria, Edson
So a res Fer re i ra, José Ca e ta no de Fi gue i re do, Hé lio
Ro sas, Jair Bi la chi, Ma no el Pin to, Ma ria De lith Cal das 
Ba la ban, José Ma ria Mon te i ro, Jú lio Cé sar Fi gue i re -
do, Sér gio Cas tro, Pe dro Pe re i ra de Fre i tas, Vi cen te
de Pa u la Aves da Cu nha e Nel son Luiz de Andra de
Cor re ia.

O pe di do li mi ta-se a so li ci tar as in for ma ções
sem fa zer qual quer re fe rên cia à mo ti va ção da que bra, 
nem tam pou co à re la ção de per ti nên cia do aces so
aos da dos ban cá ri os com o ob je to por ven tu ra in ves ti -
ga do pelo Se na do Fe de ral.

Di an te do teor do pe di do, vê-se, logo de iní cio,
que se faz ne ces sá rio con si de rar qua is os re qui si tos
in dis pen sá ve is para que seja des co ber to, de for ma
cons ti tu ci o nal, o si gi lo das in for ma ções fis ca is do ci -
da dão, mes mo na hi pó te se de a or dem ser de ter mi -
na da pelo Con gres so Na ci o nal no exer cí cio de seu
po der de fis ca li za ção, do qual de cor re o de in ves ti gar.

A far ta ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral so bre a in ves ti ga ção par la men tar per mi te que
al gu mas in da ga ções se jam res pon di das com gran de
se gu ran ça.

As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to, ne -
ces sa ri a men te, so frem li mi ta ções di an te do ar ca bou -
ço ju rí di co-cons ti tu ci o nal bra si le i ro.

É o que se ex trai de al gu mas de ci sões:

“A co mis são par la men tar de in qué ri to
en con tra na ju ris di ção cons ti tu ci o nal do
Con gres so seus li mi tes. Por uma ne ces si da -
de fun ci o nal, a co mis são par la men tar de in -
qué ri to não tem po de res uni ver sa is, mas li -
mi ta dos a fa tos de ter mi na dos” (HC 71039.
Rel. Min. Pa u lo Bros sard. Jul ga do em
7-4-94. DJ 6-12-96).

“Man da do de Se gu ran ça con tra ato do
Se na do Fe de ral, pro vi men to de ques tão de

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 24  10225



or dem, em grau de re cur so para o Ple ná rio,
para ar qui va men to do Re que ri men to nº
198/96, (...), por fal ta de in di ca ção do fato
de ter mi na do a ser apu ra do”. (MS 22494.
Rel. Min. Ma u rí cio Cor rêa. Jul ga do em
19-12-96. DJ 27-6-97).

“O in qué ri to par la men tar, re a li za do por 
qual quer CPI, qua li fi ca-se como pro ce di -
men to ju rí di co-cons ti tu ci o nal re ves ti do de
au to no mia e do ta do de fi na li da de pró pria,
cir cuns tân cia esta que per mi te à Co mis são
le gis la ti va - sem pre res pe i ta dos os li mi tes
ine ren tes à com pe tên cia ma te ri al do Po der
Le gis la ti vo e ob ser va dos os fa tos de ter mi -
na dos que di ta ram a sua cons ti tu i ção - pro -
mo ver a per ti nen te in ves ti ga ção”. (MS
23639. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do em 
16-2-01. DJ 16-11-00).

Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá ria a con fi gu ra -
ção de um fato de ter mi na do a fim de jus ti fi car a que -
bra do si gi lo. O re qui si to da es pe ci fi ci da de na in ves -
ti ga ção de fa tos é con di tio sine qua non, a fim de
exi gir-se a jus ta ca u sa para as in ves ti ga ções e evi tar 
que se per mi ta o aces so e di vul ga ção de da dos
com ple ta men te ale a tó ri os e sem qual quer co ne xão
com o ob je to da in ves ti ga ção.

O Mi nis tro Cel so de Mel lo, em seu mi nu ci o so
voto no MS 23.452, fez ques tão de res sal tar que:

“as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to so men te po dem exer cer as atri bu i -
ções in ves ti ga tó ri as que lhes são ine ren tes,
des de que o fa çam nos mes mos ter mos e
se gun do as mes mas exi gên ci as que a
Cons ti tu i ção e as leis da Re pú bli ca im põem
aos ju í zes (...)

(...) as co mis sões par la men ta res de in -
qué ri to po dem de cre tar, por au to ri da de pró -
pria, a que bra do si gi lo ban cá rio de pes so as 
por elas in ves ti ga das, des de que jus ti fi -
quem, a par tir de me ros in dí ci os, a exis tên -
cia con cre ta de ca u sa pro vá vel le gi ti ma do ra
da me di da ex cep ci o nal e in di quem a ne ces -
si da de de sua efe ti va ção no pro ce di men to
de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de ter mi na -
dos”. (Voto do Min. Cel so de Mel lo. MS
23452. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do em 
16-9-99. DJ 12-5-00).

A emen ta da de ci são, em sen ti do si mi lar, fi cou
as sim re di gi da:

“As Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, no en tan to, para de cre ta rem, le gi -
ti ma men te, por au to ri da de pró pria, a que bra 
do si gi lo ban cá rio, do si gi lo fis cal e/ou do si -
gi lo te le fô ni co, re la ti va men te a pes so as por
elas in ves ti ga das, de vem de mons trar, a par -
tir de me ros in dí ci os, a exis tên cia con cre ta
de ca u sa pro vá vel que le gi ti me a me di da ex -
cep ci o nal (rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de
de quem se acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi -
can do a ne ces si da de de sua efe ti va ção no
pro ce di men to de am pla in ves ti ga ção dos fa -
tos de ter mi na dos que de ram ca u sa à ins ta u -
ra ção do in qué ri to par la men tar, sem pre ju í -
zo de ul te ri or con tro le ju ris di ci o nal dos atos
em re fe rên cia (CF, art. 5º, XXXV)”.

A fal ta do pre en chi men to do re qui si to da de ter -
mi na bi li da de nos fa tos in ves ti ga dos fere, tam bém, o
de ver de pro por ci o na li da de. Na me di da em que a pro -
pos ta de que bra não se fun da em ne nhum mo ti vo pla -
u sí vel ou ra zoá vel, res trin ge um di re i to fun da men tal,
fa zen do es va zi ar o seu nú cleo es sen ci al.

A dou tri na tem res sal ta do a im pres cin di bi li da de
de a que bra do si gi lo ban cá rio ser acom pa nha da de
um exa me de pro por ci o na li da de da me di da. Assim,
Ives Gan dra da Sil va Mar tins e Gil mar Fer re i ra Men -
des se ex pres sam com cla re za:

“(...) a fal ta de ma i or re fle xão so bre o
sig ni fi ca do do si gi lo ban cá rio na nova mol -
du ra cons ti tu ci o nal le vou a uma ma ni fes ta
des con si de ra ção des se va lor en quan to di re -
i to fun da men tal por par te das au to ri da des
que re qui si ta ram ou for ne ce ram do cu men -
tos sem ob ser vân cia das ca u te las re co men -
da das pelo tex to cons ti tu ci o nal.

Pa re ce in tu i ti vo, tam bém, que a de ci -
são so bre a re qui si ção de do cu men to co -
ber to pelo si gi lo ban cá rio há de ser sin gu lar, 
in di vi du a li za da, de ven do con ter, ne ces sá ria
e pre ci sa men te, as ra zões que a fun da men -
ta ram. E que a con cre ti za ção do prin cí pio da 
pro por ci o na li da de exi ge que a in ter ven ção
no âm bi to de pro te ção dos di re i tos fun da -
men ta is não ul tra pas se os li mi tes re que ri dos 
pelo in te res se pú bli co que se pre ten de pre -
ser var.

(...) Faz-se mis ter que o pe di do da Co -
mis são diga res pe i to ao ob je to da in ves ti ga -
ção para que foi cri a da (CF, art. 58, § 3º) e
que res te de mons tra do, de for ma ine quí vo -
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ca, a ne ces si da de de afas ta men to do si gi lo,
no caso con cre to” (Mar tins, Ives Gan dra da
Sil va e Men des, Gil mar Fer re i ra. Si gi lo Ban -
cá rio, Di re i to de Au to de ter mi na ção so bre in -
for ma ções e prin cí pio da Pro por ci o na li da de. 
Re vis ta IOB nº 24-92, 1992, 1-5744).

O re que ri men to em apre ço não de mons tra
qual quer in dí cio con cre to a fim de que se dê a que -
bra do si gi lo. Res trin ge-se a so li ci tar da dos sem
qual quer fun da men ta ção, não es cla re cen do fato de -
ter mi na do que dê ca u sa à que bra.

A ne ces si da de de fun da men ta ção do pe di do de
que bra do si gi lo ban cá rio é ou tro co ro lá rio es ta be le ci -
do em inú me ras de ci sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral.

Ao re que ri men to de vem pre e xis tir ele men tos de
pro vas sé ri os so bre a au to ria e ma te ri a li da de do ilí ci -
to, por que nes tes será aque le ba se a do. Expres sou tal 
en ten di men to o Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce por oca -
sião da apre ci a ção de pe di do de que bra de si gi lo ban -
cá rio for mu la do pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral nos
au tos do Inqué ri to nº 901, pois, ao in de fe rir o re que ri -
men to, as sim fun da men tou o de ci sum:

“(...) não cabe au to ri zar a rup tu ra do
si gi lo ban cá rio, se não quan do ne ces sá ria,
por sua per ti nên cia, à in for ma ção de pro ce -
di men to in ves ti ga tó rio em cur so so bre sus -
pe i ta ra zo a vel men te de ter mi na da de in fra -
ção pe nal, in cum bin do a de mons tra ção de
tais pres su pos tos ao re que ren te da au to ri -
za ção res pec ti va.

Ao con trá rio, en ten do, não pode, a dis -
clo su re das in for ma ções ban cá ri as, ser vir
de ins tru men to de de vas sa ex plo ra tó ria, isto 
é, não des ti na da à apu ra ção de uma sus pe i -
ta de fi ni da, mas, sim, à bus ca da des co ber -
ta de ilí ci tos in sus pe i tos” (DJ 23-2-95, p.
3.506).

Já o Ple no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no
MS 23.452, se guin do idên ti ca ori en ta ção, fir mou
que os pro ce di men tos de in ves ti ga ção par la men tar

“de vem de mons trar, a par tir de me ros
in dí ci os, a exis tên cia con cre ta de ca u sa pro -
vá vel que le gi ti me a me di da ex cep ci o nal
(rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de de quem se 
acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi can do a ne -
ces si da de de sua efe ti va ção no pro ce di men -
to de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de ter mi -
na dos que de ram ca u sa à ins ta u ra ção do in -

qué ri to par la men tar, sem pre ju í zo de ul te ri or 
con tro le ju ris di ci o nal dos atos em re fe rên cia
(CF, art. 5º, XXXV)”. Isso por que as “de li be -
ra ções de qual quer Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, à se me lhan ça do que tam bém
ocor re com as de ci sões ju di ci a is (RTJ
140/514), quan do des ti tu í das de mo ti va ção,
mos tram-se ír ri tas e des po ja das de efi cá cia
ju rí di ca”.

Em seu voto ven ce dor, o Mi nis tro Cel so de
Mel lo es ta be le ceu que:

“Tor na-se im por tan te as si na lar, nes te
pon to, que, mes mo na que les ca sos em que
se re ve lar pos sí vel o exer cí cio, por uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, dos mes -
mos po de res de in ves ti ga ção pró pri os das
au to ri da des ju di ci a is, ain da as sim a prá ti ca
des sas prer ro ga ti vas es ta rá ne ces sa ri a men -
te su je i ta aos mes mos con di ci o na men tos,
às mes mas li mi ta ções e aos mes mos prin cí -
pi os que re gem o de sem pe nho, pe los ju í -
zes, da com pe tên cia ins ti tu ci o nal que lhes
foi con fe ri da pelo or de na men to po si ti vo

(...) qual quer me di da res tri ti va de di re i -
tos de pen de rá, para re pu tar-se vá li da e le gí -
ti ma, da ne ces sá ria mo ti va ção, pois, sem
esta, tal ato – à se me lhan ça do que ocor re
com as de ci sões ju di ci a is re pu tar-se-á ír ri to
e des ti tu í do de efi cá cia ju rí di ca.”

Em ou tras de ci sões, o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral sus ten tou o mes mo:

“Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.
Qu e bra de si gi los ban cá rio, fis cal e te le fô ni -
co de cre ta da sem ne nhu ma fun da men ta ção. 
Man da do de se gu ran ça de fe ri do, de acor do
com os pre ce den tes fir ma dos pelo Su pre mo 
Tri bu nal” (MS 23.619. Rel. Min. Octá vio Gal -
lot ti. Jul ga do em 4-5-00. DJ 7-12-00).

“Qu e bra de si gi lo fis cal, ban cá rio e te -
le fô ni co, por Co mis são Par la men tar de in -
qué ri to. Nu li da de do ato por fal ta da in dis -
pen sá vel fun da men ta ção” (MS 23.668. Rel.
Min. Octá vio Gal lot ti. Jul ga do em 29-6-00.
DJ 24-11-00)

De cor re, ain da, des se en ten di men to ju ris pru -
den ci al do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a obri ga to ri e -
da de de o au tor do pe di do de que bra do si gi lo ban -
cá rio des cre ver, de ma ne i ra cla ra e pre ci sa, os mo ti -
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vos pe los qua is de ve rá o si gi lo ser des co ber to, ou
seja, a ne ces si da de, para as in ves ti ga ções de de ter -
mi na do ilí ci to, de se ob ter as in for ma ções aco ber ta -
das pela não-pu bli ci da de.

Cla ra men te não há, em tal Re que ri men to, qual -
quer fun da men ta ção para a que bra do si gi lo.

Há que se res sal tar, tam bém, que o or de na men -
to ju rí di co bra si le i ro con sa gra me ca nis mos de res -
pon sa bi li za ção das pes so as que, ao te rem aces so a
in for ma ção pro ve ni en te da que bra do si gi lo ban cá rio,
di vul gam-na por qual quer meio.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam bém já se ma ni -
fes tou so bre este as pec to, re i te ran do, pe las pa la vras
do Mi nis tro Cel so de Mel lo no já re fe ri do MS 23.452, o 
se guin te:

“(...) a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, em bo ra dis po nha, ex pró pria
auc to ri ta te, de com pe tên cia para ter aces -
so a da dos re ser va dos, não pode, agin do
ar bi tra ri a men te, con fe rir in de vi da pu bli ci da -
de a re gis tros so bre os qua is in ci de a cláu -
su la de re ser va de ri va da do si gi lo ban cá rio,
do si gi lo fis cal e do si gi lo te le fô ni co.

(...)
Isso sig ni fi ca, por tan to, que cons ti tui

com por ta men to al ta men te cen su rá vel – com 
to das as con se qüên ci as de or dem pe nal
que dele pos sam re sul tar – a trans gres são,
por mem bros de uma Co mis são Par la men -
tar de Inqué ri to, do de ver ju rí di co de res pe i -
to e de pre ser va ção do si gi lo con cer nen te
aos da dos a ela trans mi ti dos."

Ou tros sim, não há qual quer fun da men ta ção
acer ca do pe río do ple i te a do de mo vi men ta ções ban -
cá ri as, o que leva a crer, sem som bra de dú vi das,
que há fal ta de per ti nên cia en tre a in de ter mi na ção
do pe río do das mo vi men ta ções e o pro pó si to in ves ti -
ga ti vo.

Nes te sen ti do, não se de mons tra a ra zão da es -
co lha do pe río do de ter mi na do para a que bra do si gi lo.

Ain da quan do pos sí vel se mos tre re qui si tar a
que bra do si gi lo ban cá rio, tal não pode acon te cer em
re la ção a um pe río do ale a tó rio. Se isto, de fato, acon -
te cer, será em fla gran te vi o la ção ao di re i to à in ti mi da -
de do in di ví duo atin gi do em seu si gi lo ban cá rio, te le -
fô ni co ou fis cal.

Como já men ci o na do, a não de mons tra ção de
fato de ter mi na do para a que bra do si gi lo vi o la o de ver
de pro por ci o na li da de. E o não es ta be le ci men to de pe -

río dos cer tos, ou o es ta be le ci men to de pe río dos ale a -
tó ri os – como acon te ce com cla re za no pre sen te caso 
– fere in va ri a vel men te a essa ne ces sá ria pro por ci o -
na li da de a que es tão vin cu la das to das as au to ri da des 
pú bli cas (in clu si ve as ju di ci a is), que de vem pres su por 
a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins per se -
gui dos, as sim como a ade qua ção des ses me i os a fim
de se atin gir os ob je ti vos pre ten di dos, bem como a
ne ces si da de de sua uti li za ção. Des te modo:

“A ofen sa ao de ver cons ti tu ci o nal de
fun da men tar as de ci sões ju di ci a is gera a
nu li da de do jul ga men to efe tu a do por qual -
quer ór gão do Po der Ju di ciá rio. Os ma gis tra -
dos e Tri bu na is es tão vin cu la dos, no de sem -
pe nho da fun ção ju ris di ci o nal, a essa im po -
si ção fi xa da pela Lei Fun da men tal da Re pú -
bli ca. A exi gên cia de mo ti va ção dos atos de -
ci só ri os cons ti tui fa tor de li mi ta ção do ar bí -
trio do Esta do e de tu te la dos di re i tos das
par tes que in te gram a re la ção pro ces su al”
(HC 68571. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga -
do em 1º-10-91. DJ 12-6-92).

A fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río do –
ne ces sa ri a men te cer to – de mo vi men ta ções ban cá -
ri as, tor na o re que ri men to, no mí ni mo, in viá vel, di an -
te das exi gên ci as es ta be le ci das pela Cons ti tu i ção
Bra si le i ra

III – Voto

Em con clu são, o Re que ri men to nº 73, 2001: (a)
não apre sen ta o fato es pe cí fi co jus ti fi car o aces so às
in for ma ções ban cá ri as dos re que ri dos; (b) não de -
mons tra a re la ção de per ti nên cia en tre o aces so aos
da dos ob ti dos e a in ves ti ga ção por ven tu ra re a li za da;
(c) não evi den cia em que me di da o aces so às in for -
ma ções re la ti vas ao pe río do de ja ne i ro de 1995 a ju -
lho 2000 é sig ni fi ca ti vo para o fato que se vai apu rar;
(d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta men te des pro vi -
do de qual quer fun da men ta ção.

Di an te do ex pos to, esta co mis são in de fe re o Re -
que ri men to nº 73, de 2001, do Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re -
cer é con trá rio ao re que ri men to.

De acor do com o dis pos to no art. 254 do Re gi -
men to Inter no, a ma té ria sai da Ordem do Dia e fica
aber to o pra zo de dois úte is para in ter po si ção de re -
cur so por um dé ci mo do mem bros do Se na do Fe de -
ral, a fim de que o re que ri men to con ti nue tra mi tan do.
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   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 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)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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 ral,
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).

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Bel lo
Par ga, em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para emi tir pa re cer so bre a ma -
té ria.

PARECER N.º 413, DE 2001 – CCJ (de Ple ná rio)

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para pro fe rir
pa re cer.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
pe di do em tela li mi ta-se a so li ci tar as in for ma ções
sem fa zer qual quer re fe rên cia à mo ti va ção da que bra
nem tam pou co há re la ção de per ti nên cia do aces so
aos da dos fis ca is com o ob je to por ven tu ra in ves ti ga -
do pelo Se na do Fe de ral.

Di an te do teor do pe di do, vê-se logo de iní cio
que se faz ne ces sá rio con si de rar qua is os re qui si tos
in dis pen sá ve is para que seja des co ber to, de for ma
cons ti tu ci o nal, o si gi lo das in for ma ções fis ca is do ci -
da dão, mes mo na hi pó te se de a or dem ser de ter mi -
na da pelo Con gres so Na ci o nal no exer cí cio do seu
po der de fis ca li za ção, do qual de cor re o de in ves ti gar.

A far ta ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral so bre a in ves ti ga ção par la men tar per mi te que
al gu mas in da ga ções se jam res pon di das com gran de
se gu ran ça.

Assim sen do, Sr. Pre si den te, faço o en cer ra -
men to do es tu do em que a chus ma de re que ri men tos
aqui é con tra pos ta pelo meu pa re cer com far tas e
alon ga das de ci sões ex tra í das de emen tas do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral. Como já men ci o na do, a não de -
mons tra ção do fato de ter mi na do para a que bra do si -
gi lo vi o la o de ver de pro por ci o na li da de; e o não es ta -
be le ci men to de pe río dos cer tos ou o es ta be le ci men -
tos de pe río dos ale a tó ri os fere in va ri a vel men te a ne -
ces sá ria pro por ci o na li da de a que es tão vin cu la das
to das as au to ri da des pú bli cas.

A fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río do das
mo vi men ta ções ban cá ri as tor na o re que ri men to, no
mí ni mo, in viá vel di an te das exi gên ci as es ta be le ci das
pela Cons ti tu i ção Bra si le i ra.

Em con clu são, o Re que ri men to nº 74, de 2001:
a) não apre sen ta o fato es pe cí fi co a jus ti fi car o

aces so às in for ma ções ban cá ri as dos re que ri dos;
b) não de mons tra a re la ção de per ti nên cia en tre 

o aces so aos da dos ob ti dos e a in ves ti ga ção por ven -
tu ra re a li za da;

c) não evi den cia pe río do de fi ni do para a que bra
de si gi lo fis cal;

d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta men te des -
pro vi do de qual quer fun da men ta ção.

Di an te do ex pos to, esta Co mis são in de fe re o
Re que ri men to nº 74, de 2001, do Se na dor Ro me ro
Jucá.

Sr. Pre si den te, peço des cul pas por ter me re pe -
ti do, mas, como já foi dito opor tu na men te pelo Se na -
dor Ro me ro Jucá, eram ma té ri as se me lhan tes e qua -
se igua is. Então, me per mi ti re pe tir os mes mos ar gu -
men tos a fim de não can sar e não en fas ti ar a Casa.

Eram es sas as co mu ni ca ções que me ca bi am
fa zer, nes te mo men to, em nome do Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 413, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to
nº 74, de 2001 do Se na dor Ro me ro Jucá,
que “Re quer ao Mi nis té rio da Fa zen da,
atra vés da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral
in for ma ções so bre a au di to ria fis cal re a li -
za da para evi den ci ar so ne ga ção fis cal,
en ri que ci men to ilí ci to ou exis tên cia de
pa tri mô nio im com pa tí vel com os ren di -
men tos de cla ra dos por 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 -
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ção do Mi nis té rio Pú bli co de Go iás e do
Dis tri to Fe de ral.”

I - Re la tó rio

Che ga à aná li se des ta Co mis são o Re que ri -
men to nº 74, do Se na dor Ro me ro Jucá, que “Re quer
ao Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés da Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral in for ma ções so bre a au di to ria fis cal
re a li za da para evi den ci ar 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 por 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 e do Dis tri to Fe de ral.”

Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, nos ter mos re gi men ta is, opi nar so bre a
pro po si ção em pa u ta.

É o re la tó rio.

II - Aná li se

O Se na dor Ro me ro Jucá, por meio do Re que ri -
men to nº 74, de 2001, so li ci ta ao Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, seja de ter mi na da à Mesa da que la Casa
Le gis la ti va a que bra de si gi lo fis cal de 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.

O pe di do li mi ta-se a so li ci tar as in for ma ções
sem fa zer qual quer re fe rên cia à mo ti va ção da que bra, 
nem tão-pou co à re la ção de per ti nên cia do aces so
aos da dos fis ca is com o ob je to por ven tu ra in ves ti ga -
do pelo Se na do Fe de ral.

Di an te do teor do pe di do, vê-se, logo de iní cio,
que se faz ne ces sá rio con si de rar qua is os re qui si tos
in dis pen sá ve is para que seja des co ber to, de for ma
cons ti tu ci o nal, o si gi lo das in for ma ções fis ca is do ci -
da dão, mes mo na hi pó te se de a or dem ser de ter mi -
na da pelo Con gres so Na ci o nal no exer cí cio de seu
po der de fis ca li za ção, do qual de cor re o de in ves ti gar.

A far ta ju ris pru dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral so bre a in ves ti ga ção par la men tar per mi te que
al gu mas in da ga ções se jam res pon di das com gran de
se gu ran ça.

Tais po de res in ves ti ga tó ri os, ne ces sa ri a men te,
so frem li mi ta ções di an te do ar ca bou ço ju rí di co-cons -
ti tu ci o nal bra si le i ro.

É o que se ex trai de al gu mas de ci sões:

“A co mis são par la men tar de in qué ri to
en con tra na ju ris di ção cons ti tu ci o nal do
Con gres so seus li mi tes. Por uma ne ces si da -
de fun ci o nal, a co mis são par la men tar de in -
qué ri to não tem po de res uni ver sa is, mas li -

mi ta dos a fa tos de ter mi na dos” (HC 71039.
Rel. Min. Pa u lo Bros sard. Jul ga do em
7-4-94. DJ 6-12-96).

“Man da do de Se gu ran ça con tra ato do
Se na do Fe de ral, pro vi men to de ques tão de
or dem, em grau de re cur so para o Ple ná rio,
para ar qui va men to do Re que ri men to nº
198/96 (...), por fal ta de in di ca ção do fato
de ter mi na do a ser apu ra do”. (MS 22494.
Rel. Min. Ma u rí cio Cor rêa. Jul ga do em
19/12/96. DJ 27-6-97)

“O in qué ri to par la men tar, re a li za do por 
qual quer CPI, qua li fi ca-se como pro ce di -
men to ju rí di co-cons ti tu ci o nal re ves ti do de
au to no mia e do ta do de fi na li da de pró pria,
cir cuns tân cia esta que per mi te à Co mis são
Le gis la ti va – sem pre res pe i ta dos os li mi tes
ine ren tes à com pe tên cia ma te ri al do Po der
Le gis la ti vo e ob ser va dos os fa tos de ter mi -
na dos que di ta ram a sua cons ti tu i ção – pro -
mo ver a per ti nen te in ves ti ga ção”. (MS
23639. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do em 
16-2-01. DJ 16-11-00).

Nes te sen ti do, faz-se ne ces sá ria a con fi gu ra -
ção de um fato de ter mi na do a fim de jus ti fi car a que -
bra do si gi lo. O re qui si to da es pe ci fi ci da de na in ves -
ti ga ção de fa tos é con di tio sine qua non, a fim de
exi gir-se a jus ta ca u sa para as in ves ti ga ções e evi tar 
que se per mi ta o aces so e di vul ga ção de da dos
com ple ta men te ale a tó ri os e sem qual quer co ne xão
com o ob je to da in ves ti ga ção. O Mi nis tro Cel so de
Mel lo, em seu mi nu ci o so voto nº MS 23.452, fez
ques tão de res sal tar que:

“as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to so men te po dem exer cer as atri bu i -
ções in ves ti ga tó ri as que lhes são ine ren tes,
des de que o fa çam nos mes mos ter mos e
se gun do as mes mas axi gên ci as que a
Cons ti tu i ção e as leis da Re pú bli ca im põem
aos ju í zes (...)

(...) as Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to po dem de cre tar, por au to ri da de
pró pria, a que bra do si gi lo ban cá rio de pes -
so as por elas in ves ti ga das, des de que jus ti -
fi quem, a par tir de me ros in dí ci os, a exis tên -
cia con cre ta de ca u sa pro vá vel le gi ti ma do ra
da me di da ex cep ci o nal e in di quem a ne ces -
si da de de sua efe ti va ção no pro ce di men to
de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de ter mi na -
dos”. (Voto do Min. Cel so de Mel lo. MS
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23452. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga do
em 16-9-99. DJ 12-5-00).

A emen ta da de ci são, em sen ti do si mi lar, fi cou
as sim re di gi da:

“As Co mis sões Par la men ta res de
Inqué ri to, no en tan to, para de cre ta rem, le gi -
ti ma men te, por au to ri da de pró pria, a que bra 
do si gi lo ban cá rio, do si gi lo fis cal e/ou do si -
gi lo te le fô ni co, re la ti va men te a pes so as por
elas in ves ti ga das, de vem de mons trar, a par -
tir de me ros in dí ci os, a exis tên cia con cre ta
de ca u sa pro vá vel que le gi ti me a me di da ex -
cep ci o nal (rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de
de quem se acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi -
can do a ne ces si da de de sua efe ti va ção no
pro ce di men to de am pla in ves ti ga ção dos fa -
tos de ter mi na dos que de ram ca u sa à ins ta u -
ra ção do in qué ri to par la men tar, sem pre ju í -
zo de ul te ri or con tro le ju ris di ci o nal dos atos
em re fe rên cia (CF, art. 5º, XXXV)”.

A fal ta do pre en chi men to do re qui si to da de ter -
mi na bi li da de nos fa tos in ves ti ga dos fere, tam bém, o
de ver de pro por ci o na li da de. Na me di da em que a
pro pos ta de que bra não se fun da em ne nhum mo ti -
vo pla u sí vel ou ra zoá vel, res trin ge um di re i to fun da -
men tal, fa zen do es va zi ar o seu nú cleo es sen ci al.

A dou tri na tem res sal ta do a im pres cin di bi li da de
de a que bra do si gi lo ban cá rio (e in du bi ta ve le men te a
que bra do si gi lo fis cal) ser acom pa nha da de um exa -
me de pro por ci o na li da de da me di da. Assim, lves Gan -
dra da Sil va Mar tins e Gil mar Fer re i ra Men des se ex -
pres sam com cla re za:

“(...) a fal ta de ma i or re fle xão so bre o
sig ni fi ca do do si gi lo ban cá rio na nova mol -
du ra cons ti tu ci o nal le vou a uma ma ni fes ta
des con si de ra ção des se va lor en quan to di re -
i to fun da men tal por par te das au to ri da des
que re qui si ta ram ou for ne ce ram do cu men -
tos sem ob ser vân cia das ca u te las re co men -
da das pelo tex to cons ti tu ci o nal.

Pa re ce in tu i ti vo, tam bém, que a de ci -
são so bre a re qui si ção de do cu men to co -
ber to pelo si gi lo ban cá rio há de ser sin gu lar, 
in di vi du a li za da, de ven do con ter, ne ces sá ria
e pre ci sa men te, as ra zões que a fun da men -
ta ram. É que a con cre ti za ção do prin cí pio da 
pro por ci o na li da de exi ge que a in ter ven ção
no âm bi to de pro te ção dos di re i tos fun da -
men ta is não ul tra pas se os li mi tes re que ri dos 

pelo in te res se pú bli co que se pre ten de pre -
ser var

(...) Faz-se mis ter que o pe di do da Co -
mis são diga res pe i to ao ob je to da in ves ti ga -
ção para que foi cri a da (CF, art. 58, § 3º) e
que res te de mons tra do, de for ma ine quí vo -
ca, a ne ces si da de de afas ta men to do si gi lo,
no caso con cre to” (MARTINS, Ives Gan dra
da Sil va e MENDES, Gil mar Fer re i ra. Si gi lo
Ban cá rio, Di re i to de Au to de ter mi na ção so -
bre in for ma ções e prin cí pio da Pro por ci o na -
li da de. Re vis ta IOB. nº 24/92, 1992,
1/5744).

O re que ri men to em apre ço não de mons tra
qual quer in dí cio con cre to a fim de que se dê a que -
bra do si gi lo. Res trin ge-se a so li ci tar da dos sem
qual quer fun da men ta ção, não es cla re cen do fato de -
ter mi na do que dê ca u sa à que bra.

A ne ces si da de de fun da men ta ção do pe di do de
que bra de si gi lo ban cá rio e fis cal é ou tro co ro lá rio es -
ta be le ci do em inú me ras de ci sões do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

Ao re que ri men to de vem pre e xis tir ele men tos de
pro vas sé ri os so bre a au to ria e ma te ri a li da de do ilí ci -
to, por que nes tes será aque le ba se a do. Expres sou tal 
en ten di men to o Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce por oca -
sião da apre ci a ção de pe di do de que bra de si gi lo ban -
cá rio for mu la do pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral nos
au tos do Inqué ri to nº 901, pois, ao in de fe rir o re que ri -
men to, as sim fun da men tou o de ci sum:

“(...) não cabe au to ri zar a rup tu ra do
si gi lo ban cá rio, se não quan do ne ces sá ria,
por sua per ti nên cia, à in for ma ção de pro ce -
di men to in ves ti ga tó rio em cur so so bre sus -
pe i ta ra zo a vel men te de ter mi na da de in fra -
ção pe nal, in cum bin do a de mons tra ção de
tais pres su pos tos ao re que ren te da au to ri -
za ção res pec ti va..

Ao con trá rio, en ten do, não pode, a dis -
clo su re das in for ma ções ban cá ri as, ser vir
de ins tru men to de de vas sa ex plo ra tó ria, isto 
é, não des ti na da à apu ra ção de uma sus pe i -
ta de fi ni da, mas, sim, à bus ca da des co ber -
ta de ilí ci tos in sus pe i tos” (DJ de 23-2-95, p.
3.506).

Já o Ple no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no
MS 23.452, se guin do idên ti ca ori en ta ção, fir mou
que os pro ce di men tos de in ves ti ga ção par la men tar
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“de vem de mons trar, a par tir de me ros
in dí ci os, a exis tên cia con cre ta de ca u sa pro -
vá vel que le gi ti me a me di da ex cep ci o nal
(rup tu ra da es fe ra de in ti mi da de de quem se 
acha sob in ves ti ga ção), jus ti fi can do a ne -
ces si da de de sua efe ti va ção no pro ce di men -
to de am pla in ves ti ga ção dos fa tos de ter mi -
na dos que de ram ca u sa à ins ta u ra ção do in -
qué ri to par la men tar, sem pre ju í zo de ul te ri or 
con tro le ju ris di ci o nal dos atos em re fe rên cia
(CF, art. 5º, XXXV)”. Isso por que as “de li be -
ra ções de qual quer Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to, à se me lhan ça do que tam bém
ocor re com as de ci sões ju di ci a is (RTJ
140/514), quan do des ti tu í das de mo ti va ção,
mos tram-se ir ri tas e des po ja das de efi cá cia
ju rí di ca”.

Em seu voto ven ce dor, o Mi nis tro Cel so de
Mel lo es ta be le ceu que:

“Tor na-se im por tan te as si na lar, nes te
pon to, que, mes mo na que les ca sos em que
se re ve lar pos sí vel o exer cí cio, por uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, dos mes -
mos po de res de in ves ti ga ção pró pri os das
au to ri da des ju di ci a is, ain da as sim a prá ti ca
des sas prer ro ga ti vas es ta rá ne ces sa ri a men -
te su je i ta aos mes mos con di ci o na men tos,
às mes mas li mi ta ções e aos mes mos prin cí -
pi os que re gem o de sem pe nho, pe los ju í -
zes, da com pe tên cia ins ti tu ci o nal que lhes
foi con fe ri da pelo or de na men to po si ti vo

(...) qual quer me di da res tri ti va de di re i -
tos de pen de rá, para re pu tar-se vá li da e le gí -
ti ma, da ne ces sá ria mo ti va ção, pois, sem
esta, tal ato – à se me lhan ça do que ocor re
com as de ci sões ju di ci a is re pu tar-se-á ír ri to
e des ti tu í do de efi cá cia ju rí di ca".

Em ou tras de ci sões, o Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral sus ten tou o mes mo:

“Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.
Qu e bra de si gi los ban cá rio, fis cal e te le fô ni -
co de cre ta da sem ne nhu ma fun da men ta ção. 
Man da do de se gu ran ça de fe ri do, de acor do
com os pre ce den tes fir ma dos pelo Su pre mo 
Tri bu nal” (MS 23.619. Rel. Min. Octá vio Gal -
lot ti. Jul ga do em 4-5-00. DJ 7-12-00).

“Qu e bra de si gi lo fis cal, ban cá rio e te -
le fô ni co, por Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to. Nu li da de do ato por fal ta da in dis -

pen sá vel fun da men ta ção” (MS 23.668. Rel.
Min. Octá vio Gal lot ti. Jul ga do em 29-6-00.
DJ 24-11-00)

De cor re, ain da, des se en ten di men to ju ris pru -
den ci al do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a obri ga to ri e -
da de de o au tor do pe di do de que bra do si gi lo des -
cre ver, de ma ne i ra cla ra e pre ci sa, os mo ti vos pe los
qua is de ve rá o si gi lo ser des co ber to, ou seja, a ne -
ces si da de, para as in ves ti ga ções de de ter mi na do ilí -
ci to, de se ob ter as in for ma ções aco ber ta das pela
não-pu bli ci da de.

Cla ra men te não há, em tal Re que ri men to, qual -
quer fun da men ta ção para a ci ta da que bra.

Há que se res sal tar, tam bém, que o or de na men -
to ju rí di co bra si le i ro con sa gra me ca nis mos de res -
pon sa bi li za ção das pes so as que, ao te rem aces so a
in for ma ção pro ve ni en te da que bra do si gi lo ban cá rio
ou fis cal, di vul gam-na por qual quer meio.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam bém já se ma ni -
fes tou so bre este as pec to, re i te ran do, pe las pa la vras
do Mi nis tro Cel so de Mel lo no já re fe ri do MS 23.452, o 
se guin te:

“(...) a Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, em bo ra dis po nha, ex pro pria auc -
to ri ta te, de com pe tên cia para ter aces so a
da dos re ser va dos, não pode, agin do ar bi tra -
ri a men te, con fe rir in de vi da pu bli ci da de a re -
gis tros so bre os qua is in ci de a cláu su la de
re ser va de ri va da do si gi lo ban cá rio, do si gi lo 
fis cal e do si gi lo te le fô ni co.

    (...)
Isso sig ni fi ca, por tan to, que cons ti tui

com por ta men to al ta men te cen su rá vel —
com to das as con se qüên ci as de or dem pe -
nal que dele pos sam re sul tar – a trans gres -
são, por mem bros de uma Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, do de ver ju rí di co de
res pe i to e de pre ser va ção do si gi lo con cer -
nen te aos da dos a ela trans mi ti dos".

Ou tros sim, não há in di ca ção qual quer do pe -
río do ple i te a do de que bra de si gi lo fis cal, o que leva
a crer, sem som bra de dú vi das, que há fal ta de per ti -
nên cia en tre a in de ter mi na ção do pe río do ple i te a do
e o pro pó si to in ves ti ga ti vo.

Nes te sen ti do, não se de mons tra a ra zão da es -
co lha do pe río do de ter mi na do para a que bra do si gi lo.

Ain da quan do pos sí vel se mos tre re qui si tar a
que bra do si gi lo ban cá rio ou fis cal, tal não pode acon -
te cer em re la ção a um pe río do ale a tó rio. Se isto, de

10232 Qu in ta-feira   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



fato, acon te cer, será em fla gran te vi o la ção ao di re i to
à in ti mi da de do in di ví duo atin gi do em seu si gi lo ban -
cá rio, te le fô ni co ou fis cal.

Como já men ci o na do, a não de mons tra ção de
fato de ter mi na do para a que bra do si gi lo vi o la o de ver
de pro por ci o na li da de. E o não es ta be le ci men to de pe -
río dos cer tos – como acon te ce com cla re za no pre -
sen te caso –, ou o es ta be le ci men to de pe río dos ale a -
tó ri os, fere in va ri a vel men te a essa ne ces sá ria pro por -
ci o na li da de a que es tão vin cu la das to das as au to ri da -
des pú bli cas (in clu si ve as ju di ci a is), que de vem pres -
su por a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins
per se gui dos, as sim como a ade qua ção des ses me i os 
a fim de se atin gir os ob je ti vos pre ten di dos, bem como 
a ne ces si da de de sua uti li za ção. Des te modo:

“A ofen sa ao de ver cons ti tu ci o nal de
fun da men tar as de ci sões ju di ci a is gera a
nu li da de do jul ga men to efe tu a do por qual -
quer ór gão do Po der Ju di ciá rio. Os ma gis tra -
dos e Tri bu na is es tão vin cu la dos, no de sem -
pe nho da fun ção ju ris di ci o nal, a essa im po -
si ção fi xa da pela Lei Fun da men tal da Re pú -
bli ca. A exi gên cia de mo ti va ção dos atos de -
ci só ri os cons ti tui fa tor de li mi ta ção do ar bí -
trio do Esta do e de tu te la dos di re i tos das
par tes que in te gram a re la ção pro ces su al”
(HC 68571. Rel. Min. Cel so de Mel lo. Jul ga -
do em 1º-10-91. DJ 12-6-92).

A fal ta de fun da men ta ção so bre o pe río do - ne -
ces sa ri a men te cer to – de mo vi men ta ções ban cá ri as,
tor na o re que ri men to, no mí ni mo, in viá vel, di an te das
exi gên ci as es ta be le ci das pela Cons ti tu i ção Bra si le i ra.

III — Voto

Em con clu são, o Re que ri men to nº 74, 2001: (a)
não apre sen ta o fato es pe cí fi co a jus ti fi car o aces so
às in for ma ções ban cá ri as dos re que ri dos; (b) não de -
mons tra a re la ção de per ti nên cia en tre o aces so aos
da dos ob ti dos e a in ves ti ga ção por ven tu ra re a li za da;
(c) não evi den cia pe río do de fi ni do para a que bra do
si gi lo fis cal; (d) em suma, apre sen ta-se ab so lu ta men -
te des pro vi do de qual quer fun da men ta ção.

Di an te do ex pos to, esta co mis são in de fe re o Re -
que ri men to nº 74, de 2001, do Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re -
cer é con trá rio ao re que ri men to.

De acor do com o dis pos to no art. 254 do Re gi -
men to Inter no, a ma té ria sai da Ordem do Dia e fica
aber to o pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção de

re cur so por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, a
fim de que o re que ri men to con ti nue tra mi tan do.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Sr.
Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, ain da on tem, a Pre -
si dên cia foi ins ta da em re la ção à au to ri za ção para a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
de US$750 mi lhões jun to ao BIRD. De mos es cla re ci -
men tos, on tem, numa ob ser va ção fe i ta pelo Se na dor
Jef fer son Pé res, em face de ma té ria pu bli ca da pela
im pren sa.

Qu e ro in for mar ao Ple ná rio que so men te on tem, 
às 21 ho ras, o Se na do Fe de ral re ce beu os ori gi na is
au ten ti ca dos por par te do Po der Exe cu ti vo. A ma té ria
ha via tra mi ta do, apen sa do ape nas a ela os fax, sem
que os ori gi na is com pu ses sem o pro ces sa do. E mais:
so men te ago ra o cro no gra ma de de sem bol so do fi -
nan ci a men to se fez acom pa nhar, ra zão pela qual a
Mesa não ha via de ter mi na do a le i tu ra des sa ma té ria
que foi equi vo ca da men te in ter pre ta da.

Entre tan to, como a ma té ria pas sa a tra mi tar de
for ma re gu lar, in clu si ve com o cro no gra ma de de sem -
bol so, de ter mi na mos à Se cre ta ria da Mesa a le i tu ra
de re que ri men to de ur gên cia, que será sub me ti do
após a Ordem do Dia para que a ma té ria pos sa tra mi -
tar nor mal men te.

É o es cla re ci men to que a Pre si dên cia sen te-se
no de ver de in for mar, ten do em vis ta que, equi vo ca -
da men te, foi di vul ga do que a Mesa do Se na do es ta va
re ten do o pro ces so. Na ver da de, a Mesa es ta va
aguar dan do ape nas os ori gi na is para que a ma té ria
não tra mi tas se até o fi nal ape nas com o fax e sem o
cro no gra ma de de sem bol so do fi nan ci a men to.

Tam bém de se jo es cla re cer à Casa, em re la ção
à tra mi ta ção do pro ces so que de ve rá ser en ca mi nha -
do pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar à
Mesa, que re sol vi ou vir a Advo ca cia e a Con sul to ria
do Se na do. Estes ór gãos emi ti ram pa re cer, por es cri -
to, a res pe i to da tra mi ta ção do pro ces so na Mesa Di -
re to ra. E em pa re cer es cri to, sem di ver gên cia, a Con -
sul to ria e a Advo ca cia in for ma ram que, em sen do a
Mesa Di re to ra uma Co mis são per ma nen te, de ve ria
re ger-se pe las mes mas nor mas das de ma is Co mis -
sões per ma nen tes da Casa, nas qua is o pro ces sa do
tem o pra zo de quin ze dias de tra mi ta ção, com sete
dias para o re la tor, e a pos si bi li da de de con ces são de
cin co dias para pe di do de vis ta. 

Infor mo à Casa que a Pre si dên cia não está fa -
zen do ne nhum tipo de con ces são a quem quer que
seja e nem ace i ta rá qual quer tipo de pres são para de -
i xar de cum prir o Re gi men to Inter no. Se, no pas sa do,
em si tu a ção idên ti ca, não foi cum pri do o Re gi men to
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Inter no, não será a atu al Mesa que abri rá um pre ce -
den te do qual o Pre si den te atu al dis cor dou à épo ca,
quan do Lí der de um dos Par ti dos po lí ti cos in te gran tes 
do Se na do Fe de ral. Na que la oca sião não ace i tei o
pro ce di men to como não o ace i ta rei ago ra, quan do
es tou na Pre si dên cia. Por tan to, não des res pe i ta rei o
Re gi men to Inter no. 

Por tan to, in for mo ao Ple ná rio que a Mesa não
está a fa zer con ces são al gu ma, mas está a cum prir o
Re gi men to Inter no. E na de mo cra cia, quan do não se
cum pre a lei, co lo ca-se em ris co a pró pria de mo cra -
cia.

Então, faço es ses in for mes ao Ple ná rio por que a 
im pren sa, de cer ta for ma equi vo ca da men te, di vul gou
que es tá va mos fa zen do con ces são. Não es tou a fa zer 
con ces são, nem eu e nem os de ma is in te gran tes da
Mesa; es ta mos a cum prir o Re gi men to Inter no, que é
a nos sa cons ti tu i ção in ter na.

Ao re ce ber o pro ces sa do do Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar, no me a rei ime di a ta men te o
Re la tor da ma té ria, já es co lhi do, que é o Se na dor
Car los Wil son, que acom pa nhou o epi só dio do pa i nel
des de o iní cio. O Se na dor Car los Wil son terá o pra zo
de até sete dias para emi tir o pa re cer. Na hora em que 
S. Exª in for mar que o seu pa re cer está pron to, a Mesa
re u nir-se-á e qual quer de seus mem bros po de rá ou
não pe dir vis ta do pro ces so, ten do-o, caso isso ocor -
ra, cin co dias.

Então, es cla re ço ao Ple ná rio que não es ta mos
fa zen do con ces são ne nhu ma. Mas não ace i ta re mos
ne nhum tipo de pres são para atro pe lar o Re gi men to
Inter no. Se, no pas sa do, quan do Lí der, dis cor dei do
fato de o Re gi men to Inter no não ter sido ob ser va do,
não será ago ra, em epi só dio pa re ci do ou as se me lha -
do, que, como Pre si den te da Casa, des res pe i ta rei a
nor ma in ter na.

Eram es tas as in for ma ções que me sen tia na
ne ces si da de de dar ao Ple ná rio do Se na do.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 238, DE 2000

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 238, DE 2000

(Nº 465/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do 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.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que al te rem o re -
fe ri do Acor do, as sim como qua is quer ajus tes com ple -
men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 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 (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 157, DE 2000

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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
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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.

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.
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
157, de 2000, 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 414, 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 157, de 2000 (nº 369, 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 157, de 2000 (nº
369, de 1999, 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 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 – Anto nio Car -
los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 414, 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 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
lo ca li da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

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 64, de 7 de ju nho de 1999, que ou tor ga per mis -
são a “Fun da ção Dom Ave lar Bran dão Vi le la” para
exe cu tar, por dez anos, sem de 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 Sal va dor, 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.

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 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2000

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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.
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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
164, de 2000, 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 415, 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 164, de 2000 (nº 91, 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 164, de 2000 (nº
91, 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 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 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 – Anto nio Car -
los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 415, 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 LEGISLATIVONº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “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.

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 se tem bro que re no va por dez anos, a
par tir de lº de maio de 1994, a con ces são de Rá dio
Ju a ze i ro Ltda." para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço 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.

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) – A

Pre si dên cia cha ma a aten ção do Ple ná rio e dos Srs.
Se na do res que se en con tram em ou tras de pen dên ci -
as, para o fato de que há duas pro pos tas de emen da à 
Cons ti tu i ção que cons tam da Ordem do Dia e que se -
rão vo ta das, uma, em pri me i ro tur no, e ou tra, em se -
gun do tur no, am bas com a ne ces si da de de quo rum
qua li fi ca do, além de duas ma té ri as em re gi me de vo -
ta ção se cre ta. 

A Pre si dên cia faz um ape lo aos Srs. Se na do res,
que se en con tram em ou tras de pen dên ci as do Se na -
do, que acor ram ao ple ná rio.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 2001

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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.

10236 Qu in ta-feira   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



   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 1,
de 2001 (nº 544, 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 416, 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  1, de 2001 (nº 544, 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 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 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 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 - Anto nio Car los Va -
la da res - Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 416, 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 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
lo ca li da de de Cam po Gran de, Esta do de
Mato Gros so do Sul

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 30 de no vem bro de 1999, que ou tor ga con -
ces são a ”Fun da ção Pa dre Kol be de Rá dio e Te le vi -
são“ 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 lo ca li da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

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) – Re -

tor na-se ao Item nº 1 da pa u ta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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, trans cor re, hoje, a 3ª e úl ti ma Ses são de dis cus -
são em se gun do tur no da ma té ria. Escla re ce, ain da, 
que po de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol -
vam o mé ri to.

Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.

Exª a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB – AC. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o pro je to de emen da cons ti tu ci o nal
que es ta be le ce a obri ga to ri e da de da de sin com pa ti bi -
li za ção para os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, a Go ver na dor de Esta do, a Pre fe i to Mu ni ci pal que
que i ram con cor rer à re e le i ção, a se afas ta rem do car -
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go seis me ses an tes da ele i ção, por re nún cia, está
sen do dis cu ti do e vo ta do em se gun do tur no na pre -
sen te ses são. 

Na vo ta ção an te ri or, essa pro po si ção foi apro va -
da por 50 vo tos das Srªs e dos Srs. Se na do res que se
en con tra vam no ple ná rio na que la oca sião. Para que a 
ma té ria pos sa ser apro va da em se gun do tur no no Se -
na do Fe de ral e, pos te ri or men te, en ca mi nha da à
apre ci a ção da Câ ma ra dos De pu ta dos para tra mi tar
em pri me i ra e se gun da dis cus são na que la Casa, há
ne ces si da de do com pa re ci men to ao ple ná rio, na no i -
te de hoje, do ma i or nú me ro de Se na do res para as se -
gu rar o quo rum ne ces sá rio à apro va ção da ma té ria.
Como se re cor da, o que mo ti vou a apre sen ta ção des -
ta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, de ter mi nan do
que os de ten to res de car go exe cu ti vo que que i ram
con cor rer à re e le i ção te rão que se de sin com pa bi li zar
seis me ses an tes da ele i ção foi exa ta men te o prin cí -
pio da eqüi da de, que deve ha ver en tre to dos os can di -
da tos. Se o ti tu lar do car go exe cu ti vo, quer seja o Pre -
si den te da Re pú bli ca, o Go ver na dor de Esta do ou o
Pre fe i to Mu ni ci pal, que pre ten de con cor rer à re e le i -
ção não ti ver que se afas tar do exer cí cio de suas fun -
ções se rão es ta be le ci das van ta gens. Vão, in ques ti o -
na vel men te, uti li zar a es tru tu ra da má qui na ad mi nis -
tra ti va para se fa vo re ce rem nas ele i ções, como acon -
te ceu em ple i tos pas sa dos. 

Ci tei, na jus ti fi ca ti va de mi nha emen da na vo ta -
ção an te ri or, que dos de zo i to can di da tos a Go ver na -
dor que con cor re ram à re e le i ção em 1998, mais de
60% con se gui ram re e le ger-se. Dos 18 pre fe i tos mu ni -
ci pa is que con cor re ram à re e le i ção, 14 con se gui ram
re e le ger-se. Isso vem de mons trar, de ma ne i ra cla ra
que hou ve, na ver da de, o fa vo re ci men to, a es ses can -
di da tos à re e le i ção, na uti li za ção da má qui na ofi ci al.

Por tan to se que re mos ele i ções lim pas e que re -
mos ofe re cer igual da de de opor tu ni da des para to dos
os can di da tos, seja para pre si den te da Re pú bli ca, go -
ver na dor de Esta do ou pre fe i to, va mos vo tar fa vo ra -
vel men te a esta emen da cons ti tu ci o nal que cons ta da 
Ordem do Dia da ses são de hoje. 

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, na vo ta ção des ta emen da
em pri me i ro tur no, vo tei fa vo ra vel men te, por que acre -
di to que a tese é re al men te cor re ta. É pre ci so ha ver
al gum tipo de me ca nis mo, tal vez a de sin com pa ti bi li -
za ção, no sen ti do de não se per mi tir que o can di da to
que dis pu ta a re e le i ção se uti li ze da má qui na ofi ci al.

No en tan to, pen so que for mal men te essa emen -
da peca por tra zer uma mu dan ça da re gra do jogo
quan do o mes mo já está em an da men to. Os atu a is
go ver na do res que fo ram ele i tos pela pri me i ra vez, as -
sim como os vice-go ver na do res que po dem as su mir

o car go e po de ri am es tar se can di da tan do à re e le i -
ção, es ta ri am, por tan to, sen do atin gi dos por uma me -
di da que foi ado ta da após sua ele i ção. É uma re gra
nova que po de ria va ler para os fu tu ros go ver nan tes
— Pre fe i tos, Go ver na do res e Pre si den tes da Re pú bli -
ca —, e não para os que fo ram ele i tos pela pri me i ra
vez e po dem dis pu tar a re e le i ção, as sim como seus
vice-Pre fe i tos.

Par ti cu lar men te, em Ro ra i ma, te nho um caso
es pe ci al. Vo tei a pri me i ra vez. O vice-Go ver na dor é
um pos tu lan te a can di da to a Go ver na dor. Tam bém
pos tu lo ser can di da to a Go ver na dor. Vo tar a fa vor
des sa emen da pa re ce ria até que es ta ria tra ba lhan do
em ca u sa pró pria para ti rar do pá reo um com pa nhe i ro 
de ali an ça e, por tan to, eu se ria be ne fi ci a do por uma
jo ga da ca su ís ti ca.

Por isso, ao fa zer essa dis cus são, jus ti fi co meu
voto, nes ta oca sião, pela abs ten ção por que, se con -
cor do, em tese, que de ve mos, efe ti va men te, aper fe i -
ço ar ou ex tin guir o me ca nis mo da re e le i ção, isso não
deve ser fe i to no meio do jogo, quer di zer, na se gun da
me ta de do man da to de um Go ver na dor ele i to pela
pri me i ra vez, com di re i to à re e le i ção, ou de um
vice-Go ver na dor, como é o caso do de São Pa u lo,
que as su miu em face da mor te do Go ver na dor Má rio
Co vas.

Por tan to, a mu dan ça da re gra, du ran te o jogo,
fez-me, ao re fle tir, mu dar mi nha po si ção ago ra e vo tar 
pela abs ten ção. Não te nho con di ções de vo tar a fa vor, 
por que é uma me di da ca su ís ti ca que está mu dan do a
re gra du ran te o jogo.

Mu i to obri ga do.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e 

Srs. Se na do res, há so bre a mesa um re que ri men to
pe din do o adi a men to do se gun do tur no de dis cus são
para o dia 30 do cor ren te. Não ha ve rá, por tan to, pre ju -
í zo dos ora do res ins cri tos para dis cu tir, se apro va do o 
re que ri men to. Isso be ne fi ci a ria o res tan te da pa u ta,
as ou tras ma té ri as a se rem apre ci a das.

So bre a mesa, re que ri men to de so li ci ta ção de
adi a men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 265, 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 da PEC nº
44, de 2000, a fim de ser fe i ta na ses são de 30 do cor -
ren te mês.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Na bor 
Jú ni or.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men 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 sai da Ordem do Dia e re tor na na ses -

são do pró xi mo dia 30.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
(Inver são da pa u ta, nos ter mos do

Re que ri men to nº 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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 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 art. 358 do Re gi men to Inter no, trans cor re
hoje a quin ta e úl ti ma ses são de dis cus são da ma té -
ria, po den do 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.

A Pre si dên cia pror ro ga a ses são até a fi na li za -
ção da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des, au tor da ma té ria.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, a pre sen te Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal pre ten de res ga tar uma in jus ti ça que se 
co me teu com o Esta do de Ron dô nia.

Escla re ço. Qu an do da vo ta ção da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, que pro mo veu a re for ma ad mi -
nis tra ti va do Esta do bra si le i ro, res sal vou-se, em seu
art. 31, que os ser vi do res pú bli cos fe de ra is da ad mi -
nis tra ção di re ta e in di re ta e os ser vi do res mu ni ci pa is
e os in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar ape nas dos
ex-ter ri tó ri os fe de ra is do Ama pá e de Ro ra i ma que,
com pro va da men te, se en con tra vam no exer cí cio re -
gu lar das suas fun ções, pres tan do ser vi ço àque les
ter ri tó ri os na data de sua trans for ma ção em Esta do,
con ti nu a ri am sen do cus te a dos pela União.

Por um des cu i do, ou por uma inob ser vân cia du -
ran te a dis cus são da ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, não se con se guiu in clu ir o Esta do de Ro ra i ma
como um dos be ne fi ci a dos. É bom que se res sal te
que Ama pá e Ro ra i ma fo ram trans for ma dos em Esta -
dos exa ta men te ten do como base a Lei Com ple men -
tar nº 41, que cri ou o Esta do de Ron dô nia.

Che gan do a ma té ria ao Se na do, foi fe i ta emen -
da, apre sen ta da pe los Se na do res Oda cir So a res e
José Bi an co, no sen ti do de se cor ri gir o erro e in clu ir o
nome de Ron dô nia. Para que a ma té ria não vol tas se à 
Câ ma ra e dada a im por tân cia do as sun to con ti do no
seu bojo, acer tou-se com o Go ver no Fe de ral que não
se apre sen ta ria emen da e o as sun to se ria re sol vi do
de for ma ad mi nis tra ti va.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocor re
que essa ques tão não pode ser cum pri da por par te do 
Go ver no Fe de ral, por que en ten de ram os ad vo ga dos
que as ses so ram o Pre si den te da Re pú bli ca que o as -
sun to de ve ria ser tra ta do por meio, tam bém, de uma
emen da cons ti tu ci o nal. Daí a ra zão de es tar mos tra -
mi tan do hoje com esta emen da. Sig ni fi ca res ga tar o
di re i to de 576 po li ci a is mi li ta res de Ron dô nia, que fo -
ram con tra ta dos pela União e, por tan to, de vem per -
ma ne cer sob as cus tas da União.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que vo tem
fa vo ra vel men te a essa emen da cons ti tu ci o nal, por -
que es ta re mos, as sim, fa zen do jus ti ça e res ga tan do
um di re i to des ses ser vi do res do Esta do de Ron dô nia.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas que ro re gis trar que
va mos en ca mi nhar fa vo ra vel men te a ma té ria des sa
emen da cons ti tu ci o nal, que faz jus ti ça aos po li ci a is de 
Ron dô nia. Qu an do da re for ma ad mi nis tra ti va, os po li -
ci a is de Ro ra i ma e do Ama pá fo ram in clu í dos na re -
for ma num ar ti go es pe cí fi co e ti ve ram sua so lu ção
fun ci o nal en ca mi nha da e efe ti va da por in ter mé dio da
emen da.

Qu an to ao caso de Ron dô nia, como os po li ci a is
do re fe ri do Esta do não ti nham sido aten di dos na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, quan do a ma té ria che gou ao
Se na do Fe de ral, eu, como Re la tor, não pude mais fa -
zer a cor re ção da pro po si ção, por que a re for ma ad mi -
nis tra ti va era im por tan te e ur gen te e não po de ria re -
tor nar à Câ ma ra, ten do em vis ta a ne ces si da de de
apro var o tex to emer gen ci al men te.

Na que le mo men to, en tão, pro ce de mos ao en -
ten di men to com o Go ver no no sen ti do de que os po li -
ci a is de Ron dô nia fos sem ob je to de uma emen da
cons ti tu ci o nal es pe cí fi ca exa ta men te para cor ri gir
essa in jus ti ça.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 24  10239



Dou esse tes te mu nho e re gis tro, in clu si ve, o tra -
ba lho dos Se na do res por Ron dô nia Mo re i ra Men des
e Amir Lan do e do ex-Se na dor e atu al Go ver na dor do
Esta do, José Bi an co, que bus ca ram, des de o iní cio,
re pa rar essa con di ção.

Por tan to, na con di ção de Lí der do Go ver no, no
mo men to apro pri a do, en ca mi nha rei fa vo ra vel men te à 
emen da, que faz jus ti ça ao povo ron do ni en se.

Mu i to obri ga do.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para dis cu tir. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, como já foi evi den ci a do pe los Se na do res
pre o pi nan tes, não há dú vi da de que, nes te caso, se
tra ta de fa zer jus ti ça. Sei que jus ti ça é até uma pa la vra 
que está em de su so. To da via, no mí ni mo, um con ce i to 
ele men tar é que a jus ti ça, do pon to de vis ta co mu ta ti -
vo, deve tra tar igual men te os igua is e de si gual men te
os de si gua is.

Nes te caso, Sr. Pre si den te, há um tra ta men to já
es ten di do a ou tros ser vi do res de ou tros ex-ter ri tó ri os
fe de ra is que vi vem na mes ma fa i xa fun ci o nal. Em
Ron dô nia, por um equí vo co, por um co chi lo do Po der
Exe cu ti vo ou, tal vez, por uma pro vi dên cia er ra da,
ocor reu a ex clu são dos ser vi do res do ex-ter ri tó rio de
Ron dô nia que de ve ri am, ne ces sa ri a men te, ter os
seus di re i tos as se gu ra dos. E o que acon te ceu foi a
pre te ri ção, o des ca so, o aban do no. Por vá ri as ve zes
ten ta mos re sol ver esta ma té ria em es fe ra ad mi nis tra -
ti va, mas a in sen si bi li da de, a dis po si ção sem pre con -
trá ria, essa dis po si ção que sem pre en ten de que o
ser vi dor é algo des pre zí vel e des car tá vel, não en ten -
deu de dar o tra ta men to iso nô mi co aos ex-guar das
ter ri to ri a is do atu al Esta do de Ron dô nia.

Em con se qüên cia, Sr. Pre si den te, o ape lo que
faço as Srªs e aos Srs. Se na do res, à Casa em ge ral, é 
para re pa rar mos este dano. É tar de, mas an tes tar de
do que nun ca, e o que se fala é que a jus ti ça tar da
mas não fa lha. Até hoje têm fa lha do to dos. Não va mos 
fa lhar o Se na do da Re pú bli ca e dar gua ri da a esta
emen da cons ti tu ci o nal de que, in clu si ve, jun to com o
Se na dor Mo re i ra Men des, sou fir ma tá rio.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nós, do Ama pá, há al gum
tem po, vi ve mos essa mes ma si tu a ção. Por tan to,
apro ve i to da opor tu ni da de para me so li da ri zar com o
emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des, apo i an do sua ini -
ci a ti va e con gra tu lan do-me com a Ban ca da e com o
povo do Esta do de Ron dô nia. So bre tu do, res sal to a
ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral re sol ver de fi ni ti -
va men te a si tu a ção dos po li ci a is mi li ta res ori un dos
dos ex-Ter ri tó ri os, seja de Ron dô nia  que, após a tra -

mi ta ção des ta PEC na Câ ma ra dos De pu ta dos, terá
esse pro ble ma par ci al men te re sol vi do , seja do Ama -
pá, seja de Ro ra i ma, seja do Dis tri to Fe de ral.

Ocor re que, por não ha ver no qua dro do Go ver -
no Fe de ral o car go de po li ci al mi li tar fe de ral, es ses
ser vi do res não se en con tram no sis te ma de ad mi nis -
tra ção de pes so al, não in te gram o SEAP. Por isso, de i -
xam de fa zer jus a inú me ras van ta gens a que têm di -
re i to.

A as ses so ria do Pre si den te da Re pú bli ca, jun ta -
men te com al guns De pu ta dos e Se na do res dos
ex-Ter ri tó ri os, es tu dam uma pro pos ta de re mu ne ra -
ção es pe cí fi ca para os po li ci a is mi li ta res dos ex-Ter ri -
tó ri os e o seu en qua dra men to de fi ni ti vo en tre os ser -
vi do res da União. O Go ver no en ca mi nha ria tal pro -
pos ta ao Con gres so Na ci o nal por meio de um pro je to
de lei ou de uma me di da pro vi só ria, re sol ven do, de
uma vez por to das, essa si tu a ção inu si ta da.

E apro ve i to o en se jo para ape lar ao Lí der do Go -
ver no no Se na do, Se na dor Ro me ro Jucá, que in cen ti -
ve esse pro je to. Não exis te equi va len te des se car go
em ne nhum Mi nis té rio. Por isso, há que se cri ar um
qua dro es pe cí fi co para re sol ver a si tu a ção, até por -
que, nos ex-Ter ri tó ri os, são qua dros em ex tin ção, o
que fa ci li ta a so lu ção do pro ble ma pelo Go ver no.

Ape lo à sen si bi li da de do Go ver no, do Pre si den -
te da Re pú bli ca, do Mi nis tro Pe dro Pa ren te, da Casa
Ci vil, e dos Lí de res do Go ver no no Con gres so Na ci o -
nal e na Casa para que en ca mi nhem ime di a ta men te
essa pro pos ta. Ape lo tam bém ao Mi nis tro do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, Mar tus Ta va res, que,
pelo que sei, está sen si bi li za do para o as sun to e es ta -
ria apo i an do essa ini ci a ti va.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –

Encer ra da a dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à

Cons ti tu i ção n.º 37, de 2000.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
So li ci to aos Srs. Se na do res que se en con tram

em ou tras de pen dên ci as do Se na do Fe de ral que
acor ram ao ple ná rio. Esta mos ten do vo ta ção no mi nal
com quo rum qua li fi ca do.

Con ce do a pa la vra aos Srs. Lí de res para ori en -
ta ção das res pec ti vas Ban ca das.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto ”sim“.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
re co men da o voto ”sim“.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no re co men da o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – O
PSB re co men da o voto ”sim“.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
Li de ran ça do PMDB, Sr. Pre si den te, re co men da o
voto ”sim“, fa vo rá vel à emen da.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, o PSDB re co men da o voto ”sim“.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) – O 
PPS re co men da o voto ”sim“.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As
Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
ra da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 1.
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Não hou ve abs ten ções.
To tal: 62 vo tos.
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção foi apro -

va da e vol ta rá para a Ordem do Dia para o pri me i ro
dia de dis cus são, no se gun do tur no, obe de ci do o in -
ters tí cio re gi men tal.

   O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, que ro con sig nar o erro do pa i -
nel: ten tei vo tar ”sim“ e aca bou sa in do ”não“, pos si vel -
men te por um equí vo co meu; mas peço que seja re ti fi -
ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis tra rá o voto de V. Exª e a re in ci dên cia do pa i nel.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 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)

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to nº 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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.

Em vo ta ção.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so 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 dos Se nho res Se na do res na ca bi ne te le fô ni -
ca e há uma urna em fren te a Mesa iden ti fi ca da com o 
nome do in di ca do, onde os mes mos de ve rão ser de -
po si ta dos.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 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)

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to n.º 264, de 2001,
lido e apro va do an te ri or men te.)

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.

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, in ci so 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 dos Se nho res Se na do res na ca bi ne te le fô ni -
ca e há duas ur nas em fren te a Mesa iden ti fi ca das
com os no mes dos in di ca dos, onde os mes mos de ve -
rão ser de po si ta dos.

   A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – 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.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que re mos re -
gis trar a im por tân cia da in di ca ção de uma mu lher
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para o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, não ape nas por 
se tra tar de uma mu lher ga ú cha, mas tam bém de uma 
ex ce len te pro fis si o nal. O nome da Drª Ma ria Cris ti na
foi in clu í do em lis ta sêx tu pla, ela bo ra da pelo Con se -
lho Fe de ral da OAB, da qual se ex tra iu a lis ta trí pli ce,
e o Pre si den te da Re pú bli ca in di cou o seu nome a
esta Casa. Ela foi sa ba ti na da na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia, onde, com bas tan te co -
nhe ci men to e bri lhan tis mo, apre sen tou a sua po si -
ção.

Seu cur rí cu lo é rico, tem ex pe riên cia di ver si fi ca -
da na área ju rí di ca, e, nes te mo men to, a apro va ção
do seu nome sig ni fi ca mais uma con quis ta na luta das 
mu lhe res para ocu par es pa ços de po der e de de ci -
são.

Nós nos con gra tu la mos com a Drª Ma ria Cris ti -
na e es pe ra mos que a sua pre sen ça não sig ni fi que
ape nas a pre sen ça da mu lher, mas que ela pos sa le -
var, na sua ação e nas suas de ci sões, a vi são fe mi ni -
na da igual da de, da so li da ri e da de e do res pe i to aos
di re i tos dos tra ba lha do res, com a com pe tên cia que
lhe é pe cu li ar, tam bém na que le es pa ço de ci si vo que
pas sa rá a ocu par.

Era o re gis tro que tí nha mos a fa zer, con gra tu -
lan do-nos por mais essa con quis ta das mu lhe res.

   O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – 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.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. 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, é com
sa tis fa ção que voto fa vo ra vel men te à in di ca ção do
ser gi pa no Dr. José Sim pli ci a no Fon tes de Fa ria Fer -
nan des. 

Infe liz men te, quan do da sua sa ba ti na na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ha via re u -
nião do Con se lho de Éti ca. Não pude, en tão, par ti ci -
par da sa ba ti na, mas con cor do in te i ra men te com o re -
la tó rio da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves. Sou fa vo -
rá vel à in di ca ção do Dr. José Sim pli ci a no não sim -
ples men te pelo fato de ser ser gi pa no, mas, prin ci pal -
men te, por ter S. Exª com pe tên cia e pre en cher to dos
os re qui si tos ne ces sá ri os para ser in di ca do Mi nis tro
do TST.

Por tan to, é com ale gria que pro fi ro este voto fa -
vo rá vel.

Mu i to obri ga do.
   O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES

(PSB – SE) – 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.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, é um mo men to de ale gria
mu i to gran de para os ser gi pa nos e de or gu lho para a
Ban ca da de Ser gi pe, aqui po si ci o na da para vo tar fa -
vo rá vel à in di ca ção do Dr. José Sim pli ci a no Fon tes
para o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho. Tra ta-se de um
ci da dão co nhe ci do no Esta do de Ser gi pe, prin ci pal -
men te no se tor do Di re i to, da ad vo ca cia mi li tan te. Ho -
mem de real ca pa ci da de, de com pe tên cia com pro va -
da e de con du ta ir re pre en sí vel tan to na vida pri va da
como pro fis si o nal, des pon tan do em nos so Esta do
como uma das per so na li da des mais ca te go ri za das
no ramo do Di re i to.

O Dr. José Sim pli ci a no é fi lho de um gran de ho -
mem pú bli co que mi li tou nas hos tes da União De mo -
crá ti ca Na ci o nal, Sr. Ben ja min Fon tes, uma li de ran ça
in con tes tá vel, de um pas sa do ili ba do, ad mi ra do e
que ri do por to dos, ten do sido pre si den te da Ener gi pe
numa épo ca em que a mar ca do po lí ti co era a ho nes ti -
da de, o cri té rio na apli ca ção dos re cur sos, a res pe i ta -
bi li da de pú bli ca, a dig ni da de re co nhe ci da por to dos.

Te nho cer te za ab so lu ta de que seu fi lho, o Dr.
Sim pli ci a no, ha ve rá de om bre ar-se em ma té ria de
hon ra dez e dig ni da de ao pas sa do de seu pai e de sua 
fa mí lia e, no exer cí cio da ati vi da de de Mi nis tro, ha ve rá 
de apli car os re cur sos e a ex pe riên cia ad qui ri dos ao
lon go de tan tos anos de mi li tân cia na ad vo ca cia fa -
zen do jus ti ça na área do tra ba lho, na qual é um es pe -
ci a lis ta, e ha ve rá de con du zir-se de tal for ma que o
povo do Bra sil e de Ser gi pe pos sa or gu lhar-se de sua
atu a ção. 

Meu voto é fa vo rá vel, pe los al tos mé ri tos do in di -
ca do e pelo que re pre sen ta rá para o Bra sil a in di ca -
ção do Dr. José Sim pli ci a no para exer cer fun ção tão
re le van te.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As
Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. 

Esta mos em pro ces so de vo ta ção se cre ta com
quo rum qua li fi ca do.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta por cé du las.)
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma 

co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria de co mu ni car à Casa que hoje a Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le ti nha uma au diên cia
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com o Mi nis tro Hum ber to Sou to, do Tri bu nal de Con -
tas da União, que não ocor reu por ca u sa das vo ta -
ções e dos tra ba lhos do Con se lho de Éti ca. Por isso,
a au diên cia fi cou adi a da para a pró xi ma ter ça-fe i ra,
às de zo i to ho ras.

   O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de anun ci ar à Casa que hoje a
Co mis são de Orça men to se re u niu no Con gres so Na -
ci o nal e es co lheu, por acla ma ção, o seu novo Pre si -
den te, o Se na dor Car los Be zer ra, do PMDB. Foi in di -
ca da como re la to ra para a Lei de Di re tri zes Orça men -
tá ri as des te ano a De pu ta da do PSDB Lú cia Vâ nia. 

Con gra tu lo-me com o Se na dor Car los Be zer ra,
que já foi re la tor-ge ral do Orça men to e que ago ra será 
Pre si den te. Sem dú vi da, com sua ex pe riên cia, S. Exª
dará um di na mis mo ao tra ba lho, para que te nha mos
um Orça men to me lhor que o do ano pas sa do.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia une-se à ma ni fes ta ção de V. Exª.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A

Pre si dên cia vai pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção
para a es co lha do nome do Dr. José Sim pli ci a no Fon -
tes de Fa ria Fer nan des, para o car go de Mi nis tro To -
ga do do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

Vo ta ram SIM 55 Srs. Se na do res e Não 02. 
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 60 vo tos.
Apro va do.
Será fe i ta a 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 vai pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção para a
es co lha do nome de Dra Ma ria Cris ti na Iri go yen Pe -
duz zi, para com por o car go de Mi nis tra To ga da do Tri -
bu nal Su pe ri or do Tra ba lho.

Vo ta ram SIM 57 Srs. Se na do res e NÃO 01.
Hou ve 03 abs ten ções.
To tal: 61 vo tos.
Apro va da.
Será fe i ta a 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 cer, ofe re cen do a re da ção fi -
nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 238, de 2000,
que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se
não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 417, 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  238, de 2000 (nº 465, 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 238, de 2000 (nº
465, de 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 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 - Anto nio Car los Va -
la da res - Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 417, 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 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do 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.

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 al te rem o re -
fe ri do Acor do, as sim 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.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 266, 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 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. 

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2001. – Ro -
meu Tuma.

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.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A

Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha -
da pela Se cre ta ria de Assun tos Par la men ta res da
Pre si dên cia da Re pú bli ca a com ple men ta ção da do -
cu men ta ção ne ces sá ria à tra mi ta ção da Men sa gem
n.º 92, de 2001, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que re -
sul tou no Pro je to de Re so lu ção n.º 20, de 2001.

O ex pe di en te será ane xa do ao pro ces sa do do
re fe ri do Pro je to.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 267, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 20, de 2001, ad vin do
da apro va ção da Men sa gem nº 92, de 2001, que “pro -
põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção 
de 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, qui nhen tos e oi ten ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 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, em re co nhe ci men to da im -
ple men ta ção das re for mas es tru tu ra is das áre as fis -
cal, ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra e de ges tão de re cur sos 
pú bli cos e ge ren ci a men to da dí vi da, vi san do a for ta le -
cer o ba lan ço de pa ga men to, 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 no mé -
dio e lon go pra zo”.

Sala das Co mis sões, 26 de abril de 2001. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro me ro Juca – Fran -
ce li no Pe re i ra – José Agri pi no – Ro ber to Sa tur ni -
no – Fre i tas Neto – Ney Su as su na – Pa u lo Sou to –
José Alen car – Lu cio Alcân ta ra – Pa u lo Har tung –
Jef fer son Pe res – Car los Be zer ra – Wel ling ton Ro -
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ra vel men te à ma té ria,
ten do em vis ta a sua im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.

Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que se re -
fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia da ses são da pró xi ma
ter ça-fe i ra, dia 29.

   O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – 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 ao Se na dor Ma gui to Vi le la, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re que -
i ro a V. Exª que seja con sig na do o meu voto ”sim“ ao
Item 2 da pa u ta da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis tra rá o re que ri men to de V. Exª.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, pelo
pra zo de cin co mi nu tos.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
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, gos ta -
ria de ler a nota as si na da hoje pelo De pu ta do José
Ge no í no, Pre si den te em exer cí cio do PT, De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro, Lí der do PT na Câ ma ra, e as si na da
tam bém por mim, na con di ção de Lí der do PT no Se -
na do:

Em bus ca da cre di bi li da de per di da.

Enver gan do o seu tra je de ví ti ma em en tre vis ta
à Te re za Cru vi nel, Fer nan do Hen ri que Car do so ten -
tou hoje des qua li fi car o de ba te po lí ti co, fa zen do ata -
ques tão gra tu i tos quan to in fun da dos ao PT e re a li -
zan do uma le i tu ra tão mis ti fi ca do ra quan to hi pó cri ta
de cam ba la chos e ma ra cu ta i as, como o so cor ro aos
Ban cos Mar ka e Fon te cin dam; o con ví vio com o an tro
de cor rup ção ins ta la dos na Su dam, na Su de ne e no
DNER, além da es can da lo sa pro te ção ao es que ma
co man da do por Edu ar do Jor ge Cal das, para dis far çar 
o en vol vi men to de pra ti ca men te todo o Go ver no na
”ope ra ção aba fa“.

Ope ran do no ter ri tó rio am bí guo do amál ga ma e
da in si nu a ção, o Pre si den te se diz ma go a do com a
im pren sa por que di vul ga ma té ri as que não lhe agra -
dam; xin ga a Opo si ção de gol pis ta e su ge re que a de -
mo cra cia está em pe ri go, não sem an tes as su mir a
pose de de mo cra ta, logo ele que su fo ca o Con gres so
Na ci o nal com uma en xur ra da de Me di das Pro vi só ri -
as; que ten ta cons tan te men te amor da çar o Mi nis té rio
Pú bli co; que cos tu ma ig no rar de ci sões da Jus ti ça e
que re a li za su ces si vas ”ope ra ções aba fa“ – prá ti ca
que cons ti tui se ve ra ame a ça à de mo cra cia na me di da 
em que lan ça des cré di to so bre as ins ti tu i ções.

Mas quan do a im pren sa pu bli ca o que lhe in te -
res sa ga nha bom tra ta men to, como a ma té ria da
Épo ca so bre um su pos ta men te fal so Dos siê Cay man. 
Esque ceu-se, no en tan to, o Pre si den te de re gis trar
que este dos siê é obra de al guns de seus ali a dos e
que o com pa nhe i ro Lula, con vi da do a par ti ci par des -
sa ope ra ção, pre fe riu não se me ter no ni nho de ví bo -
ras que é a ali an ça go ver nis ta, con fir man do mais uma 
vez sua se ri e da de e com pe tên cia.

O Pre si den te fin ge ig no rar que a CPI do Lixo
está cri a da. É pro pos ta da Ban ca da do PT na Câ ma ra 
Mu ni ci pal de São Pa u lo e será ins ta la da a cur to pra zo. 
E se ela ain da não foi ins ta la da, isso se deve a um

acor do so bre pri o ri da des para ins ta la ção de CPIs, do
qual par ti ci pou o PSDB. Mas ele res va la de fi ni ti va -
men te para a hi po cri sia quan do faz re fe rên cia a um
su pos to ”es que ma Lula“. Fos se uma pes soa hon ra -
da, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pro po -
ria uma ação con tra Lula, não fi ca ria fa zen do in si nu a -
ções ma lé vo las con tra um ho mem dig no. Não será
com esse tipo de ata que que FHC vai re cu pe rar sua
cre di bi li da de per di da.

Ape sar de su pos ta men te ”ma go a do“, mas cer -
ta men te de so ri en ta do, Fer nan do Hen ri que Car do so
se ar vo ra a en si nar ao PT como fa zer opo si ção. Tal -
vez ele ig no re que fa zer opo si ção de mo crá ti ca e de
es quer da nes tes tró pi cos é ta re fa para ho mens e
mu lhe res de têm pe ra, não para opor tu nis tas que
adap tam seus dis cur sos e suas pá li das con vic ções
às con ve niên ci as do mo men to. O PT dis pen sa es sas 
li ções, mas su ge re ao Pre si den te que pro cu re se en -
ten der com sua base e que res pe i te a li ber da de de
im pren sa.

Cabe re gis trar que re al men te há pe ri go de cri se
ins ti tu ci o nal e ame a ças à de mo cra cia, res sal tan do,
no en tan to, que o prin ci pal res pon sá vel pela cri se e
pe las ame a ças à de mo cra cia é o pró prio Fer nan do
Hen ri que Car do so, Che fe de um Go ver no que es te ri li -
za o Le gis la ti vo a po der de Me di das Pro vi só ri as, e
que con du ziu o País a uma fase de tre vas ago ra ma te -
ri a li za das num apa gão pro du zi do por uma ir res pon -
sá vel po lí ti ca de Go ver no que ame a ça nos so fu tu ro
como Na ção in de pen den te.

O PT não se in ti mi da com os ata ques de ses pe ra -
dos que ema nam do Pla nal to e não de cli na rá de seu
de ver de exer cer uma po si ção enér gi ca e de mo crá ti ca
ao des go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so.

Não che ga mos à po si ção que es ta mos por dá di -
va dos po de ro sos que sem pre in fe li ci ta ram o nos so
povo nem atra vés de ali an ças es pú ri as. So mos o que
so mos, por que te mos nos sos mé ri tos re co nhe ci dos
por vas ta par ce la do povo bra si le i ro, cada vez mais
cons ci en te de que me re ce uma vida mais dig na e
mais fe liz.

A pe cha de fas cis tas de vol ve mos ao Pre si den te
e a mu i tos de seus ali a dos, que tan tos ser vi ços pres -
ta ram à di ta du ra, lem bran do que o uso da men ti ra, da
des qua li fi ca ção dos ad ver sá ri os, da ame a ça, da dis -
se mi na ção e do medo de rup tu ra ins ti tu ci o nal sem pre 
fo ram ar mas dos fas cis tas. 

Bra sí lia, 23 de maio de 2001.
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De pu ta do José Ge no í no
Pre si den te em exer cí cio do PT

De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro
Lí der do PT na Câ ma ra

Se na dor José Edu ar do Du tra
Lí der do PT no Se na do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há 
apar te, Se na dor.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Eram ape nas os cin co mi nu tos, Sr. Pre si den te.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não
há mais ora do res ins cri tos. 

O Sr. Se na dor Iris Re zen de en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

   O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri se no se tor ener -
gé ti co e as di fi cul da des en fren ta das pe los Esta dos
que ven de ram em pre sas es ta ta is nos le vam à con clu -
são de que o pro ces so de pri va ti za ção em cur so no
Bra sil pre ci sa ser re pen sa do.

A glo ba li za ção so men te ser viu para aten der aos 
in te res ses dos pa í ses ri cos e in dus tri a li za dos.

Urge a as si mi la ção des te apren di za do num mo -
men to em que to dos os va lo res são ques ti o na dos,
num mo men to em que a so ci e da de vive in ten sa apre -
en são di an te do ra ci o na men to a que o Go ver no Fe de -
ral foi obri ga do a im por ao Bra sil.

Está na hora de re di re ci o nar os ru mos do de ba -
te e apon tar no vas pers pec ti vas di an te das di fi cul da -
des en fren ta das pelo se tor de in fra-es tru tu ra do País,
com con se qüên ci as ne ga ti vas para o con jun to da
eco no mia, es pe ci al men te para o par que in dus tri al,
que so fre rá os ma i o res re ve zes em face da cri se ener -
gé ti ca.

Re pen sar o País hoje é co lo car a va lo ri za ção da
eco no mia na ci o nal como meta es sen ci al a ser atin gi -
da. O País pre ci sa vol tar para si. Fo men tar os seus
pró pri os va lo res. Acre di tar nas suas pró pri as po ten ci -
a li da des. 

Não é mais tem po de de po si tar to das as es pe -
ran ças no ca pi tal es tran ge i ro como o se nhor e sal va -
dor da pá tria. 

As ex pe riên ci as mos tram que esse ca mi nho
não deu cer to. A pri va ti za ção a qual quer pre ço, a en -
tre ga do País às mul ti na ci o na is só ser vi ram para au -
men tar o de sem pre go e tra zer com pli ca do res se ri ís si -
mos na vida da so ci e da de que ago ra pode se ver obri -
ga da a con vi ver com os apa gões.

No caso es pe cí fi co do se tor ener gé ti co, o Go -
ver no não in ves tiu por que es pe ra va ven der as com -
pa nhi as. A ini ci a ti va pri va da tam bém não in ves tiu por -
que es pe ra va o mo men to cer to de com prar as em pre -
sas. Esse ci clo de in de ci sões pa ra li sou o País. O povo 
saiu per den do.

É pre ci so, por tan to, uma nova pos tu ra. Sus pen -
der ime di a ta men te todo o pro ces so de pri va ti za ção
até que o Bra sil re cons trua seus ca mi nhos. Re pen sar
os ru mos da eco no mia. E ime di a ta men te lan çar um
pa co te emer gen ci al de in ves ti men tos para con tem -
plar qua tro se to res es tra té gi cos: ener gia, agri cul tu ra,
sa ne a men to bá si co e trans por tes.

O País pre ci sa ime di a ta men te re to mar a cons -
tru ção de hi dre lé tri cas e ga ran tir me di das ur gen tes
ca pa zes de im pe dir o agra va men to da cri se.

É hora de es ta be le cer uma po lí ti ca de fi ni ti va
para agro pe cuá ria, apos tan do no au men to da pro du -
ção en quan to res pos ta mais efi ci en te para aque cer a
eco no mia e ga ran tir a ge ra ção de em pre go e ren da.

A ques tão do sa ne a men to bá si co é ou tro pon to
es sen ci al: vem sen do sa cri fi ca do há anos e a sus -
pen são dos in ves ti men tos do Fun do de Ga ran tia por
Tem po de Ser vi ço, o FGTS, aca bou agra van do ain da 
mais a si tu a ção. O Bra sil po de rá em bre ve so frer um
gran de re vés nes te se tor se as au to ri da des não re to -
ma rem ime di a ta men te os em pre en di men tos vi san do 
a uni ver sa li za ção dos ser vi ços até o ano de 2010, o
que re quer in ves ti men tos na or dem de 44 bi lhões de
re a is. Alcan çar essa meta é um de sa fio que se co lo -
ca para o País, na me di da em que os in ves ti men tos
mé di os anu a is re a li za dos no pe río do de 1995 até o
ano 2000 re pre sen ta ram ape nas 57% das nos sas ne -
ces si da des.

Por fim, o Go ver no pre ci sa ime di a ta men te cu i -
dar das nos sas ro do vi as que se en con tram de te ri o ra -
das im pe din do o me lhor es co a men to da pro du ção e
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le van do os agri cul to res ao de ses pe ro em face do au -
men to dos pre ços do fre te. O Mi nis té rio dos Trans por -
tes vem sen do sa cri fi ca do e con tan do com or ça men -
tos sem pre mu i to aquém das suas de man das, obri -
gan do ao adi a men to das pro vi dên ci as e in ten si fi can -
do a crua re a li da de atu al, com pro me ten do a nos sa
ma lha viá ria. 

Esses qua tro pon tos emer gen ci a is apon tam
para um novo en ten di men to so bre a re a li da de bra si le -
i ra. Não po de mos mais per mi tir que toda a ri que za na -
ci o nal seja uti li za da ape nas para o pa ga men to dos
ser vi ços da dí vi da, de i xan do a pro du ção in ter na à
min gua e le van do a nos sa in fra-es tru tu ra à su ca ta.

Com o pa tri mô nio de te ri o ra do, o Bra sil não irá a
lu gar al gum e a sua pro du ção per ma ne ce rá pre ju di -
ca da.

É den tro des te es pí ri to de cons tru ir o Bra sil para
os bra si le i ros que as Con ven ções Re gi o na is do
PMDB apon ta ram cla ra men te para o de sen vol vi men -
to de um pro je to na ci o na lis ta, que res ga te a es sên cia
do tra ba lho e da pro du ção lo cal, fo men tan do a nos sa
eco no mia in ter na e bus can do no vas al ter na ti vas para
ala van car a pros pe ri da de bra si le i ra.

É com base nes ta pers pec ti va que o PMDB par -
ti ci pa do de ba te de fen den do o re di re ci o na men to das
po lí ti cas pú bli cas vi san do uma nova con cep ção de
de sen vol vi men to, vol ta da para a eco no mia in ter na,
para a ge ra ção de em pre gos, para in ves ti men tos ma -
ci ços no pla no so ci al, acre di tan do nas nos sas po ten -
ci a li da des e no po der de trans for ma ção que vem do
povo.

O Bra sil pre ci sa as si mi lar as li ções do pre sen te
para pla ne jar o seu fu tu ro, fa zen do uma apos ta de ci -
si va nas suas pró pri as po ten ci a li da des e na cri a ti vi da -
de de sua gen te. É as sim que po de re mos su pe rar a
se qüên cia das cri ses e fa zer com que o País ca mi nhe
em paz, cons tru in do a pros pe ri da de para to dos.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

   O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
REQUERIMENTO Nº 162, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
162, de 2001, do Se na dor Pa u lo Har tung, so li ci tan do
que o Se na do Fe de ral for mu le voto de cen su ra à de ci -
são do Pre si den te do Esta dos Uni dos da Amé ri ca de
não im ple men tar o Tra ta do de Kyo to, ten do

Pa re cer sob nº 410, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, nos ter mos da Mo -
ção nº 1, de 2001-CRE.

– 2 –
REQUERIMENTO Nº 228, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
228, de 2001, do Se na dor João Alber to Sou za, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

– 3 –
REQUERIMENTO Nº 229, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
228, de 2001, do Se na dor João Alber to Sou za, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 3, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 64, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 64, de 2000 (nº 137/99, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de La zer do
Alto do Rio das Ve lhas 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 
Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 113, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do
Cân di do e La u ro Cam pos.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 80, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 80, de 2000 (nº 217/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a ou tor -
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ga da Fun da ção José Re sen de Var gas de Rá dio 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 Rio Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge -
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 159, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 167, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 167, de 2000 (nº 322/99, 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 Rá dio Três Co li nas 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 Fran ca, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 985, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 170, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 170, de 2000 (nº 350/99, 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 Fê nix 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 Ipa me ri, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de. 

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 189, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 189, de 2000 (nº 420/2000, 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 Cul tu ra de Di vi nó 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 Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, 
ten do

Pa re cer sob nº 302, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, fa vo -
rá vel, com a Emen da n.º 1-CE, que apre sen ta, e abs -
ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor Ge -
ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 245, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 245, de 2000 (nº 506/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Ba ta ta en se Cul tu ral – ABC a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba -
ta ta is, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 265, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 251, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 251, de 2000 (nº 501/2000, 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 Antô nio Be zer ra de Me ne -
zes 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 Ita pi po ca, Esta do
do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 264, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Luiz Pon tes,
com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 255, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 255, de 2000 (nº 523/2000, 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 ao Sis te ma FM de Rá dio 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 For mi ga, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 266, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 -
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qüên cia mo du la da na ci da de de Ati ba ia, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 382, 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 (Ja der Bar ba lho) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 58 
mi nu tos.)

   DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR JEFFERSON PÉRES, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 22-5-01, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

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 V. Exª, por cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para uma co mu ni ca ção.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a 
gen ti le za de V. Exª.

Esta co mu ni ca ção se ria um ape lo ao Pre si den te 
Ja der Bar ba lho. Espe ra va que S. Exª es ti ves se pre si -
din do a ses são, mas como não está, di ri jo a V. Exª e
aos mem bros da Mesa.

Na pri me i ra quin ze na des te mês, acon te ceu um
fato que não deve se re pe tir, pelo me nos deve-se fa -
zer o pos sí vel para evi tar que se re pi ta. Uma ma té ria
im por tan te, em prés ti mo do Ban co Mun di al, Bird, no
va lor de US$757 mi lhões, apro va do na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos em re gi me de ur gên cia.

Eu, como Se na dor de Opo si ção, ti nha pe di do
vis ta, Sr. Pre si den te, de vol ven do-o em 24 ho ras quan -
do vi a im por tân cia da ma té ria, até por que es ses dó -
la res vão re for çar as re ser vas bra si le i ras num mo -
men to de li ca do, de qua se cri se cam bi al. Po rém, esse
pro je to fi cou na Mesa, re ti do, de 03 a 18 de maio. 

A im pren sa, pelo me nos o jor nal O Glo bo, acu -
sou o Pre si den te Ja der Bar ba lho de es tar re ten do a
ma té ria como re ta li a ção ao Ban co Cen tral, ao Sr.

Armi nio Fra ga, que te ria to ma do uma me di da que não 
o agra da ra. 

Sr. Pre si den te, pre fi ro não acre di tar na ver são,
até a des car to. Não acre di to que o Se na dor Ja der
Bar ba lho co me tes se essa mes qui nha ria e esse pri -
ma ris mo de re ta li ar de for ma tão os ten si va. Pre fi ro
acre di tar que te nha ha vi do um en tu pi men to de ca nal
aí na mesa. 

Mas, Sr. Pre si den te, o ocu pan te de um ele va do
car go pú bli co tem que ser – des cul pe-me o cli chê, de -
tes to cli chês, prin ci pal men te os ba ti dos – como a mu -
lher de Cé sar: ser e tam bém pa re cer; não pode pas -
sar para a so ci e da de a idéia de que está usan do o
car go – o Se na dor Ja der Bar ba lho che ga em boa
hora! – para fins in con fes sá ve is. 

Se na dor Ja der Bar ba lho, eu es ta va di ri gin do um 
ape lo a V. Exª – não pude aguar dá-lo por que é uma
co mu ni ca ção ina diá vel, eu per de ria a opor tu ni da de –
para que tome me di das cri an do me ca nis mos que im -
pe çam a re pe ti ção do que ocor reu há pou cos dias: a
re ten ção da que le em prés ti mo do Ban co Mun di al, que 
uma par te da im pren sa atri bu iu a V. Exª, que es ta ria
re tar dan do a ma té ria como for ma de re ta li ar o Ban co
Cen tral, ver são na qual não acre di to. Mas, em po lí ti -
ca, a ver são é mais im por tan te do que o fato. 

Assim, Sr. Pre si den te, para evi tar que fa tos
como esse se re pi tam, eu lhe su gi ro, ou que crie um
as ses so ria jun to à Mesa para fa zer uma tri a gem ri go -
ro sa dos pro je tos, para sa ber o que é pri o ri tá rio e o
que não é, o que é ur gen te e o que não é, ou en tão
que a pró pria Mesa se re ú na pe ri o di ca men te, se ma -
nal men te, para de fi nir a pa u ta dos tra ba lhos. Essa se -
ria uma for ma de mo crá ti ca, trans pa ren te e im pes so al. 
Faço isso por que, in de pen den te men te das pes so as,
de ser hoje Pre si den te do Ban co Cen tral o Sr. Armí nio 
Fra ga, Pre si den te do Se na do o Se na dor Ja der Bar ba -
lho, não im por ta, é um me ca nis mo de im pes so a li da de 
e trans pa rên cia nas de ci sões des ta Casa. Diz-se que
o Go ver no te ria ma té ria im por tan te que não era co lo -
ca da em vo ta ção por de ci são do Pre si den te do Se na -
do. Ama nhã será ma té ria de in te res se da Opo si ção e
vão atri bu ir ao Go ver no pres são so bre o Pre si den te
do Se na do para não co lo cá-la em pa u ta.

De for ma, Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba -
lho, tome esta mi nha ma ni fes ta ção como co la bo ra ção 
no sen ti do de evi tar a re pe ti ção des ses fa tos, que vi -
rão em pre ju í zo de V. Exª e da ins ti tu i ção tam bém.

Mu i to obri ga do.
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Ata da 59ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 24 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Car los Wil son
Osmar Dias, Tião Vi a na e Pa u lo Har tung

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 – Antô nio Car los 
Va la da res – 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
Be zer ra – 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
– 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 – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – 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 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 68 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OF.054/2001-GLPSB

Bra sí lia, 14 de maio de 2001.

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta a exis tên cia de vaga de ti tu -

lar des ti na da na Co mis são de ser vi ços de

Infra-es tru tu ra, in di co meu nome para ocu par a re fe ri -
da vaga.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB

OF. Nº 57/2001-GLPSB

Bra sí lia, 14 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta a exis tên cia de vaga de ti tu lar

des ti na da ao PSB e de su plen te a ser com par ti lha da
como o PTB na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, 
in di co aba i xo os no mes de Se na do res para ocu pa rem 
as re fe ri das va gas.

Ti tu lar Su plen te
Ro ber to Sa tur ni no Bra ga  Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

OF/GAB/I/Nº 336

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mar ce lo Te i xe i ra pas sa a in te grar, na qua li da de de ti -
tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ged del Vi e i ra
Lima, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 337

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Ola vo Ca lhe i ros pas sa a in te grar, na qua li da de de ti -
tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli -
cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.
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OF.PSDB/PTB/I/Nº 547/2001

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Adol fo

Ma ri nho para in te grar, como mem bro su plen te, 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 Jú ni or, Lí -
der do Blo co PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos pe las Li de -
ran ças do PSB para in te gra rem as Co mis sões de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, e de Fis ca li za ção e Con -
tro le; e de sig na tam bém os De pu ta dos in di ca dos pe -
las Li de ran ças do PMDB e PSDB/PTB, na Câ ma ra,
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, em con for mi da de
com as in di ca ções de que tra ta o ex pe di en te que aca -
ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 96, de 1996 (nº
826/95, na Casa de ori gem), que dis põe so bre o jul -
ga men to das con tas dos res pon sá ve is por bens, di -
nhe i ros e va lo res pú bli cos.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao  Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 97, de 2000 (nº
110/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta pa rá gra -
fo úni co ao art. 4º e dá nova re da ção ao § 3º do art. 8º
da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe
so bre a po lí ti ca agrí co la.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ri car do
San tos por 20 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, há apro -
xi ma da men te um mês, ti ve mos opor tu ni da de de com -
pa re cer aos Ga bi ne tes do Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
Che fe da Casa Ci vil; do Mi nis tro Pe dro Ma lan, da Fa -
zen da; e do Sr. Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve -
rar do Ma ci el, com pon do uma co mi ti va de par la men ta -
res e em pre sá ri os. Esti ve ram pre sen tes o Se na dor
Ger son Ca ma ta, toda a Ban ca da ca pi xa ba e os Se na -

do res Pa u lo Sou to e Lú cio Alcân ta ra, acom pa nhan do
em pre sá ri os do se tor de gra ni to e már mo re, in clu in do
di re to res da Abi ro cha, Asso ci a ção Bra si le i ra de Ro -
chas Orna men ta is e do Sin di ro cha/ES, Sin di ca to da
Indús tria de Ro chas Orna men ta is do Espí ri to San to,
em vir tu de de uma in tem pes ti va me di da de tri bu ta ção
– a ta xa ção à alí quo ta de 10% do IPI so bre os pro du -
tos ma nu fa tu ra dos e se mi ma nu fa tu ra dos des se seg -
men to de gra ni to e már mo re.

Lem bro que o de cre to que dis põe so bre a al te -
ra ção da alí quo ta foi ba i xa do em 26 de abril para en -
trar em vi gên cia em 1º de maio. O se tor de gra ni to e
már mo re era ta xa do, até en tão, à alí quo ta zero, numa 
de ci são das au to ri da des eco nô mi cas que re mon ta a
1984, o que nos per mi te ava li ar o im pac to ne ga ti vo
que a ele va ção do IPI trou xe, de modo abrup to, para
as em pre sas que com põem o se tor.

Na se ma na pas sa da, ti ve mos nova re u nião,
des sa vez com re pre sen tan tes de em pre sá ri os e tra -
ba lha do res do seg men to, em au di tó rio na Câ ma ra
dos De pu ta dos, li de ra dos pela Abi ro chas, pelo Sin di -
ro chas/ES e pela Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba -
lha do res na Indús tria, por tan to, unin do o seg men to
pa tro nal e o seg men to dos tra ba lha do res. Na opor tu -
ni da de, mais uma vez, em pre sá ri os e tra ba lha do res
ma ni fes ta ram aos De pu ta dos e Se na do res pre sen tes 
a sua in sa tis fa ção e in cer te za quan to à con ti nu i da de
des sa tri bu ta ção que afe ta for te men te, como não po -
de ria de i xar de ser, o con jun to de dez mil em pre sas
que com põem o se tor no Bra sil, dis tri bu í das em vá ri -
os Esta dos, en tre eles Espí ri to San to, São Pa u lo, Mi -
nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro, Ba hia, Ce a rá, Pa ra í ba e
Ron dô nia.

O ar gu men to uti li za do pe las au to ri da des da
área fa zen dá ria é o de que se ria ne ces sá ria a cha ma -
da con ver gên cia de alí quo tas para pro du tos as se me -
lha dos ou subs ti tu tos, a exem plo dos pro du tos de ce -
râ mi ca bran ca uti li za dos para re ves ti men to.

Argu men ta mos, jun ta men te com o Se na dor
Ger son Ca ma ta e com ou tros Se na do res e  De pu ta -
dos pre sen tes, na au diên cia com o Mi nis tro Pe dro
Ma lan e com o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar -
do Ma ci el, que a me di da – tri bu ta ção de 10% de IPI
so bre o se tor – tra ta va, na ver da de, de ma ne i ra igual
se to res to tal men te de si gua is:

a) O se tor de már mo re e gra ni to tem
ofer ta pul ve ri za da, cons ti tu í do, em sua ma i  -
o ria, pela pro du ção de mi cro, pe que nas e
mé di as em pre sas, pre sen tes em qua se to -
dos os mu ni cí pi os bra si le i ros. Não é ne ces -
sá rio ser gran de es pe ci a lis ta em eco no mia
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para en ten der que em pre sas com esse por -
te têm enor me di fi cul da de de ab sor ver os
10% de IPI, sem for te efe i to so bre a sua
ren ta bi li da de, com pro me ten do, in clu si ve,
sua so bre vi vên cia;

b)  O se tor de ce râ mi ca bran ca, para o
qual se pre ten de ta xar a alí quo ta de 10%, é
for ma do por ape nas 120 em pre sas. Um
bom nú me ro de las com põe-se de gran des
em pre sas que têm po der de mer ca do e que, 
há mu i to, já pa gam e ab sor ve ram, na sua
es tru tu ra de cus tos, a tri bu ta ção de 10%.

São, por tan to, seg men tos in dus tri a is que pos -
su em or ga ni za ção em pre sa ri al e es tru tu ras de ofer -
ta to tal men te dis tin tas. A esse res pe i to, o se tor de
ro chas or na men ta is apro xi ma-se mu i to do se tor de
ce râ mi ca de base ver me lha, que tam bém tem es tru -
tu ra pul ve ri za da, con tan do com cer ca de 16 mil em -
pre sas em todo o País. Esse se tor, com ca rac te rís ti -
cas se me lhan tes ao de ro chas or na men ta is, tem
sua alí quo ta de IPI fi xa da em 0%.

Nes se sen ti do, es ta mos mais uma vez nes ta tri -
bu na ape lan do para o es pí ri to pú bli co dos ti tu la res do
Mi nis té rio da Fa zen da e da Se cre ta ria Fe de ral, a fim
de que re ve jam a me di da ba i xa da em abril úl ti mo, re -
tor nan do a alí quo ta para os pro du tos do se tor de gra -
ni to e már mo re para 0%.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ri car do
San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Con ce do o apar te com mu i ta sa tis fa ção, ao no bre
Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta  (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Ri car do San tos, V. Exª es te ve na re u nião
com o Mi nis tro, jun ta men te co mi go, com os Se na do -
res Lú cio Alcân ta ra e com par la men ta res de ou tros
Esta dos. Fi quei sur pre so, pois não sa bia que o Go -
ver no agia as sim. Se te nho uma in dús tria, pos so ir ao
Go ver no e pe dir que ele taxe ou tra, para me lho rar a
mi nha si tu a ção. Ao in vés de aju dar to dos a cres ce -
rem, o Go ver no em pur ra para ba i xo um se tor, vi san do 
fa vo re cer ou tro. Não con si de ro isso cor re to nem mes -
mo na dis pu ta em pre sa ri al. Usa-se a tri bu ta ção para
der ru bar ou tro se tor. Ao in vés de aju dar os dois a su -
bi rem, der ru ba-se um se tor para que ele não te nha
con di ções de con cor rer com o ou tro. E o pior: o Go -
ver no con fes sou que o pes so al do re ves ti men to, do
piso ce râ mi co está que ren do que o se tor con cor ren te, 
o de gra ni tos e már mo res, seja ta xa do. Va mos pe dir
que o se tor de re ves ti men to de már mo re seja ta xa do

em 100%; em con tra par ti da, esse se tor pe di rá para
se ta xar o se tor ce râ mi co em 200%, e aca ba toda a in -
dús tria bra si le i ra. Cre io que não é cor re to usar a tri bu -
ta ção para isso. O Se na dor Pa u lo Har tung, que tam -
bém nos acom pa nhou na que le en con tro, sabe que o
Espí ri to San to – é bom que se diga para o Bra sil in te i -
ro – é o ma i or pro du tor e ex por ta dor de ro chas or na -
men ta is do Bra sil. Com o con vê nio de 1984, as su mi -
mos o com pro mis so de au men tar a ex por ta ção de ro -
chas or na men ta is be ne fi ci a das. Hoje, me ta de das ro -
chas or na men ta is ex por ta das são be ne fi ci a das em
ter ri tó rio bra si le i ro, e, com isso, em pre gos são cri a -
dos e tri bu tos são pa gos aqui. Qu e ro lem brar ou tro
pon to des ta ca do pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra na -
que le en con tro, de que o már mo re e o gra ni to são
pro du zi dos em re giões po bres do Bra sil: no Vale do
Je qui ti nho nha, em Mi nas Ge ra is; no nor te seco do
Espí ri to San to; no Esta do do Ce a rá; no Nor des te bra -
si le i ro, em re giões de ro chas e de mon ta nhas, pou co
fa vo rá ve is à agri cul tu ra. E nem dis so se fala. V. Exª
re la ci o nou de 6 mil a 10 mil pe que nas in dús tri as con -
cor ren do com gran des mo no pó li os do se tor de pi sos.
Por tan to, não se pode com pre en der por que foi fe i to
isso. Será que foi fe i to na ca la da da no i te do dia 26,
para en trar em vi gor no dia 1º? V. Exª sa li en tou bem
isso. E, de po is, leva-se um mês para se dar uma res -
pos ta. Vá ri as ban ca das, sin di ca tos, pro du to res e tra -
ba lha do res se mo bi li zam, mas não há uma res pos ta.
É es tra nho que isso acon te ça. Ago ra, há um agra van -
te, no bre Se na dor Ri car do San tos: es sas in dús tri as
vão atra ves sar um pro ble ma pior, por que con su mem
mu i ta ener gia, já que têm que ser rar pe dras du ras.
Como es sas em pre sas pa ga rão mais es ses 10% de
IPI? Fo mos amis to sa men te ao en con tro com os Mi -
nis tros para de mons trar a si tu a ção di fí cil por que pas -
sa o se tor, mas ago ra te mos de co me çar a pro tes tar,
pois não es ta mos sen do ou vi dos e as di fi cul da des es -
tão au men tan do. Cum pri men to V. Exª, Se na dor Ri -
car do San tos. Já era hora des ta co bran ça pú bli ca da
tri bu na do Se na do, com a ve e mên cia e com o ar ra zo -
a do que V. Exª apre sen ta. Mu i to obri ga do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te, Se na dor Ger son Ca ma ta. V. Exª 
enu me ra al guns as pec tos da com pe ti ção que ocor re
no se tor de pi sos e re ves ti men tos en tre gran des em -
pre sas pro du to ras de ce râ mi cas bran cas e o se tor de
ro chas or na men ta is, que, como dis se mos, é cons ti tu -
í do por um gran de con jun to de mi cro, pe que nas e mé -
di as em pre sas.

V. Exª, de cer ta for ma, an te ci pou, em gran de
par te, o res tan te do meu dis cur so. Ao que pa re ce,
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hou ve uma trans mis são de pen sa men to. Mas agra -
de ço a V. Exª, que en ri que ceu o meu pro nun ci a men -
to.

O Sr. Luiz Pon tes (Blo co/PSDB – CE) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Luiz Pon tes (Blo co/PSDB – CE) – Qu e ro
con gra tu lar-me com V. Exª pelo pro nun ci a men to. Te -
mos acom pa nha do de per to o mo vi men to ini ci a do
quan do da vi si ta ao Mi nis té rio da Fa zen da, ten tan do
sen si bi li zar a equi pe eco nô mi ca do Go ver no. Acre di to 
ain da que a equi pe eco nô mi ca do Go ver no pos sa ter,
di an te das di fi cul da des, essa sen si bi li da de que lhe
tem fal ta do ao lon go do tem po. Como o Se na dor Ger -
son Ca ma ta lem brou, jo gam tudo para ba i xo, não
que rem di fe ren ci ar o se tor e o pro ble ma. O Nor des te
bra si le i ro, ca ren te de in dús tri as, ca ren te de água, en -
fren ta mil di fi cul da des. O Esta do do Ce a rá está pas -
san do por uma seca ver de, o que é ter rí vel, e sa be -
mos que a in dús tria de ro chas or na men ta is gera em -
pre go, in clu si ve no in te ri or ce a ren se. Tudo isso nos
de i xa pre o cu pa dos, por que, en quan to o Go ver no,
que de ve ria ter uma po lí ti ca in dus tri al para o Nor des -
te, e não a tem, pas sa a ta xar in dús tri as que es tão tra -
ba lhan do ple na men te no Nor des te bra si le i ro, as de si -
gual da des re gi o na is fi cam cada vez mais gri tan tes,
au men tan do o fos so. Isso nos pre o cu pa, por que,
como Par la men tar do PSDB, que apóia o Go ver no,
como V. Exª, sin to a gran de fal ta de sen si bi li da de por
par te da equi pe eco nô mi ca. Cito o car tel do ci men to,
por exem plo. Se com pa rar mos o pre ço do ci men to
quan do foi lan ça do o Pla no Real e o de hoje, cons ta -
ta mos que hou ve um au men to de mais de 300%!
Tudo isso nos de i xa in dig na dos, re vol ta dos, prin ci pal -
men te quan do o Go ver no po de ria es tar con tri bu in do
efe ti va men te na ge ra ção de em pre go e de ren da no
Nor des te! Mas não; está aí o apa gão, que é um pro -
ble ma se rís si mo – como o Se na dor Ger son Ca ma ta
fa lou –, e o Go ver no está ta xan do as in dús tri as de
gra ni to. Isso tra rá um re sul ta do hor rí vel: ge ra rá de -
sem pre go, tam bém por ca u sa da ques tão ener gé ti ca, 
e tra rá o caos para o se tor, pre ju di can do, prin ci pal -
men te, a Re gião Nor des te. Apro ve i to a opor tu ni da de
para fa lar so bre as es tra das – per mi ta-me V. Exª –, no 
mo men to em que o Go ver no pro põe a ta xa ção das in -
dús tri as de gra ni to. Nos sas BRs es tão des tru í das.
Nem te nho mais con di ções de di zer a qual quer ci da -
dão do meu Esta do que o Go ver no to ma rá pro vi dên -
ci as em re la ção às es tra das. As BRs que cor tam o
Esta do do Ce a rá não es tão ape nas tra zen do pre ju í -

zos para os au to mó ve is, que fi cam com os pne us ras -
ga dos ou com os amor te ce do res es tra ga dos, mas
tam bém es tão ti ran do vi das. Há um des ca so do Go -
ver no Fe de ral com es sas ro do vi as. Temo-nos ma ni -
fes ta do, nes ta Casa, so li ci tan do que en con trem uma
so lu ção para a ques tão, mas não há sen si bi li da de por 
par te do Go ver no Fe de ral em re la ção a tan tos pro ble -
mas, prin ci pal men te àque les re la ci o na dos ao Nor -
des te. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to que
faz e apro ve i to para con vi dá-lo a se en ga jar nes sa
luta. Va mos fe char a ques tão. Che ga um mo men to
em que a nos sa pa ciên cia aca ba: ou to ma mos uma
po si ção fir me em re la ção às ações do Go ver no, ou
con ti nu a rão em pur ran do os pro ble mas com a bar ri ga
e nos en ga nan do, de for ma que não te re mos con di -
ções se quer de che gar ao Esta do para jus ti fi car qual -
quer ação do Go ver no. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro -
nun ci a men to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor Luiz Pon tes, agra de ço o apar te, que en ri -
que ce o meu pro nun ci a men to. V. Exª toca em um
pon to fun da men tal: a ên fa se fis ca lis ta e de ex tra ção
de im pos to que, mu i tas ve zes, não leva em con ta a
re a li da de de cada se tor. Essa ta xa ção de 10% é sim -
ples men te de sas tro sa para o se tor de gra ni to e már -
mo re. Como afir mo mais adi an te nes te dis cur so, esse 
se tor, com pos to por mi cro, pe que nas e mé di as em -
pre sas, não tem con di ções de re pas sar essa ta xa ção
para o mer ca do.

V. Exª tam bém cha ma aten ção para a ques tão
re gi o nal. Re al men te, esse seg men to vem cres cen do
exa ta men te em re giões po bres do País. É um se tor
in te ri o ri za do.

Con cor do ple na men te com V. Exª quan do diz
que pre ci sa mos fe char ques tão em tor no de uma
ação par la men tar mais efe ti va, no sen ti do de fa zer
com que o Go ver no re ve ja essa me di da, di mi nua a
sua ên fa se fis ca lis ta e pas se a en xer gar com ou tros
olhos o Bra sil real.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ri car do San tos, as so cio-me ao dis cur so de V.
Exª. Esti ve mos jun tos na au diên cia com o Mi nis tro
Pe dro Ma lan, em que es ti ve ram pre sen tes tam bém
os Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ger son Ca ma ta e ou -
tras Li de ran ças da nos sa Ban ca da ca pi xa ba. E a im -
pres são que fi cou é a de que o Sr. Mi nis tro com pre en -
deu a di men são do pro ble ma e a sua es pe ci fi ci da de
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se to ri al. Fi cou cla ro – pelo me nos para mim; não sei
se me en ga nei – que o Mi nis tro en ten deu que exis ti -
am di fe ren ças vi sí ve is en tre os dois se to res em ques -
tão, qua is se jam as gran des plan tas que fa bri cam
piso e as mi cro e pe que nas em pre sas que tra ba lham
com már mo re e gra ni to, com ro chas or na men ta is
pelo País afo ra. A in de fi ni ção do Go ver no, a não res -
pos ta, é até algo des res pe i to so, na mi nha vi são. V.
Exª está cer to em as so mar à tri bu na e, em nos s o
nome, apre sen tar um pro tes to ao qual que ro me as -
so ci ar. Pen so que o Go ver no está pe din do uma pro vi -
dên cia nos sa. Nes ta Casa apre sen tei um pro je to que
re ti ra do Po der Exe cu ti vo a com pe tên cia de al te rar a
alí quo ta do IPI. Se o Go ver no não de mons trar sen si -
bi li da de, com pe tên cia e ca pa ci da de téc ni ca – so bre -
tu do, sen si bi li da de – para en ten der as di fe ren ças se -
to ri a is das di ver sas ati vi da des in dus tri a is, te re mos
que sub me ter es sas mu dan ças ao cri vo do Se na do
Fe de ral. Esse será um ca mi nho que te re mos que
ado tar, para, de cer ta for ma, li mi tar essa ân sia de tri -
bu tar, esse viés fis ca lis ta do Go ver no, que tem ca u sa -
do tan tos pre ju í zos ao País. A ques tão do se tor elé tri -
co e do sa ne a men to, que hoje está em de ba te na im -
pren sa na ci o nal, mos tra mu i to bem o que es tou aqui
di zen do. Pa ra béns a V. Exª! Asso cio-me com ale gria
ao seu pro nun ci a men to. Mu i to obri ga do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Se na dor Pa u lo Har tung, agra de ço seu apar te. A
pro pos ta do pro je to de lei de V. Exª é bas tan te opor tu -
na.

Com re la ção a essa ques tão, apre sen tei um
pro je to de emen da cons ti tu ci o nal no sen ti do de apli -
car-se ao IPI o prin cí pio da anu a li da de – o IPI é um
im pos to nor mal, um im pos to de va lor adi ci o na do, é o
ICMS do Go ver no Fe de ral –, a fim de evi tar me di das
abrup tas, como a que foi pra ti ca da con tra o se tor de
gra ni to e már mo re.

Agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª, que es te ve,
jun to com a Ban ca da do Espí ri to San to e de ou tros
Esta dos, de fen den do bri lhan te men te os seg men tos
de mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas que tra ba -
lham nes se se tor. Mu i to obri ga do!

Acres cen ta ría mos ou tros ar gu men tos para ali -
cer çar nos sa po si ção: o se tor de ro chas or na men ta is
vem fa zen do, nos úl ti mos anos, um gran de es for ço
de mo der ni za ção e, com isso, vem ga nhan do, a du -
ras pe nas, es pa ço no mer ca do in ter na ci o nal. De uma
po si ção ín fi ma em 1990, já ex por ta mos cer ca de
US$270 mi lhões de pro du tos de gra ni to e már mo re
no ano de 2000.

A tri bu ta ção, com a alí quo ta de 10% de IPI, a
des pe i to de afe tar os pro du tos des ti na dos ao mer ca -
do in ter no, terá, com cer te za, efe i tos ne ga ti vos so bre
as pró pri as ex por ta ções, por re du zir a ren ta bi li da de
mé dia das em pre sas e sua ca pa ci da de de in ves tir e
atu a li zar-se tec no lo gi ca men te, já que ope ram com
um mix de pro du tos que aten de tan to ao mer ca do ex -
ter no quan to ao mer ca do in ter no.

É pre ci so con si de rar, tam bém, que, como dis se
aqui o Se na dor Luiz Pon tes, o se tor de már mo re e
gra ni to está pre sen te em mu i tas re giões po bres do
País, onde são li mi ta das as opor tu ni da des de in ves ti -
men to, ca ben do, en tão, des ta car que essa me di da
tem efe i to per ver so do pon to de vis ta da cor re ção das
de si gual da des re gi o na is.

Por fim, so bre ve io à me di da de ele va ção da alí -
quo ta do IPI, a cri se ener gé ti ca, aqui men ci o na da
pelo Se na dor Ger son Ca ma ta, que de ve rá im por sé ri -
as res tri ções a to das as ati vi da des eco nô mi cas do
País e, evi den te men te, ao se tor de ro chas or na men -
ta is, que é um gran de con su mi dor de ener gia. Por tan -
to, den tro de uma con jun tu ra que, com cer te za, tra rá
obs tá cu los sé ri os ao fun ci o na men to nor mal do se tor,
não cabe man ter so bre o seg men to ou tra me di da de
ca rá ter re ces si vo, essa de na tu re za tri bu tá ria.

Essa é mais uma ra zão para so li ci tar e ape lar às 
au to ri da des fa zen dá ri as do Po der Exe cu ti vo Fe de ral
que anu lem a me di da que ele va a alí quo ta de IPI para 
o seg men to de már mo res e gra ni tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – (Faz
soar a cam pa i nha)

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Já es tou en cer ran do, Sr. Pre si den te.

Em nos so ver, não cabe, nes te caso, qual quer
al ter na ti va in ter me diá ria. Con for me des ta ca mos an -
te ri or men te, o seg men to, em sua or ga ni za ção in dus -
tri al, não tem qual quer se me lhan ça com o se tor de
ce râ mi ca de base bran ca, ca rac te ri za do por um grau
de con cen tra ção ele va do e li de ra do por gran des em -
pre sas que con cor rem no mer ca do de pi sos e re ves ti -
men tos.

Sen do as sim, Sr. Pre si den te, es ta mos con tan do 
com uma de ci são fa vo rá vel do Exmº Sr. Mi nis tro da
Fa zen da, para que o se tor de ro chas or na men ta is
pos sa vol tar a ope rar com ní ve is de tri bu ta ção com -
pa tí ve is com a sua es tru tu ra e ca rac te rís ti ca.

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 ces -
são do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, por 20
mi nu tos.
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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 Sr s Se na do res, em pri me i ro lu -
gar, agra de ço ao emi nen te Se na dor Anto nio Car lo s
Va la da res, in te gran te da Mesa, a gen ti le za da ces são
da sua ins cri ção na lis ta de ora do res, para que eu
pos sa abor dar um as sun to da mais alta im por tân cia
para quem mi li ta na Jus ti ça Ele i to ral.

Aliás, Sr. Pre si den te, an tes de abor dar a cha ma -
da Co mis são do Voto Ele i to ral, que ro fa zer uma sur -
pre sa ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Qu an do
se dis cu tia o pro je to de au to ria do Se na dor Ro ber to
Re quião, que es ta be le ce nor ma para as ele i ções exa -
ta men te para am pli ar a se gu ran ça e a fis ca li za ção do
voto ele trô ni co, o Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
fez esta in ter fe rên cia – e aqui está a sur pre sa, Se na -
dor: ”Já tive opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, de re que rer 
ao TSE uma re con ta gem de vo tos, e essa re con ta -
gem de vo tos deu ao nos so Par ti do o le gí ti mo di re i to
de ob ter uma ca de i ra de De pu ta do Esta du al na
Assem bléia de Ser gi pe, o que só foi pos sí vel por que
a vo ta ção ha via sido no in te ri or, e na que la ci da de,
onde se pra ti cou a fra u de, não exis tia a urna ele trô ni -
ca“.

Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Sr. Pre si den te, de -
sig nei uma sub co mis são, com pos ta pe los emi nen tes
Se na do res Ro ber to Re quião, Bel lo Par ga e José
Edu ar do Du tra, para dar iní cio a tra ta ti vas na Uni ver -
si da de de Cam pi nas a con vi te do emi nen te Se na dor
Ro ber to Re quião. Por quê? Na re u nião de 1º de ju nho 
de 2000, os emi nen tes Mi nis tros Ma u rí cio Cor rêa e
Nel son Jo bim es ti ve ram pre sen tes, e o Mi nis tro Nel -
son Jo bim fez uma lon ga ex po si ção. Qu e ro de i xar re -
gis tra do um pa rá gra fo do seu pro nun ci a men to, para
de po is abor dar o lado prin ci pal. Di zia o Mi nis tro Nel -
son Jo bim:

V. Exas co nhe cem o pro ces so ele i to ral, 
como eu tam bém o co nhe ço, por que, como
V. Exas, par ti ci pei lon ga men te do pro ces so
ele i to ral bra si le i ro, não só como ele i tor, mas
como can di da to. Ou seja, te nho ex pe riên cia
tam bém do ou tro lado do muro, que é exa ta -
men te o lado em que V. Exªs se en con tram.
Sa be mos, per fe i ta men te, que te mos de im -
plan tar um sis te ma que vi a bi li ze a cer te za e
a se gu ran ça no pro ces so ele i to ral e a se gu -
ran ça do pro ces so ele i to ral exa ta men te na
Jus ti ça Ele i to ral Bra si le i ra.

Ontem, o emi nen te Se na dor Ro ber to Re quião
dava no tí ci as à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia de que, pes so al men te, ha via en tra do em
con ta to com o pro fes sor Her ma no Ta va res, Re i tor da
Uni ver si da de de Cam pi nas, e com o pro fes sor Álva ro
Cros ta, Che fe de Ga bi ne te Adjun to da Re i to ria da
Uni camp e Co or de na dor de Equi pe que fez a au di to -
ria no pa i nel do Se na do.

Ali, con for me as no tas ta qui grá fi cas que tra go
para fa zer cons tar, di zia o Se na dor Ro ber to Re quião:
”Te nho man ti do con ta tos com o Mi nis tro Jo bim, que é
o Pre si den te ele i to do TSE, que par ti ci pa ria des s e
pro je to tam bém. Embo ra eu já te nha aqui um ques ti o -
ná rio con ten do per gun tas a se rem di ri gi das à Uni -
camp, es ta ría mos, a qual quer mo men to, dis pos tos a
ace i tar per gun tas tam bém for mu la das pelo Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, atra vés dos Mi nis tros, com a as -
ses so ria dos seus téc ni cos“.

Àque la al tu ra, o Se na dor Bel lo Par ga pe diu um
apar te para que o Mi nis tro Nel son Jo bim fos se in clu í -
do nes sas tra ta ti vas. Devo di zer que S. Exª já es ta va
in clu í do, por que, como vai as su mir a Pre si dên cia do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, S. Exª to mou a ini ci a ti va
de se en ten der com o Pre si den te Ja der Bar ba lho e
dis se que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral par ti ci pa ria em
con jun to com o Se na do. Logo após, tam bém me te le -
fo nou di zen do do acer to que já ha via fe i to com o Pre -
si den te do Se na do. Eu dis se que já ha via di ri gi do ex -
pe di en te ao Pre si den te Ja der Bar ba lho para que as
tra ta ti vas fos sem acer ta das.

O que que ro di zer, Sr. Pre si den te, é que, na al tu -
ra do exa me des se pro je to na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o emi nen te Se na dor Ro meu 
Tuma, que foi o Re la tor, fez uma lon ga ma ni fes ta ção,
uma aná li se cri te ri o sa, ten do em vis ta sua lon ga ex -
pe riên cia de sen vol vi da à fren te dos ór gãos de se gu -
ran ça. S. Exª cha mou a aten ção para o fato de que se
pre ten de fa zer uma apu ra ção cor re tís si ma den tro das 
nor mas que to dos nós que re mos, por que não há aqui
ne nhum dos nos sos co le gas que não te nha so fri do na 
pele, por par te da que les que não têm co ra gem de
mos trar o seu tra ba lho e seu de sem pe nho, a ex pe -
riên cia de ter os seus vo tos de al gu ma for ma sur ru pi -
a dos.

Nes sa cir cuns tân cia, Sr. Pre si den te, há ne ces -
si da de de, pri me i ro, esse se mi ná rio ser efe ti va do até
ju nho. Até lá, o emi nen te Se na dor Ro ber to Re quião
irá a Cam pi nas para con ver sar com to dos. S. Exª já
tem a au to ri za ção da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia para que se jam con tra ta dos téc ni cos
que pos sam, jun ta men te com os Se na do res Bel lo
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Par ga e José Edu ar do Du tra, fa zer um tra ba lho que
res pon da a to das as ques tões.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de fe li ci tar V. Exª pela ini -
ci a ti va de, como Pre si den te da Co mis são da Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en vi dar to dos os es for ços 
no sen ti do de que a pro pos ta do Se na dor Ro ber to Re -
quião pos sa – na tu ral men te, com o de ba te e com a
par ti ci pa ção dos de ma is Se na do res – ser me lho ra da
a fim de ga ran tir um ma i or con tro le so bre as ur nas
ele trô ni cas. Na ver da de, a Jus ti ça Ele i to ral e nós to -
dos que com po mos o Se na do Fe de ral que re mos a
ver da de das ur nas. E, para que não haja sus pe i ta ou
des con fi an ça so bre o sis te ma, por que está pro va do
que é pos sí vel ocor rer ir re gu la ri da de mes mo no sis te -
ma ele trô ni co, te mos cer te za ab so lu ta de que tan to o
Se na do Fe de ral como o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
es tão agin do bem em to mar es ses cu i da dos. Como
eu já men ci o nei, numa ele i ção em que vi go ra va o sis -
te ma an ti go, o De pu ta do Esta du al Be li val do Cha gas,
do PSB, teve seus vo tos fra u da dos num de ter mi na do
Mu ni cí pio. Incon for ma dos com o re sul ta do, pe di mos
a re con ta gem, e o fato é que o Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral de vol veu-lhe o man da to que lhe ha via sido sub -
tra í do. Ora, isso se deu no sis te ma an ti go, mas por
que não ad mi tir que no sis te ma novo, mais mo der no,
isso pos sa tam bém ocor rer, uma vez que são mi lha -
res de ur nas es pa lha das por este Bra sil in te i ro?
Quem en ten de de com pu ta ção sabe que tudo é pos -
sí vel, e esse des con tro le é des fa vo rá vel à de mo cra -
cia bra si le i ra. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª por essa ini ci -
a ti va, mos tran do que, na Pre si dên cia da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, te mos um Se -
na dor com pe ten te, equi li bra do e, aci ma de tudo, com
uma vi são de acor do com a mu dan ça que pre ci sa ser
fe i ta no sis te ma ele i to ral bra si le i ro, acom pa nhan do a
evo lu ção da in for má ti ca no mun do in te i ro. Pa ra béns a 
V. Exª!

O SR. BERNARDO CABRAL  (PFL – AM) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, é evi den te que as
pa la vras de V. Exª es tão for ra das, tim bra das de uma
ge ne ro si da de que lhe é pe cu li ar. Mas, de qual quer
sor te, afas ta da essa cir cuns tân cia, V. Exª. diz mu i to
bem, é pre ci so que se po nha um co bro ao que exis tia
an te ri or men te e se tra cem ca mi nhos e se apon tem
so lu ções para esse pro ble ma da urna ele trô ni ca, para 

que não pos sa so frer ne nhu ma fra u de. E essa co mis -
são do cha ma do voto ele trô ni co tem a fi na li da de de
ajus tar o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral com o Se na do.
Como o Mi nis tro Nel son Jo bim é um ex-par la men tar – 
por tan to, co nhe ce dor das di fi cul da des por que cada
um de nós pas sa – e as su mi rá a Pre si dên cia em se -
tem bro, em con ti nu i da de ao tra ba lho do Mi nis tro Ma -
u rí cio Cor rêa, que tam bém pas sou pelo Par la men to,
fica mais fá cil ha ver um con tro le. 

O Se na dor Ro ber to Re quião, in clu si ve, já con vi -
dou dois téc ni cos, cu jos no mes que ro de i xar para co -
nhe ci men to dos emi nen tes Se na do res, o Dr. Már cio
Te i xe i ra e Dr. Amil car Bru na so, exa ta men te para esse 
se mi ná rio de ju nho, para o qual to dos os co le gas Se -
na do res, in de pen den te men te de se rem mem bros da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, es tão 
con vi da dos.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª. um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o emi nen te Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ber -
nar do Ca bral, agra de ço a V. Exª. pelo apar te, mas é
um as sun to apa i xo nan te esse que V. Exª. traz, in clu si -
ve à hora e ao tem po cer to. V. Exª. sabe que fui o Re -
la tor do pro je to ori gi nal do Se na dor Ro ber to Re quião,
que an te ce de a fra u de do pa i nel do Se na do na que -
bra do si gi lo. Te nho con ver sa do com mem bros da
Uni ver si da de de São Pa u lo e da Esco la Po li téc ni ca e
con cluí que sis te mas ele trô ni cos não re sis tem a ata -
ques in ter nos. Quer di zer, há pos si bi li da de de quem
co man da o soft wa re, de quem de tém o co nhe ci men -
to da ope ra ci o na li da de do com pu ta dor mu dar o co -
man do quan do bem en ten der, usan do ou não es tra té -
gi as cri mi no sas. A Fo lha de S.Pa u lo fez uma pu bli ca -
ção re du zi da de um ar ti go que es cre vi, com pa ran do
essa pos si bi li da de com o re sul ta do das in ves ti ga ções 
que in fe liz men te per mi ti ram que a vi o la ção do si gi lo
do pa i nel che gas se ao co nhe ci men to dos Se na do res
e do pú bli co. De ve mos ho me na ge ar o Mi nis tro Nel -
son Jo bim, que es te ve nes te ple ná rio, a con vi te do
Se na dor Ro ber to Re quião, para de ba ter as con se -
qüên ci as da al te ra ção da lei que vai pro por ci o nar ma i -
or se gu ran ça à vo ta ção pela urna ele trô ni ca. No ar ti -
go, in clu si ve, eu faço re fe rên cia ao não uso da atu al
urna bra si le i ra na Fló ri da e su gi ro o em pre go de ou tra
que te nha a con tra pro va – di ga mos – do voto dado
pelo ele i tor. Assim, caso haja de nún cia de fra u de, é
pos sí vel uma con fe rên cia, con for me de ter mi na o pro -
je to do Se na dor Re quião. Inclu si ve fi ze mos al te ra -
ções na nos sa re la to ria, in di can do as pro pos tas do
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Mi nis tro Nel son Jo bim. Acre di to que S. Exª tem se
com por ta do ele gan te men te, bus can do a for ma cor re -
ta. E V. Exª dá se qüên cia, não só pela sua com pe tên -
cia ju rí di ca, mas pela for ma ção de mo crá ti ca na Pre si -
dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia. Fe li ci to-o não só pe las me di das que to mou,
mas por ter tra zi do ao co nhe ci men to des te Ple ná rio e
do pú bli co a sua pre o cu pa ção. Assim se po de rá dar
se gu ran ça ao ele i tor, na hora de co lo car o voto na
urna, mo men to em que sua von ta de é de ter mi nan te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se -
na dor Ro meu Tuma, V. Exª não es ta va pre sen te – es -
ta va no Con se lho de Éti ca – quan do foi de sig na da a
Co mis são do voto ele trô ni co, com pos ta pe los Se na -
do res Ro ber to Re quião, José Edu ar do Du tra e Bel lo
Par ga. Con vi do-o a in te grar esta Co mis são não só
pe los co nhe ci men tos que tem, mas por ser da Uni ver -
si da de de Cam pi nas, no Esta do que V. Exª re pre sen -
ta com bri lho, o que sig ni fi ca mais uma fon te de co la -
bo ra ção.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Que fez e con -
ti nua a fa zer um bom tra ba lho aqui co nos co. Dois
mem bros da Po li téc ni ca es tão au xi li an do o Se na dor
Ro ber to Re quião e po de rão, se for ne ces sá rio, pres -
tar uma as ses so ria. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Agra de ço a V. Exª a ace i ta ção.

Sr. Pre si den te, essa par te do meu dis cur so,
dan do co nhe ci men to da pre sen ça do Mi nis tro Nel son
Jo bim, en cer ra-se aqui. 

Di ri jo, du ran te três mi nu tos, uma pa la vra ao Se -
na dor José Ro ber to Arru da.

Nun ca lhe per gun tei qual a for ma do exer cí cio
da sua re li gi o si da de. Qu e ro di zer-lhe que sou um ho -
mem mu i to re li gi o so e, há mu i to tem po, ra pa zo la, to -
mei co nhe ci men to de uma es pé cie de po e ma cha ma -
do ”Pe ga das na Are ia“, em que um ho mem, fa zen do o 
re tros pec to de toda a sua vida, via que, nos mo men -
tos ale gres, ha via sem pre qua tro pe ga das na are ia.
Ele sa bia que aque las duas pe ga das adi ci o na is eram
as pe ga das de Deus que, ao seu lado, per cor ria o ca -
mi nho. Mas no dia da ma i or di fi cul da de que ele teve
na vida, não ha via as duas pe ga das ao seu lado, e ele 
im pre cou: ”Oh, meu Deus, por que nos mo men tos
mais di fí ce is tu me aban do nas te? Eu só vejo duas pe -
ga das na are ia“. E ele ou viu uma voz: ”É equí vo co.
Nes te mo men to mais di fí cil, não exis tem as qua tro
pe ga das por que Eu te car re guei no colo, meu fi lho“.

Tal vez es te ja acon te cen do isso com V. Exª, Se -
na dor José Ro ber to Arru da. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Ro ber to Arru da.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Sem Par ti -
do – DF. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral, Srs.
Mem bros da Mesa, Srªs e Srs. Se na do res, não rou -
bei, não ma tei, não des vi ei di nhe i ro pú bli co, mas co -
me ti um gran de erro, tal vez o ma i or da mi nha vida. No 
pri me i ro mo men to, não per ce bi sua ex ten são. Ten tei
negá-lo, Sr. Pre si den te, e esse foi ou tro gra ve erro.
Estou pa gan do caro por isso, um pre ço mu i to alto,
mas tal vez o pre ço ma i or ain da não te nha sido to tal -
men te sal da do.

Em meio a esse pe sa de lo em que se trans for -
mou a mi nha vida, uma das co i sas que mais dói é a
cer te za da frus tra ção dos mais de 300 mil ha bi tan tes
de Bra sí lia que de po si ta ram seu voto e sua con fi an ça
em mim, além da con vic ção de que cen te nas de mi -
lha res de ou tras pes so as acre di ta vam num pro je to
po lí ti co para Bra sí lia, que, por ca u sa des se erro, terá
de ser re cons tru í do.

Tra ba lhei sem pre pelo PSDB, pelo Go ver no e
pelo País sem es pe rar re tor no. Os com pro mis sos que 
as su mi, ace i tan do uma das mais in gra tas fun ções po -
lí ti cas, a de Lí der do Go ver no, eu os man te nho in te -
gral men te, por que os as su mi co mi go mes mo, pois
que nas cem do ca rá ter e não exi gem, por isso, re ci -
pro ci da de de com por ta men to. 

Tra ba lhei mu i to, Sr. Pre si den te, nes ses seis
anos e meio. Agi com ge ne ro si da de com os meus
mais cru éis ad ver sá ri os. Per do ei. Aju dei Bra sí lia aci -
ma das di fe ren ças po lí ti co-par ti dá ri as, in de pen den te -
men te de quem fos se o Go ver na dor. 

Exer ci o man da to com de di ca ção ex clu si va, ho -
nes ti da de, dig ni da de e mu i to tra ba lho. Mas ago ra, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so con ti -
nu ar. Te nho três boas ra zões para isso. A pri me i ra é
que hou ve um pre jul ga men to, e es tou li mi nar men te
con de na do a uma pena des ca bi da, má xi ma, cru el,
ina pe lá vel. 

O pro ces so de lin cha men to é ex plí ci to e co var -
de, por que de car tas mar ca das. Os lan ces des se jogo 
vi ci a do por in te res ses pes so a is, ple no de hi po cri si as
e men ti ras, fo ram mos tra dos on tem para todo o País
na sua face in vi sí vel em tem po real. 
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A vi o lên cia des se pre jul ga men to, da in ter pre ta -
ção re gi men tal a ser vi ço da sen ten ça pre vi a men te
con ce bi da, não é um ato ape nas con tra mim, mas
con tra as ins ti tu i ções de mo crá ti cas des te País, até
por que ba na li za um dos dis po si ti vos mais for tes da
Car ta Cons ti tu ci o nal, ao usá-lo para uma ven de ta po -
lí ti ca, da qual, tal vez, eu nem se ria o alvo prin ci pal. E
o tem po, Sr.ªs e Srs. Se na do res, mos tra rá o erro que
foi co me ti do on tem nes ta Casa. 

Ato que atro pe la a ra zão, atro pe la as leis e o
sen ti men to de jus ti ça e des cam ba para a exe cu ção
su má ria, como se fos se o Con se lho de Éti ca um tri bu -
nal de ex ce ção.

Ato que bus ca con cen trar toda a jus ta in dig na ção 
po pu lar numa tal lis ta de vo ta ção, na es pe ran ça vã de
que os ver da de i ros pro ble mas do País, o des res pe i to à 
ati vi da de pú bli ca, o de nun cis mo ir res pon sá vel, a cor -
rup ção e os des vi os de re cur sos pú bli cos, re pe ti dos e
im pu nes, se jam re le ga dos a se gun do pla no.

Ato de ex pi a ção de toda a cul pa acu mu la da,
uma ca tar se que de i xou a ra zão de lado, um fes tim
que subs ti tui o de nun cis mo e a tro ca des res pe i to sa
de acu sa ções e in sul tos, que cons pur cam a cons -
ciên cia na ci o nal. E, Srªs e Srs. Se na do res, es tou pa -
gan do por isto: es ta va no lu gar er ra do, na hora er ra -
da.

Mas vol to a di zer: não rou bei, não ma tei, não
des vi ei di nhe i ro pú bli co.

Ontem eu afir mei on tem que não que ria fu gir ao
jul ga men to, mas des de que o pro ces so fos se jus to,
que não ig no ras se as re gras da Jus ti ça, que não se
de i xas se se du zir pe los ho lo fo tes, que não se de i xas -
se con ta mi nar por in fluên ci as ex ter nas ou in te res ses
es pú ri os.

A sen ten ça, no en tan to, já está pro la ta da. Res ta
ape nas cri ar o ce ná rio, o en re do, que lhe sir vam de
pano de fun do. 

Po de ria co o nes tar a far sa, na es pe ran ça do mi -
la gre da sen sa tez? Ou fi car na ex pec ta ti va de um
acor do de cú pu la, na Mesa, que po de ria pre ser var
meu man da to à cus ta de con cha vos po lí ti cos? 

Não, Srs. Se na do res, des sa for ma esse man da -
to, de que tan to me or gu lho, não me in te res sa e não
in te res sa a Bra sí lia. Não co me te rei a in fâ mia de re -
cor rer a ex pe di en tes es cu sos, a ex pe di en tes me no -
res, ain da que con ven ci do da in jus ta apli ca ção da
pena ca pi tal, para con ti nu ar no Se na do. Não me vou
ape que nar. Além da que le erro a que me re fe ri há pou -
co, nos seis anos e meio de con vi vên cia nes ta Casa,
e nos mais de vin te anos de ser vi ço pú bli co, nin guém

po de rá apon tar em mi nha bi o gra fia um úni co des vio
de con du ta.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, não
pos so ace i tar e não vou ace i tar que ten tem me igua lar 
aos que abas tar dam a po lí ti ca e en ver go nham o País.

Tam bém não de se jo, meus ca ros co le gas, Se -
na do ras e Se na do res, não de se jo sub me tê-los a um
cons tran gi men to. Pre fi ro de so bri gá-los de um jul ga -
men to pe no so que, ou será in jus to co mi go – se de ci -
di rem pela pena má xi ma para uma fa lha re gi men tal –, 
ou será in jus to com cada um dos co le gas, pelo jul ga -
men to im pi e do so de par te pon de rá vel da mí dia. 

Até por que, devo di zer, de co ra ção aber to, te rei
sem pre pre sen tes os en si na men tos da con vi vên cia
com a ex pe riên cia acu mu la da de to dos os meus pa -
res e prin ci pal men te a li ção de vida da so li da ri e da de
co ra jo sa, da ami za de de mu i tos dos se nho res na
hora mais di fí cil da mi nha vida.

Se rei eter na men te gra to, como não es que ce rei
ja ma is ne nhum dos ges tos e men sa gens de apo io e
com pre en são que te nho re ce bi do. Em par ti cu lar de
Ita ju bá, ci da de mi ne i ra onde nas ci, e de Bra sí lia, ci da -
de que me ele geu.

Dis se que te nho três ra zões para não con ti nu ar.
A se gun da – e a mais im por tan te – é que Bra sí -

lia e sua po pu la ção não me re cem fi car com um Se na -
dor a me nos. O pro ces so que se avi zi nha se ria lon go,
pe no so.

E, nes se pe río do, o Dis tri to Fe de ral fi ca ria des -
fal ca do de um Se na dor, já que eu não te ria con di ções
de exer cer a ple ni tu de do meu man da to.

Para evi tar que isso acon te ça, vai as su mir o
meu pri me i ro su plen te, o Dr. Lind berg Aziz Cury, que
re ú ne his tó ria de vida e com pe tên cia para ocu par
essa ca de i ra e de fen der o Dis tri to Fe de ral no Se na do.

A úl ti ma ra zão é de foro ín ti mo.
O ba lan ço de meus acer tos e er ros, nes sas cir -

cuns tân ci as, deve ser fe i to e será fe i to pela po pu la -
ção de Bra sí lia.

Por res pe i to a Bra sí lia, por res pe i to à sua po pu -
la ção, por res pe i to à re pre sen ta ção po pu lar, de i  xo
esta Casa para ser jul ga do por quem, até por pre ce i to
cons ti tu ci o nal, tem von ta de so be ra na. 

Re nun cio, por tan to, ao meu man da to, Srs. Se -
na do res. Te nho fé em Deus.

Não é o fim. É um novo co me ço.
Até um dia.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -

dor José Ro ber to Arru da, a Pre si dên cia cum pre o de -
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ver de in for mar que a re nún cia de V. Exª, fe i ta da tri -
bu na, tem am pa ro re gi men tal e se tor na rá ir re tra tá vel
de po is de sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na do Fe -
de ral.

Ao mes mo tem po, de se jo le var o meu abra ço a
V. Exª, cum pri men tá-lo em nome da Casa por es ses
anos de con vi vên cia e, aci ma de tudo, pelo seu de -
sem pe nho em fa vor de Bra sí lia e em fa vor do Bra sil.

Deus o acom pa nhe!
Sus pen do a ses são por al guns mi nu tos para le -

var o com pa nhe i ro Arru da até a sa í da do Se na do.
(Pal mas.)

(Sus pen sa às 11 ho ras e 4 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 11 ho ras e 10 mi nu -
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
re a ber ta a ses são.

Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

com o fu tu ro da vida no pla ne ta) , ten -
doREQUERIMENTO Nº 162, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 162, de 2001, do Se na dor Pa u lo
Har tung, so li ci tan do que o Se na do Fe de ral
for mu le voto de cen su ra à de ci são do Pre si -
den te do Esta dos Uni dos da Amé ri ca de
não im ple men tar o Tra ta do de Kyo to (im ple -
men ta ção de me di das para pro te ção do
meio am bi en te, com o ar gu men to de que as 
obri ga ções de fi ni das no Ato Inter na ci o nal
tra ri am pre ju í zo à eco no mia nor te-ame ri ca -
na, de mons tran do pro fun do des ca so 

Pa re cer sob nº 410, de 2001, Re la tor:
Se na dor Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel à Mo -
ção nº 1, de 2001-CRE, de au to ria do Se na -
dor Jef fer son Pé res, e pela pre ju di ci a li da de
do Re que ri men to.

Vo ta ção do re que ri men to, nos ter mos do pa re -
cer, 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.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para fa zer cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

É a se guin te a mo ção apro va da:

MOÇÃO Nº 1, DE 2001-CRE

ÀS AUTORIDADES COMPETENTES
DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA

Nós, mem bros da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil, ma ni fes ta mos, por meio des ta, ao
Go ver no nor te-ame ri ca no nos sa pre o cu pa ção e nos -
so pro tes to di an te da de ter mi na ção ma ni fes ta da re -
cen te men te pelo Pre si den te Ge or ge W. Bush de não
en dos sar a re gu la men ta ção das nor mas para a emis -
são de dió xi do de car bo no na at mos fe ra, con ti das no
Pro to co lo de Kyo to.

Ci en tes de que uma ques tão pla ne tá ria como a
da mu dan ça cli má ti ca re quer, para seu en ca mi nha -
men to e so lu ção, o en vol vi men to sin ce ro e con sis ten -
te de toda a co mu ni da de in ter na ci o nal, re cha ça mos
qual quer abor da gem uni la te ral do pro ble ma.

O im pe ra ti vo éti co uni ver sal da eqüa ni mi da de, a 
nos so ver, exi ge que cada país as su ma os ônus de -
cor ren tes de sua res pec ti va con tri bu i ção ao pro ces so
de aque ci men to glo bal, ar can do com a res pon sa bi li -
da de que lhe cabe no com ba te ao cha ma do efe i to-es -
tu fa.

Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, na ção que mais 
lan ça dió xi do de car bo no na at mos fe ra ter res tre, não
pode, por tan to, de ser tar do de ver, pe ran te seus ci da -
dãos des ta e de to das as pró xi mas ge ra ções, bem
como o con jun to da Hu ma ni da de, de em pe nhar seu
imen so pres tí gio no cum pri men to das me tas acor da -
das em Kyo to em 1997, de ter mi nan do que os pa í ses
de sen vol vi dos ace i tem re du zir em até 5% (cin co por
cen to) suas emis sões de dió xi do de car bo no, me ta no, 
óxi do ni tro so e ou tros, re gis tra das em 1990, no ho ri -
zon te tem po ral en tre 2008 e 2012.

Con vém lem brar que os mais a ali za dos es tu -
dos in ter na ci o na is, am pla men te de fen di dos so bre tu -
do des de a Con fe rên cia Inter na ci o nal Rio-92, pre vê -
em que a con cen tra ção de ga ses tó xi cos pro du zi rá
um au men to da tem pe ra tu ra da su per fí cie ter res tre
da or dem de 1 a 3,5 gra us cen tí gra dos e uma ele va -
ção do ní vel mé dio do mar de 15 a 90 cen tí me tros até
2100, com gra vís si mas con se qüên ci as eco nô mi cas,
so ci a is e hu ma nas para a vida no pla ne ta.

Na sua qua li da de de ór gão do Po der Le gis la ti vo
de ten tor de re le van tes in cum bên ci as cons ti tu ci o na is
quan to ao de ba te, à for mu la ção, à con du ta e à fis ca li -
za ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, esta Co mis são
en dos sa a po si ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res do Bra sil em de fe -
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sa da re to ma da das ne go ci a ções so bre mu dan ças cli -
má ti cas no âm bi to da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das.

Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Pa u lo Har tung – José
Agri pi no – Íris Re zen de – Ber nar do Ca bral, Re la -
tor – Tião Vi a na – João Alber to Sou za – Gil ber to
Mes tri nho – Pe dro Piva – José Co e lho – Emí lia
Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Ro meu Tuma – Fer -
nan do Ma tu sa lém.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 228, de 2001, do Se na dor João
Alber to Sou za, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, que so bre o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 3, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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 da Câ ma ra nº 3, de 2001, vai

tam bém 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) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 229, de 2001, do Se na dor João
Alber to Sou za, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, que so bre o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 3, de 2001, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a de Assun tos
Eco nô mi cos.

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 da Câ ma ra nº 3, de 2001, re tor -

na à Co mis são de Assun tos So ci a is e, pos te ri or men -
te, vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.

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 64, de 2000 (n º
137/99, 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 Edu ca ti va e Cul tu ral de La zer do Alto

do Rio das Ve lhas 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 Sete La go as, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 113, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten -
ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e La -
u ro Cam pos.

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, ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 64, 
de 2000, 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 418, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 64, de 2000 (nº 137, 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 64, de 2000 (nº
137, de 1999, 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 Edu ca ti -
va e Cul tu ral de La zer do Alto do Rio das Ve lhas 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 Sete La go as, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001.  Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 418, 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 64, DE 2001
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Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à “Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de
La zer do Alto do Rio das Ve lhas” 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
Sete La go as, 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 a Por ta -

ria nº 292, de 9 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à “Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de La zer 
do Alto do Rio das Ve lhas” 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 ci da de de Sete La go as,
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 Sra s 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 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 80, de 2000 (n º
217/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a ou tor ga da Fun -
da ção José Re sen de Var gas de Rá dio 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 Rio Pa ra na í ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 159, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
do Se na dor 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 Sra s 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 80, 
de 2000, 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 419, 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 80, de 2000 (nº 217, 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 80, de 2000 (nº
217, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a ou tor ga da Fun da ção José Re -
sen de Var gas de Rá dio 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 Rio Pa -
ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 419, 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 80, DE 2001

Apro va o ato que re no va a ou tor ga
“Fun da ção José Re sen de Var gas de Rá -
dio” 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
Rio Pa ra na í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to s/nº de 16 de maio de 1996, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a ou tor ga de
“Fun da ção José Re sen de Var gas de Rá dio” 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 Rio Pa -
ra na í 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.

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 a re da ção fi nal.
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As Sra s 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 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 167, de 2000 (nº 
322/99, 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 Rá dio Três Co li nas 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 Fran ca,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 985, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ção do
Se na dor 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 Sra s 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
167, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº420,  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 nº167, de 2000 (nº 322, 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 167, de 2000 (nº
322, de 1999, 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 Rá dio
Três Co li nas 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
Fran ca, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

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 Nº167, DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a ”Rá dio Três Co li nas
Ltda." para exp Lo 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 Fran ca, 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 a Por ta -

ria nº46, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de ju lho de 1990, a per mis são ou -
tor ga da a “Rá dio Três Co li nas 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de Fran -
ca, 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 ç ão.

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:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2000 (nº 
350/99, 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 Fê nix 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 Ipa me ri, Esta do
de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Iris Re zen de. 

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.)
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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
170, de 2000, 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 421, 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

 
170, de 2000 (nº

 
350, 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 170, de 2000 (nº
350, de 1999 , 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 Fê nix
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 Ipa me -
ri, Esta do de Go iás.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001. – Já der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Antô nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 421, 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 170, DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à  “Fê nix 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 Ipa me ri, Esta do de Go iás.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 29, de 18 de mar ço de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 30 de se tem bro de 1998, a per mis -
são ou tor ga da à “Fê nix Rá dio FM 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ipa me ri, Esta do de Go iás.

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:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 189, de 2000 (nº 
420/2000, 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 Cul tu ra de Di vi nó 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 Di vi nó po lis, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 302, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, fa vo rá vel, com a Emen -
da n.º 1-CE, que apre sen ta, e abs ten ções
da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor 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 Sr
as
 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
189, de 2000, 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 422, 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 189, de 2000 (nº 420, 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 189, de 2000 (nº
420, 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 Cul tu ra de
Di vi nó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
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são so no ra em onda mé dia na ci da de de Di vi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te –  Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mar lu ce
Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 422, 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 189, DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da “Rá dio Cul tu ra de Di vi nó 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
Di vi nó po lis, 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 14 de ja ne i ro de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
“Rá dio Cul tu ra de Di vi nó 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 Di vi nó po lis,
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 Sr

a s
 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) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a cha ma da
do Item 9, no es pe lho da Ordem do Dia de hoje,
está cor re ta. No en tan to, a emen ta não cor res pon de 
ao enun ci a do da ma té ria, que é o que pas sa rei a ler.

Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de 2000 (nº 
506/2000, 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 Edu ca ci o nal e Cul tu ral Pe dren se
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
Itá po lis, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá v el, sob nº 263, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
Se na dor Ger son Ca ma ta, ha ven do abs ten -
ção do Se na dor 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, ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
245, de 2000, 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 423, 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 245, de 2000 (nº 506, 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 245, de 2000 (nº
506, 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 Edu ca ci -
o nal e Cul tu ral Pe dren se 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 Itá po lis, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001. –  Ja der Bar ba lho – Édi son Lo bão – Antô nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 423, 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 245, DE 2001
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Apro va do o ato que ou tor ga per mis -
são à “Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral
Pe dren se” 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 Itá 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 re fe re a Por ta ria

nº 193, de 26 de no vem bro de 1999, que ou tor ga  per -
mis são à “Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral Pe dren -
se” 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 ci da de de Itá 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 ç ão.

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 Sra s 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 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 251, de 2000 (nº 
501/2000, 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 Antô nio Be zer ra de Me ne zes
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
Ita pi po ca, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 264, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
Se na dor Luiz Pon tes, com abs ten ções da
Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor 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 Sra s 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
251, de 2000, 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 424, 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 251, de 2000 (nº 501, 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

 
251, de 2000 (nº

501, 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
Antô nio Be zer ra de Me ne zes 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 Ita pi po ca, Esta do do Ce a rá.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 424, 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

DECRET O LEGISLATIVO Nº 251, DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à “Fun da ção Pa dre Antô nio Be zer ra
de Me ne zes” 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 Ita pi po ca, Esta do do
Ce a rá.

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 287, de 9 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Fun da ção Pa dre Antô nio Be zer ra de
Me ne zes” para exe cu tar por dez anos, 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 Ita pi po ca, 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.

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.
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Em vo ta ção.
As Sra s 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 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 255, de 2000 (nº 
523/2000, 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 ao Sis te ma FM de Rá dio 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 For mi ga, 
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 266, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
Se na dor Arlin do Por to, com abs ten ção do
Se na dor 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 Sra s 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
255, de 2000, 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 425, 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 255, de 2000 (nº 523, 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 nº255, de 2000 (nº
523, 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 ao Sis te -
ma PM de Rá dio 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 
For mi ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24  de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 425, 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 255, DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Sis te ma PM de Rá dio
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 For mi ga, 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 a Por ta -

ria nº 465, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 27 de de zem bro de 1994, a
per mis são ou tor ga da a ”sis te ma FM de Rá dio 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 fre qüên cia mo du la da na
ci da de de For mi ga, 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 382, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
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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 Srª s 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 2,
de 2001, 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 426, 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 2, de 2001 (nº 594, 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 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 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de maio de
2001.  Ja der Bar ba lho – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Mar lu ce Pin to

ANEXO AO PARECER Nº 426,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 2, DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à “Fun da ção Pa dre Kol be de Rá dio
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.

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 187, de 19 de no vem bro de 1999,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, 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 ci da de de Ati ba ia, 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
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 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 427, DE 2001

Da Comissão de Educação, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 127, de
2001 (nº 865, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Ra di o di fu são
Di nâ mi ca 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 Dou ra dos, Esta do
do Mato Gros so do Sul”.

Relator: Se na dor Ramez Tebet

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 127, de 2001 (nº 865, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Empre sa de Ra di o di fu são
Di nâ mi ca 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
Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si d en ci al nº 617, 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 729,
de 7 de de zem bro de 2000, 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.
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A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca çôes 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 Empre sa de Ra di o di fu são Di nâ mi ca Ltda.:

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Da la di er R. de Aja ú jo Fi lho 4.000
João Alcân ta ra Fi lho 4.000

To tal de Co tas 8.000

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 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 nº127, 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 nº39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Empre sa de Ra di o di fu -
são Di nâ mi ca 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 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, 22 de maio de 2001. –
Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si dên cia, Mo re i -

ra Men des – Re la tor, Ra mez Te bet – Wal deck
Orne las – José Co e lho – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Car los Pa tro cí nio – Arlin do Por to – Ro meu
Tuma – Ca sil do Mal da ner – Na bor Jú ni or – Ger son 
Ca ma ta – Pe dro Piva – Lú cio Alcân ta ra – Ri car do
San tos – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA, PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO I
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.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -

ta-se à lis ta de ora do res.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. NABOR JÚNIOR  (PMDB – AC. Para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a im pren sa do meu Esta do tem es tam pa -
do, com fre qüên cia, as pre o cu pa ções de toda a so ci e -
da de acre a na em tor no da no tí cia de que a Pe tro bras
es ta ria in cli na da a en cer rar as ati vi da des de su pri -
men to de com bus tí ve is à ca pi tal, Rio Bran co, den tro
de pou co tem po.

Essa ame a ça já foi ob je to de pro nun ci a men to
de al guns de pu ta dos es ta du a is na Assem bléia Le gis -
la ti va. Se vier a ser con su ma da, tra rá, in ques ti o na vel -
men te, pre ju í zos in cal cu lá ve is para a po pu la ção de
todo o Esta do, pois a nova po lí ti ca de pre ços, es ta be -
le ci da pela Pe tro bras e com a anuên cia do De par ta -
men to Na ci o nal de Com bus tí ve is, de ter mi na que a ta -
be la de pre ços é fi xa da de acor do com as ba ses da
em pre sa em cada Uni da de da Fe de ra ção.

Se, por exem plo, essa base de for ne ci men to de
com bus tí vel vier a ser fe cha da, se ti ver as suas ati vi -
da des en cer ra das, o pre ço do com bus tí vel vai ser au -
men ta do: será o mes mo de Ma na us ou de Por to Ve -
lho, com o acrés ci mo de um cus to, a tí tu lo de adi ci o -
nal de trans por te; é o que acon te ce em ou tras ci da -
des que não dis põem de ba ses da em pre sa. Isso vai
oca si o nar, Sr. Pre si den te, uma ele va ção dos gas tos
com de ri va dos de pe tró leo, na ca pi tal do Acre, em tor -
no de 15 a 20%. Já te mos o pre ço mais ele va do de
pe tró leo do Bra sil, mes mo exis tin do uma base da Pe -
tro bras em Rio Bran co. E ago ra, se essa base for fe -
cha da, o pre ço vai au men tar ain da mais.

Por essa ra zão, que ro apro ve i tar este bre ve es -
pa ço que V. Exª me con ce deu, Sr. Pre si den te, para di -
ri gir um ape lo à Pe tro bras, ao De par ta men to Na ci o nal 
de Com bus tí ve is e ao pró prio Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, para que não se con su me, de ma ne i ra al gu -
ma, a pro pos ta de fe cha men to da base da Pe tro bras
em Rio Bran co. Isso vai ser um pre ju í zo in cal cu lá vel
para a po pu la ção do meu Esta do, que, como dis s e
an te ri or men te, já paga um pre ço ele va dís si mo pelo
di e sel, pela ga so li na e por ou tros pro du tos as se me -
lha dos.

É im por tan te fri sar que essa ati tu de, se vier a
ser to ma da, es ta rá na con tra mão de to dos os le gí ti -
mos in te res ses do Acre, prin ci pal men te por que afe ta -
rá o abas te ci men to de com bus tí vel às usi nas ge ra do -
ras de ener gia elé tri ca em Rio Bran co. Se a base for
fe cha da, o pre ço do pe tró leo vai au men tar e, con se -
qüen te men te, a ta ri fa de ener gia elé tri ca tam bém,
agra van do, as sim, os pro ble mas vi vi dos pela eco no -

mia de mais de 250 mil pes so as que re si dem na Ca pi -
tal do Esta do.

Era o ape lo que eu ti nha a for mu lar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la, pela Li de ran -
ça do PMDB, por 20 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srª

s
 e

Srs. Se na do res, a gra ve cri se ener gé ti ca pela qual
pas sa o Bra sil é um pro ble ma que não se en cer ra em
si mes mo. Ela nos abre um le que am plo de pre o cu pa -
ções, que me re cem aten ção enor me de to dos nós. O
Bra sil pre ci sa, ur gen te men te, de um pro je to de de -
sen vol vi men to que con tem ple uma sé rie de in ves ti -
men tos, es pe ci al men te nas áre as de ener gia e trans -
por tes.

Des de o iní cio do pri me i ro man da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de sen ro la-se no
Go ver no uma bri ga en tre os cha ma dos ”mo ne ta ris -
tas“ e os ”de sen vol vi men tis tas“, os que acham ne ces -
sá rio tudo fa zer pela es ta bi li da de da mo e da e, por ou -
tro lado, os que de fen dem uma cer ta fle xi bi li da de,
com a li be ra ção de in ves ti men tos em se to res es sen -
ci a is. Uma que da de bra ço que, se no iní cio, res trin -
gia-se aos cor re do res do po der, aca bou ga nhan do as
man che tes e o do mí nio pú bli co.

Ao lon go do tem po, os ”de sen vol vi men tis tas“ fo -
ram sen do ”fri ta dos em fogo bran do“, len ta e con ti nu -
a men te, até se rem ex pe li dos do Go ver no. Se não to -
dos, pelo me nos a gran de ma i o ria, os ex po en tes.
Todo o po der foi dado à equi pe eco nô mi ca, para a
qual é pro i bi do fa lar em gas tos, mes mo que es sen ci a -
is. Tal vez essa op ção ra di cal pe los ”mo ne ta ris tas“ te -
nha sido um dos ma i o res equí vo cos des te Go ver no. 

A cri se ener gé ti ca é um dos des do bra men tos
des sa de ci são. Os in ves ti men tos no se tor pra ti ca -
men te não exis tem. As es ta ta is de ener gia fo ram pro i -
bi das de fa zer no vos in ves ti men tos e, no pro ces so de
pri va ti za ção, pre ci pi ta do e sem pla ne ja men to, não fo -
ram in clu í das exi gên ci as de in ves ti men tos em ener -
gia nova, o que con tri bu iu para o au men to da de fa sa -
gem en tre pro du ção e con su mo.

Os re cur sos des ti na dos às obras no se tor de
ener gia, que até 1990 eram da or dem de R$20 bi -
lhões por ano, na era Fer nan do Hen ri que Car do so
des pen ca ram para pou co me nos de R$8 bi lhões. O
pro gra ma de ter me lé tri cas, ini ci a ti va que pre via a
cons tru ção de 49 no vas usi nas, ain da está qua s e
todo no pa pel. Ape nas 9 de las es tão den tro do cro no -
gra ma es ta be le ci do.
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As con se qüên ci as para o País são ter rí ve is. De
acor do com es tu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, se
for cum pri do o ra ci o na men to de ener gia da or dem de
20%, o cres ci men to do PIB será de 3,5% nes te ano, e
não mais 4,5%, como era pre vis to. Per to de 850 mil
va gas de em pre go de i xa rão de ser cri a das. Ha ve rá
que da da ar re ca da ção. A pro du ção ca i rá, o que ten de 
a ca u sar au men tos de pre ços ain da ma i o res, co lo -
can do-nos, na tu ral men te, di an te de uma ame a ça real 
de vol ta da in fla ção.

Se o ra ci o na men to não re sol ver o pro ble ma
emer gen ci al e o País for obri ga do a re cor rer aos apa -
gões, os des do bra men tos se rão mu i to pi o res. As per -
das eco nô mi cas se apro fun da rão e te re mos um ver -
da de i ro caos so ci al: des con for to para o ci da dão, trân -
si to caó ti co, au men to ine vi tá vel da vi o lên cia e um pro -
ble ma mu i to sé rio na área da sa ú de, já que a gran de
ma i o ria dos hos pi ta is bra si le i ros não pos sui ge ra do -
res  si tu a ção que so men te pa í ses em guer ra pen sam
em ex pe ri men tar.

Não se pode cul par ex clu si va men te o atu al Go -
ver no pelo pro ble ma. Mas não dá para exi mir de cul -
pa uma ges tão que já está há qua se sete anos no po -
der sem que te nha fe i to qual quer in ves ti men to no se -
tor. Um Go ver no que deu iní cio e in sis te em le var adi -
an te um pro ces so de pri va ti za ção ata ba lho a do, que
só pre ju í zos tem ca u sa do ao povo bra si le i ro.

A par tir das pri va ti za ções, não hou ve no vos in -
ves ti men tos, como se ria de se su por, no se tor elé tri -
co. As ta ri fas su bi ram enor me men te onde as em pre -
sas de ener gia fo ram pri va ti za das. Hoje, te mos uma
das ta ri fas mais al tas do mun do. Enquan to a ta ri fa da
Light, por exem plo, che ga a 95 dó la res o me ga -
watt/hora, no Ca na dá o cus to é de ape nas 52 dó la res. 
Por tan to, qua se a me ta de.

O fí si co Luiz Pin guel li Rosa, pro fes sor da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, pu bli cou re cen -
te men te um in te res san te ar ti go na Fo lha de S. Pa u lo. 
Em pou cas li nhas, ele faz uma aná li se im pe cá vel da
si tu a ção ener gé ti ca do Bra sil e con clui que o pro ces -
so de pri va ti za ção pre ci sa pa rar ur gen te men te.

Ele iro ni za o ar gu men to do Go ver no de que a
cul pa pela cri se é a fal ta de chu va. O sis te ma elé tri co
de ve ria ter re ser va tó ri os pla ne ja dos para acu mu lar
água por pelo me nos cin co anos. Além dis so, se no
Cen tro-Oes te, no Nor des te e no Su des te exis te re al -
men te fal ta de água, no Sul e no Nor te há far tu ra de
água. Mas não exis tem li nhas de trans mis são para
trans por tar ener gia de um lado para o ou tro, por fal ta,
ex clu si va men te, de in ves ti men tos.

Diz o pro fes sor Pin guel li: ”Não se deve pro cu rar
ex pli car fa tos da na tu re za por in ter fe rên ci as di vi nas.
A res pon sa bi li da de pelo es va zi a men to dos re ser va tó -
ri os e pela fal ta de ener gia não está no céu, está na
ter ra, en tre os ho mens res pon sá ve is pelo se tor“.

As ar gu men ta ções téc ni cas do pro fes sor re for -
çam o sen ti men to le i go que to dos nós já tí nha mos.
Em ra zão da po lí ti ca eco nô mi ca e dos com pro mis sos
com o FMI, as com pa nhi as es ta ta is de i xa ram de in -
ves tir. E as em pre sas pri va ti za das fo ram co lo ca das
nas mãos de in ves ti do res que não in ves tem, até por -
que, pe las re gras das pri va ti za ções, não fo ram le va -
dos a essa obri ga ção. 

A pri va ti za ção do se tor elé tri co de i xa de ser uma 
ques tão de pre fe rên cia go ver na men tal e pas sa a ser
uma ques tão de bom sen so. Na pior das hi pó te ses, é
pre ci so uma sus pen são do pro ces so para uma com -
ple ta re a va li a ção.

O De pu ta do Fe de ral Bar bo sa Neto, do Esta do
de Go iás, Vice-Pre si den te da Câ ma ra Fe de ral, está
com um pro je to tra mi tan do em re gi me de ur gên cia
na que la Casa pro pon do a sus pen são das pri va ti za -
ções do se tor elé tri co por dois anos. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que de ve ria in ter rom per a tra mi ta ção
des se pro je to e as su mi-lo como com pro mis so de Go -
ver no. As pri va ti za ções pre ci sam, no mí ni mo, ser re -
vis tas e me lhor ana li sa das.

Isso sem con tar ou tro ar gu men to va li o so, tam -
bém mu i to for te, le van ta do há dois dias pelo Se na dor
Iris Re zen de, aqui mes mo nes ta tri bu na. Em fun ção
da cri se ener gé ti ca, é na tu ral que o pre ço das com pa -
nhi as de ener gia ca i am, e ca i am ver ti gi no sa men te.
Pri va ti zar, num mo men to como este, se ria o mes mo
que en tre gar um pa tri mô nio, que é do povo bra si le i ro,
a pre ço de ba na na.

Em Go iás, onde o Go ver no es ta du al in sis te em
pri va ti zar as Cen tra is Elé tri cas de Go iás (Celg), es ta -
mos re a li zan do um am plo mo vi men to para bar rar
esse ato, que será mu i to no ci vo ao povo go i a no.
Ontem, o Par ti do dos Tra ba lha do res re a li zou uma
gran de ma ni fes ta ção em Go iás. Na sex ta-fe i ra pró xi -
ma, ha ve rá ou tra ma ni fes ta ção, pro mo vi da pelo
PMDB, com a par ti ci pa ção de sin di ca tos e lí de res de
di ver sos par ti dos po lí ti cos. Esta rão pre sen tes, nes sa
ma ni fes ta ção, o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ita mar
Fran co, e Pe dro Si mon, gran de Se na dor do nos s o
Par ti do e des ta Casa, en tre ou tros no mes de pro je ção 
na ci o nal. Re pi to que tal ato pú bli co visa à não pri va ti -
za ção das Cen tra is Elé tri cas de Go iás.

Não se tra ta de uma ma ni fes ta ção po lí ti ca, mas
de um ato de de fe sa do nos so Esta do. A Celg é uma
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em pre sa viá vel, que ain da tem mu i to que cons tru ir em 
Go iás, prin ci pal men te nas me no res ci da des, nos po -
vo a dos mais dis tan tes e tam bém na zona ru ral.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ma -
gui to Vi le la?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha  (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª faz uma crí ti ca se re na,
mas con tun den te, ao mo de lo eco nô mi co bra si le i ro,
fo ca li zan do a cri se ener gé ti ca e ana li san do a que da
de bra ço en tre mo ne ta ris tas e de sen vol vi men tis tas.
Eu di ria que a cri se ener gé ti ca en fo ca da por V. Exª
se ria ape nas um es ti lha ço da bom ba de re tar do que
está co me çan do a es tou rar no colo dos mo ne ta ris tas.
De fato, tra ta-se de uma po lí ti ca equi vo ca da a pri va ti -
za ção do se tor elé tri co. Está evi den te o re sul ta do
caó ti co de tudo isso. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so anun cia que foi pego de cal ças cur tas.
Cul pa de quem? Ou foi en ga na do pe los seus au xi li a -
res ou foi sur pre en di do pela in com pe tên cia de seus
as ses so res da área, que não o in for ma ram de vi da -
men te acer ca do as sun to. Então, o Go ver no pe cou,
mas o povo não pode pa gar por isso. Não são os con -
su mi do res, so bre tu do os mais hu mil des, que de vem
ser pre ju di ca dos. O Go ver no tem de pro ce der à
mea-cul pa e ado tar me di das emer gen ci a is. Nós, no
Ama pá, já pas sa mos por uma cri se de ener gia como
esta. Mas lá, um lu gar tão dis tan te da qui, um dos me -
no res Esta dos da Fe de ra ção, em pou co tem po se en -
con trou a so lu ção. Hoje, te mos su pe rá vit de ener gia e 
es ta mos fora – gra ças a Deus – des se pro ble ma do
ra ci o na men to. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so pre ci sa mo bi li zar to dos os se to res do seu Go -
ver no – e o está fa zen do de for ma tí mi da –, para en -
con trar so lu ções ime di a tas, a cur to pra zo, não ape -
nas aque las que ve nham a lon go pra zo. Como o pró -
xi mo ano será ele i to ral, o Go ver no ja ma is se sub me -
te rá a esse caos ener gé ti co em 2002, se não vai fal tar
ener gia tam bém na cam pa nha – ener gia num sen ti do
fi gu ra do –, que le va rá cer ta men te o Go ver no à der ro -
ta. Sei que V. Exª não é da Opo si ção, mas um Se na -
dor de Par ti do Go ver nis ta, por isso faz uma crí ti ca se -
re na, po rém con tun den te, e o Pre si den te tem sido in -
fe liz quan do bra da e anun cia que a Opo si ção tem-se
com por ta do com po si ções fas cis tas. Isso não é ver -
da de! Nada do que está acon te cen do atu al men te é
cul pa da Opo si ção. A Opo si ção cum pre o seu pa pel
de vi gi lân cia, de au xi li ar na in ves ti ga ção, de fis ca li za -
ção, mas ja ma is com ati tu des fas cis tas con tra o Pre -

si den te, por que não é in te res se da Opo si ção der ru bar 
este Go ver no. A Opo si ção de se ja, na ver da de, aler tar 
a so ci e da de para os pro ble mas crô ni cos que se vêm
acu mu lan do e que ago ra se vêm trans for man do
numa bom ba de re tar do, cu jos es ti lha ços atin gem
exa ta men te a cri se ener gé ti ca. Pa ra be ni zo V. Exª
pelo co e ren te e im por tan te as sun to que traz ao Ple -
ná rio na ma nhã de hoje.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao Se na dor Se bas tião Ro cha. Na re a li da de, S.
Exª tem ra zão: tra ta-se de uma bom ba de efe i to re tar -
da do. O Bra sil ain da vai pa gar mais caro com isso.

Há seis anos, quan do eu go ver na va Go iás, já
aler ta va para o pro ble ma da fal ta de ener gia elé tri ca
que o Bra sil atra ves sa ria, caso não hou ves se in ves ti -
men to no se tor. De ter mi nei que se fi zes se um le van -
ta men to, e foi cons ta ta do que, só em Go iás, se po de -
ri am cons tru ir mais de 25 hi dre lé tri cas – gran des, mé -
di as e pe que nas. Co lo quei o Esta do à dis po si ção
para re ce ber es ses in ves ti men tos. 

Mas, Se na dor Se bas tião Ro cha, se eu fos se o
Pre si den te da Re pú bli ca, tro ca ria toda a equi pe eco -
nô mi ca. É ela que tem afun da do este Go ver no, nes -
tes qua se sete anos. Sei que sou um Se na dor que
não sou ou vi do. Não sou Pe dro Si mon ou ou tro Se na -
dor de ma i or ex pres são aqui. Mas o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so te ria de dar uma de mons -
tra ção ao País, tro can do essa equi pe eco nô mi ca, co -
lo can do ho mens com mais sen si bi li da de, que en xer -
guem me lhor, que não de i xem fal tar ver ba para as es -
tra das fe de ra is – que es tão ma tan do ir mãos nos sos
no País –, que não de i xem fal tar ver bas para in ves ti -
men tos em se to res es tra té gi cos, como o da ener gia
elé tri ca. 

Mes mo quan do Go ver na dor, eu já ad ver tia: o
Pre si den te não pre ci sa va de Opo si ção em lu gar ne -
nhum, pois os opo si to res es ta vam e con ti nu am na
equi pe eco nô mi ca.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é
uma boa fi gu ra, um bom qua dro, um ho mem ho nes to, 
sé rio, até bem-in ten ci o na do, mas tor nou-se re fém de
uma equi pe eco nô mi ca que está le van do o seu Go -
ver no ao caos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, so li da ri zo-me com V. Exª nes sa pre o -
cu pa ção de ver o País so frer al guns tom bos em seu
ca mi nho e en con trar al guns óbi ces que não está con -
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se guin do con tor nar com a agi li da de de que ne ces si -
ta va, exa ta men te por que es sas ques tões es tão re fle -
tin do in ter na e ex ter na men te. Se não ve ja mos: o caso
da cri se ener gé ti ca. Esse é um ar ra nhão pro fun do da
nos sa ima gem no ex te ri or. Um País que não cu i dou
da sua ma triz ener gé ti ca, as pec to pri mor di al para a
in dús tria, para o con for to, en fim para to das as áre a s
do ser hu ma no e da eco no mia do País! Sei que va -
mos pa gar caro. Sei que V. Exª, quan do Go ver na dor,
teve mu i ta cla ri vi dên cia, daí ter sido o Go ver na dor
que ter mi nou com mais de 80% de apro va ção. Sei
que, nes se mo men to, os go i a nos têm sa u da de de V.
Exª e que to das as pes qui sas in di cam que V. Exª está
ga nhan do de dois a um em re la ção ao ou tro can di da -
to. Sei que essa cla ri vi dên cia que V. Exª está ten do e
essa fran que za que lhe é pe cu li ar, de di zer o que pre -
ci sa ser dito, faz com que o povo go i a no acre di te em
V. Exª. Vejo com tris te za que, em ou tras áre as do Go -
ver no, essa sin ce ri da de não está ocor ren do. Mas ca -
ram os da dos. Qu an do me nos es pe ra mos, ex plo de a
cri se. Pen sá va mos que es ta va tudo bem. Cito ou tro
exem plo. Há três se ma nas, eu fa la va com gran des in -
ves ti do res em Nova Ior que – um gru po de sete tri -
lhões de dó la res – que a mi nha pre o cu pa ção era com
o Con gres so. Nun ca ima gi nei que te ría mos uma cri se 
ener gé ti ca. Que cara te nho hoje para di zer aos in ves -
ti do res que o Con gres so re sol veu o pro ble ma, ma s
que há ou tro pior, para o qual nin guém pres tou aten -
ção. Como um País, que é a oi ta va eco no mia do mun -
do, pode pas sar um re ci bo des se? Cito ain da o exem -
plo da Pre vi dên cia, que está ten do um cres ci men to
enor me na des pe sa e uma di mi nu i ção de ar re ca da -
ção. Bre ve men te ou vi re mos fa lar de uma cri se como
se fos se no vi da de. Mas não é. Qu an do se faz um se -
gu ro, é pos sí vel re ce ber com me nos de trin ta dias?
Mas, na Pre vi dên cia, um se gu ro está sen do pago
com de zes se is dias. É uma be le za essa agi li da de,
mas quem paga por isso é o povo. Está-se au men tan -
do o fos so, a dí vi da. Estou pre o cu pa do com es ses e
com ou tros as sun tos que não sur gem do dia para a
no i te, mas que vêm acon te cen do sem que nin guém
seja in for ma do. Sou so li dá rio a V. Exª em re la ção às
pre o cu pa ções de mons tra das em seu dis cur so. Só os
gran des po lí ti cos po dem ver adi an te e se pre o cu par
com o fu tu ro. 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ney Su as su na, agra de ço o seu apar te, que in -
cor po ro ao meu pro nun ci a men to jun ta men te com o
apar te do no bre Se na dor Se bas tião Ro cha. 

Mas, para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Bra sil pas sou por uma cri se em re la ção

a suas es tra das fe de ra is e está en fren tan do a cri se do 
se tor elé tri co e paga caro por isso. 

Fa rei ou tra ad ver tên cia. Ha ve rá bre ve men te
uma cri se de ali men tos no Bra sil por fal ta de in ves ti -
men tos na agri cul tu ra. O Bra sil hoje pro duz 80 mi -
lhões de to ne la das, quan do de ve ria es tar pro du zin do
mais de 200 mi lhões de to ne la das. Só para o mer ca -
do in ter no, se ri am ne ces sá ri os 120 mi lhões de to ne -
la das, mas o Go ver no não quer in ves tir na agri cul tu ra, 
na pe cuá ria e na que les que ti ram le i te. 

O Bra sil tam bém pas sa rá por mo men tos di fí ce is 
na área de ali men ta ção em ra zão da fal ta de in ves ti -
men tos e de pro te ção aos nos sos agri cul to res e pe -
cu a ris tas, ou seja, aos ho mens que pro du zem nes te
País. Isso ocor re rá pela fal ta de vi são da equi pe eco -
nô mi ca, que re al men te não en xer ga as ne ces si da des 
do Bra sil, que é gran de, con ti nen tal e pre ci sa es tar
de sen vol ven do-se, ge ran do em pre gos e ri que zas a
fim de me lho rar o ní vel de vida do seu povo.

La men to di zer que o Bra sil en fren ta rá ra pi da -
men te mais uma cri se. Então, o Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so será lem bra do
como o das cri ses nas es tra das. Hoje, es tou con vic to
de que a cul pa não é dos Srs. Mi nis tros Eli seu Pa di lha 
e Mar cos Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es, mas do Sr. Mi -
nis tro da Fa zen da, que não li be ra ver bas para se to res 
es sen ci a is do nos so País. É, sem dú vi da, a equi pe
eco nô mi ca a co ve i ra des te Go ver no.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Nes te mo -
men to, além de fa lar como ilus tre re pre sen tan te do
Esta do de Go iás, V. Exª fala com a res pon sa bi li da de
de Pre si den te do nos so Par ti do. O Bra sil in te i ro e o
PMDB com mu i ta ex pec ta ti va e oti mis mo vi ram V. Exª 
ofe re cer as ca rac te rís ti cas ne ces sá ri as para que,
nes ta hora, nes te mo men to de cri se te nha mos con di -
ções de dar a nos sa pa la vra e a nos sa ori en ta ção.
Nes te seu pri me i ro pro nun ci a men to, na qua li da de de
Pre si den te do Par ti do, V. Exª cha ma a aten ção do
País e do Go ver no para si tu a ção sé ria e im por tan te
em que es ta mos vi ven do. Acho que V. Exª foi mu i to
fe liz ao di zer que não dá para cul par o Mi nis tro Pra ti ni
de Mo ra es pela cri se na agri cul tu ra. O co i ta do do Pra -
ti ni não dá pal pi te so bre co i sa ne nhu ma. Quem de ter -
mi na a ver ba que vai para o Mi nis té rio de S. Ex.ª, o
quan to será re pas sa do, se che ga atra sa do ou não é a 
área eco nô mi ca; o mes mo se dá com o Mi nis tro dos
Trans por tes que, cá en tre nós não tem di nhe i ro para
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co i sa ne nhu ma. O Mi nis tro dos Trans por tes está que -
ren do cons tru ir a es tra da que liga Flo ri a nó po lis a
Osó rio há 4 anos, e há 4 anos é bo i co ta do. Na hora de 
sair a ver ba, ela não sai. V. Ex.ª cha ma a aten ção
para esse de ta lhe que me pa re ce mu i to im por tan te.
Acho que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
tem a obri ga ção de en ten der a gra vi da de do mo men -
to. Sua Exce lên cia te le fo nou para a Srª Te re za Cru vi -
nel e on tem, em O Glo bo , saiu aque la de cla ra ção
dele, que ren do cha mar a Na ção de fas cis ta, de que a
Opo si ção é res pon sá vel pe las co i sas que es tão acon -
te cen do. Mas, por amor de Deus, onde nós es ta mos?
Esta mos vi ven do um re gi me em que o Go ver no nun -
ca teve tan to po der. Qu an do o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, on tem, ba i xou aque la me di da pro vi só ria,
pro i bin do-nos de re cor rer nes sa ques tão do cor te de
ener gia, Sua Exce lên cia pra ti ca men te ter mi nou com
o Con se lho de De fe sa do Con su mi dor, uma dos co i -
sas mais ex cep ci o na is, que era res pe i ta da, ad mi ra da, 
que en si nou o bra si le i ro a par ti ci par, a ter vida, a ter
per so na li da de, a agir. Ele pro í be o ci da dão! É um ato
de for ça. O que acon te ceu, on tem, foi um ato de for ça
que ele ba i xou, ao es ti lo do Ato Insti tu ci o nal nº 1. Ba i -
xou uma me di da pro vi só ria que é um ato de for ça, é
um ato de ar bí trio. A tí tu lo de que a me di da pro vi só ria
pode pro i bir um ci da dão que te nha apa re lhos de luz
que i ma dos de vi do aos cor tes de ener gia re cor rer ao
Con se lho de De fe sa do Con su mi dor? Se ele qui ser
re cor rer, não pode! Pri me i ro, ele pro cu rou o Pre si -
den te do Su pre mo e o Pre si den te do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, di zen do: ”Vo cês não po dem ace i tar!
Isso que vo cês es tão fa zen do é exa ge ro!“ Como os
Pre si den tes dos Tri bu na is dis se ram que há co i sas
que eles têm que fa zer, que a lei exis te para ser cum -
pri da, Sua Exce lên cia vi o len ta a lei com uma me di da
pro vi só ria; e nos cha ma de fas cis ta?! E nos cha ma de 
fas cis ta! V. Exª está fa zen do um pro nun ci a men to mu -
i to im por tan te, mu i to sé rio, com a res pon sa bi li da de
que V. Exª tem; mas cre io que está na hora de o Pre -
si den te da Re pú bli ca, como diz V. Exª, en ten der que
tem que fa zer al gu ma co i sa! Ele tem que fa zer al gu -
ma co i sa! Qu e rer es con der esse ex-Pre si den te do
Ban co Cen tral, o Chi co Lo pes, como ele está es con -
den do! Ain da hoje, vem ele di zer que o Chi co Lo pes é
um ho mem de bem, que não tem nada con tra ele!
Pelo amor de Deus! Se fos se no Ja pão, ou ele ti nha
dado um tiro na ca be ça, ou ele es ta va na ca de ia
como la drão! E aqui no Bra sil, es tão aí os Cac ci o las e
as co i sas acon te cen do! E ele vai fi car bra vo, por que
que re mos cri ar uma Co mis são Par la men tar de Inqué -
ri to para ave ri guar isso? Ele que ouça, nes ta hora, o
pro nun ci a men to tran qüi lo, se re no, res pon sá vel do

Pre si den te do PMDB, de V. Exª; um pro nun ci a men to
de alta co la bo ra ção com o Go ver no, pois, da qui a
pou co, Sua Exce lên cia vai fi car sem ter com quem
con ver sar. To ma ra que V. Exª es te ja er ra do, que não
se dê a cri se na agri cul tu ra. Ago ra, que vai sair, vai!
Eu sei! Mas pode não sair, por que, como es tão acha -
ta dos os sa lá ri os, tam bém pode não ha ver con su mo.
Se o Bra sil ti ves se um re gi me em que to dos pu des -
sem com prar o ne ces sá rio para sub sis tir. Re al men te,
a agri cul tu ra não está com se guin do pro du zir, mas
como esta di mi nu in do o po der aqui si ti vo, pode ser
que a cri se não seja tão sé ria. Meus cum pri men tos e
a mi nha so li da ri e da de to tal ao im por tan te pro nun ci a -
men to de V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a par ti ci pa ção de V. Exª, bri lhan te Se na dor,
ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra, que co nhe ce os pro ble mas 
re la ci o na dos a esse se tor. 

Vejo, com mu i ta tris te za, que nas ci da des não
se con se gue mais an dar, ta ma nho é o nú me ro de ve í -
cu los; isso se dá em Bra sí lia, em Go iâ nia, em Por to
Ale gre, em São Pa u lo – e o Go ver no in cen ti van do
sem pre a in dús tria au to mo ti va. E no cam po não se vê
mais os tra to res. Anti ga men te, os pe que nos pro pri e -
tá ri os ti nham lá o tra tor para be ne fi ci ar a ter ra; hoje,
não exis tem mais. Os tra to res su mi ram do cam po
por que os pre ço são in viá ve is, e os agri cul to res não
têm apo io. De for ma que o apar te de V. Exª en ri que -
ceu mu i to o meu pro nun ci a men to. 

Vou ter mi nar, Sr. Pre si den te, agra de cen do a to -
le rân cia e, ao mes mo tem po, di zen do que o ilus tre
Se na dor Pe dro Si mon re co nhe ce, como eu, que este
Go ver no, para en cer rar o seu man da to mais ou me -
nos bem, dan do es pe ran ças ao povo bra si le i ro, pre ci -
sa mu dar a equi pe eco nô mi ca. O pro nun ci a men to de
V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, veio re for çar a mi nha
tese. Espe ro que ama nhã os go i a nos ou çam V. Exª,
ao lado do De pu ta do Ernes to Vi le la e de tan tos ou -
tros, para que não pri va ti ze a Celg, se tor es tra té gi co
do nos so Go ver no.

E o lado bom da cri se, se é que ele exis te, é o de 
abrir os olhos do Go ver no para que se sus pen da,
ime di a ta men te, o pro ces so de pri va ti za ção do se tor
elé tri co; e que o Go ver no dê pri o ri da de a um am plo
pro gra ma de de sen vol vi men to, com pe sa dos in ves ti -
men tos em in fra-es tru tu ra, sob pena de con de nar o
País à pa ra li sia e à es tag na ção.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, 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 su -
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ces si va men te pe los Srs. Car los Wil son, 1 º
Se cre tá rio e Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Con ce do a 
pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, por 20 mi nu -
tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de in for mar a V. Exª que o
tem po des ti na do ao ora dor ins cri to após a Ordem do
Dia é de 50 mi nu tos, e não 20 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
ra zão. Por tan to, o tem po de V. Exª é de 50 mi nu tos.

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, mu i to obri ga do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na -
dor Ma gui to Vi le la fez um pro nun ci a men to im por tan -
te, abor dan do a ques tão da cri se ener gé ti ca no País,
as sun to que pre o cu pa hoje toda a Na ção bra si le i ra. 

A ver da de é que o Go ver no FHC está mais per -
di do do que cego em ti ro te io. Não sabe o que faz e co -
me ça a re ta li a ção con tra a Opo si ção com um pro nun -
ci a men to in fe liz, cha man do a Opo si ção de fas cis ta,
quan do toma ati tu des que são pró pri as do fas cis mo e
ba i xa me di das, in clu si ve, que pro í bem aque les que
pa ga rão mul ta de re cor rer à Jus ti ça pelo even tu al
con su mo ex ces si vo. São me di das au to ri tá ri as. Den -
tre ou tras ad vin das do Pa lá cio do Pla nal to.

O Go ver no não sabe o que faz, joga a cul pa nos
Go ver nos an te ri o res, diz que a cul pa é do Go ver no
Col lor, do Go ver no Ita mar, que não sa bia que a si tu a -
ção era tão gra ve. Nor mal men te, os re ser va tó ri os de
água das usi nas hi dre lé tri cas nes te pe río do do ano,
en tre abril e maio, es tão com um ní vel mais ele va do,
em tor no de 60% de sua ca pa ci da de. Hoje, foi cons ta -
ta do que o ní vel não che ga a 30%, va lor que cos tu ma -
mos ter em no vem bro, o pe río do mais crí ti co e no qual 
o ní vel dos re ser va tó rio ba i xa mu i to. O Go ver no tem
que sa ber como es tão os re ser va tó ri os. Se o ní vel for
de 30% ou me nos, sig ni fi ca que a cri se es ta va à vis ta.

O Go ver no tam bém diz que os bra si le i ros con -
so mem mu i ta ener gia, o que não é ver da de. No ran -
king mun di al, o Bra sil está em 82º lu gar em ter mos de 
con su mo de ener gia. Então, a po pu la ção bra si le i ra
não con so me tan ta ener gia, até por que não tem tan to
po der aqui si ti vo para com prar apa re lhos do més ti cos.
Isso é uma ba le la, uma men ti ra do Go ver no, que ten -
ta jus ti fi car sua in ca pa ci da de e a po lí ti ca ne fas ta e ab -
sur da de pri va ti za ção do se tor elé tri co.

Abor do ou tra ques tão: a água, o sa ne a men to,
ou tro se tor mu i to im por tan te e que o Go ver no tam -

bém in clui como uma das pri o ri da des de pri va ti za ção. 
Ao se pri va ti zar o sa ne a men to, o que está por trás, na 
ver da de, é a pri va ti za ção da dis tri bu i ção de água
para a po pu la ção. Esse é o gran de pro ble ma. 

Por tan to, a pri va ti za ção do se tor de sa ne a men -
to am bi en tal, que com pre en de, ba si ca men te, os ser -
vi ços de água, es go to, co le ta e dis po si ção fi nal do lixo 
ur ba no e ru ral, con tro le de ve to res de do en ças e dre -
na gem plu vi al ur ba na, vem ocor ren do des de os anos
70, épo ca em que o boom da cons tru ção ci vil co me -
çou a dar ar de des gas te e cri se, até o mo men to atu al.

Nes se ”lap so tem po ral“, as em pre sas pres ta do -
ras de ser vi ço de lim pe za ur ba na co me ça ram a sur gir, 
pri me i ra men te, no Bra sil, em se gui da, na Argen ti na e, 
pos te ri or men te, em ou tros pa í ses, como Chi le, Co -
lôm bia, Ve ne zu e la, Peru, etc. Essas em pre sas, ori un -
das das gran des cons tru to ras que bra das pelo “Mi la -
gre Eco nô mi co – Bra sil 1970" vi ram no se tor de lim pe -
za pú bli ca a sua ”tá bua de sal va ção" da cri se da cons -
tru ção ci vil, pois os ”con ta tos“ para as gran des obras
pú bli cas tam bém eram os mes mos para a cons tru ção
de ater ros sa ni tá ri os em Mu ni cí pi os. 

Entre tan to, so men te a par tir da dé ca da de 80 é
que es sas em pre sas se con so li da ram no mer ca do
com o lobby de que os ser vi ços ope ra dos di re ta men -
te pe los Mu ni cí pi os eram, em sua ma i o ria, de fi ci tá ri os 
e de má qua li da de, le van do o Bra sil a um caos sa ni tá -
rio. Vale res sal tar que es sas em pre i te i ras cons tru í ram 
os ater ros, po rém não os ope ra vam. 

A par tir da dé ca da de 90, ba se a das em da dos
do IBGE, es sas em pre sas pro me ti am re du zir os ín di -
ces de re sí du os só li dos ur ba nos, dis pos tos de ma ne i -
ra ina de qua da den tro de rios, la gos ou a céu aber to,
que eram 76% de um uni ver so de 96 mil to ne la das
diá ri as; uni ver sa li zar a co le ta e re du zir os cus tos ope -
ra ci o na is do ser vi ço.

Com es ses ”mo tes“, es sas em pre i te i ras con se -
gui ram, no pe río do de duas dé ca das, ser res pon sá -
ve is pela co le ta de mais de 60% do lixo ge ra do pela
po pu la ção bra si le i ra, sen do que a co le ta de lixo re pre -
sen ta o ”filé“ das ope ra ções no to can te a um sis te ma
de lim pe za pú bli ca. Entre tan to, ao ana li sar mos o re -
sul ta do da pri va ti za ção do se tor de re sí du os só li dos
no Bra sil, de pa ra mo-nos com um qua dro in fi ni ta men -
te pior do que há 20 anos.

A pri va ti za ção dos ser vi ços de lim pe za pú bli ca
ren deu à so ci e da de não me lho ri as, mas sim o su per -
fa tu ra men to do ser vi ço de co le ta de lixo, com mu ni cí -
pi os que pa gam até R$60,00 por to ne la da co le ta da
de ma ne i ra con ven ci o nal e, pas mem, até R$450,00
pela to ne la da co le ta da de lixo se le ti vo.
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Sem con tar que da dos do La bo ra tó rio de Enge -
nha ria Sa ni tá ria e Ambi en tal, Lesa, da UFMG,
dão-nos con ta que, após duas dé ca das de pri va ti za -
ção do se tor de co le ta e dis po si ção fi nal de lixo, o ín di -
ce de re sí du os só li dos dis pos tos a céu aber to, que
era de 76%, ul tra pas sou a casa dos 89% e a co ber tu -
ra de co le ta por ta-a-por ta ain da não é uni ver sa li za da.

Ade ma is, as em pre sas de co le ta tor na ram-se
”ca i xa-dois“ de cam pa nhas de pre fe i tos cor rup tos que 
se be ne fi ci a ram com o su per fa tu ra men to do ser vi ço.

Ago ra, Sras e Srs. Se na do res, o Go ver no FHC
quer pri va ti zar o aces so à água e ao es go to, que são
vi ta is para qual quer ser hu ma no. Já ten do esse Go -
ver no FHC li qui da do boa par te do pa tri mô nio na ci o -
nal, ven den do, in clu si ve, em pre sas es tra té gi cas para
o de sen vol vi men to do País, ve ri fi ca-se que, des ta
vez, a in ten ção é mais gra ve. O Go ver no Fe de ral
vem, sis te ma ti ca men te, ten tan do exe cu tar uma po lí ti -
ca de pri va ti za ção do se tor de água e es go to que,
aliás, apre sen ta um ce ná rio que não di ver ge em nada 
do que ocor reu com o se tor de re sí du os só li dos, no fi -
nal da dé ca da de 70, a não ser por um agra van te: as
con ces sões dos ser vi ços de água e es go to te rão uma 
du ra ção de até 30 anos, pror ro gá ve is por um pe río do
de até mais 10 anos.

A ex pe riên cia da Ingla ter ra é de sas tro sa nes te
sen ti do. Em 1989, Mar ga reth Tat cher pri va ti zou o ser -
vi ço de sa ne a men to no País e o se tor fi cou nas mãos
de dez em pre sas. Em dois anos, as ta ri fas su bi ram
30% e o lu cro das com pa nhi as che gou a 360%. 

A pri va ti za ção do sa ne a men to tem des men ti do,
em todo mun do, a pro mes sa de qua li fi ca ção des s e
ser vi ço e do cus to mais ba i xo de vi do à con cor rên cia
en tre as em pre sas. A ga ran tia do ma i or aces so e de
mais qua li da de do ser vi ço está no con tro le so ci al, não 
nos in ves ti men tos, e na trans pa rên cia de sua ad mi -
nis tra ção.

Des de 1996, vá ri os par la men ta res da base go -
ver nis ta apre sen ta ram pro je tos, vi san do pri va ti zar as
em pre sas pú bli cas de sa ne a men to bá si co. Po rém,
en con tram re sis tên ci as dos se to res or ga ni za dos da
so ci e da de e os pro je tos fi ca ram pa ra li sa dos.

Ini ci al men te, ten tou-se com o PL n.º 266, do Se -
na dor José Ser ra, e, pos te ri or men te, um ou tro PL, o
de n.º 72, do De pu ta do Adol fo Ma ri nho. Entre tan to,
am bos os pro je tos não con se gui ram ir adi an te, de vi -
do às for tes pres sões dos se to res or ga ni za dos da so -
ci e da de ci vil. Te mos tam bém o Pro je to de Lei n.º 41,
do Se na dor Pa u lo Har tung, apre sen ta do este ano,
que pro te ge em par te o se tor pú bli co, mas não ex clui
a pre sen ça do ca pi tal pri va do.

Pa ra le la men te às ações le gis la ti vas, o Go ver no
Fe de ral es ta be le ceu uma po lí ti ca eco nô mi ca para o
se tor que visa as fi xi ar fi nan ce i ra men te as em pre sas
mu ni ci pa is e es ta du a is de água e es go to, for çan do-as 
a uma pri va ti za ção por fal ta de re cur sos or ça men tá ri -
os ori un dos do Exe cu ti vo Fe de ral ou de ver bas da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. 

Vale res sal tar que os re cur sos or ça men tá ri os
são de ex tre ma im por tân cia, haja vis ta que são re cur -
sos fi nan ce i ros não re em bol sá ve is à União. Essa po -
lí ti ca de fi nan ci a men to do Go ver no já é co nhe ci da
como ”po lí ti ca do pau-de-sebo“, em que os re cur sos
exis tem, mas são ina ces sí ve is aos en tes fe de ra dos
mu ni ci pa is ou es ta du a is.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na dor Ge ral do Cân di -
do?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Com mu i ta sa tis fa ção, emi nen te Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na ( Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, cum pri men to-o pela gran de za do
pro nun ci a men to e me as so cio às crí ti cas e su ges tões
que V. Exª mu i to bem faz, em fun ção de ser um as -
sun to de ex tra or di ná ria im por tân cia para o Bra sil. Di -
ria um as sun to mais pri o ri tá rio que uma agen da po si -
ti va de go ver no de ve ria ado tar se ria esse do sa ne a -
men to bá si co, de fa zer o es ta do cum prir o seu pa pel
pe ran te a so ci e da de. Se nós olhar mos os in di ca do res 
va mos ver que das ca pi ta is bra si le i ras, quan do nós
va mos para as re giões mais pe ri fé ri cas do Bra sil, nós
te mos me nos de 2% de co ber tu ra, de sa ne a men to
bá si co efe ti vo nas ca pi ta is bra si le i ras. Olhan do para a 
Ama zô nia o qua dro é exa ta men te esse; nas ci da des
de mé dio e pe que no por te o qua dro é in fi ni ta men te
mais as sus ta dor, e atrás dis so vem toda uma si tu a ção 
de sa ú de pú bli ca. O Se na dor Pa u lo Har tung, em de -
ba te aqui so bre sa ne a men tos, ca u sa que S. Exª tam -
bém ad vo ga mu i to, afir mou há pou co tem po que cada 
um dó lar in ves ti do em sa ne a men to bá si co é uma eco -
no mia de seis dó la res na área de sa ú de. Então não é
pos sí vel que essa as fi xia fi nan ce i ra que vive o Go ver -
no bra si le i ro pos sa per tur bar de tal or dem as ações e
de i xar tão re tra í da a ati tu de de en fren tar a ne ces si da -
de de se fa zer sa ne a men to bá si co pas san do pela co -
le ta de lixo, que é ou tra tra gé dia gra vís si ma. Esta mos
ven do o Go ver no bra si le i ro gas tar mais de um mi lhão
de re a is to dos os dias no com ba te e pre ven ção da
den gue, e a co le ta de lixo é um ele men to de ter mi nan -
te nis so aí. E se gu ra men te esse ser vi ço pi o rou quan -
do ele foi con du zi do pela ini ci a ti va pri va da com in te -
res ses es cu sos. Se nós olhar mos o que era a ação do 
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sa ne a men to bá si co em seu sen ti do ple no por prá ti cas 
de go ver nos que não eram sen sí ve is, não cum pri am
ri tos téc ni cos, tam bém va mos ter crí ti cas, mas nós
po de mos achar o ca mi nho do meio, o ca mi nho de ter
ini ci a ti va das po lí ti cas pú bli cas com ho nes ti da de,
com sen so de pri o ri da de, res pe i tan do cada cen ta vo
do di nhe i ro pú bli co e em al guns mo men tos ten do a
par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da na qui lo que é de ter -
mi nan te e que não afe te o com pro mis so da sa ú de do
povo bra si le i ro. Então eu que ro cum pri men tá-lo e par -
ti lhar in te gral men te do con te ú do e da for ma do dis cur -
so de V. Exª. 

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor Tião Vi a na, agra de ço ao seu apar te. Co nhe -
ço V. Exª pela sua atu a ção, como mé di co que tem
uma pre o cu pa ção fun da men tal com a sa ú de da po -
pu la ção. Te nho cer te za de que V. Exª, jun ta men te
com o Go ver na dor do Acre, seu ir mão, têm se em pe -
nha do pro fun da men te nas áre as de sa ú de pú bli ca,
tra ta men to de lixo e sa ne a men to, que são fun da men -
ta is para a po pu la ção. Obri ga do pelo seu apar te, que
en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

A exem plo dis so, te mos que, no or ça men to do
Go ver no Fe de ral para o ano de 1999, fo ram em pe -
nha dos R$35 mi lhões para o Pro gra ma de Sa ne a -
men to para a Po pu la ção de Ba i xa Ren da – Pro sa ne ar 
e, en tre tan to, fo ram efe ti va men te pa gos ape nas
R$172.941,00, ou seja, 4,7% do mon tan te apro va do
no or ça men to. Mais re cen te men te te mos o Orça men -
to da União para o ano 2000, em que fo ram em pe nha -
dos R$13.823.013,00 para ”Fi nan ci a men to a Con -
ces si o ná ri as Esta du a is e Mu ni ci pa is para Implan ta -
ção, Ampli a ção ou Me lho ria do Sis te ma de Sa ne a -
men to“. Entre tan to, fo ram efe ti va men te pa gos ape -
nas R$2.711.517,00, ou seja, 19,62% do apro va do
para o pro je to.

Ou tro exem plo im por tan te cons ta tei na re por ta -
gem do jor nal O Glo bo na ma té ria ”Dois Pe sos Duas
Me di das“. A si tu a ção se dá da se guin te for ma: Há um
ano, a Ce dae in ten si fi cou o pro gra ma de cor te de
água para cer ca de 300 mil con su mi do res ina dim -
plen tes. Os téc ni cos de ve ri am cum prir à ris ca a de ter -
mi na ção de sus pen der o abas te ci men to dos con su -
mi do res com mais de três con tas em atra so. Mas o ri -
gor que pe que nos co mer ci an tes e mo ra do res en fren -
ta ram não foi o mes mo com gran des em pre sas e ór -
gãos pú bli cos. Da lis ta dos 20 ma i o res de ve do res da
com pa nhia pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al no úl ti mo dia
11/04, oito são ór gãos do Esta do. E o mais sur pre en -
den te: em 18º lu gar no ran king  dos não-pa ga do res
está a sede do Go ver no Esta du al, o Pa lá cio da Gu a -

na ba ra, com uma dí vi da de R$2.342.524,76. So ma -
dos, os ór gãos es ta du a is que fi gu ram na lis ta res pon -
dem por R$26,9 mi lhões da dí vi da to tal (R$82,3 mi -
lhões), o que trans for ma o Go ver no do Rio, dono da
Ce dae, num gran de de ve dor de sua pró pria em pre sa.

A dí vi da do Esta do é de R$73 mi lhões, po rém li -
de ran do a lis ta dos de ve do res do Esta do está ou tro
ór gão pú bli co, só que fe de ral: a Base Aé rea do Ga -
leão, com um dé bi to de R$15,3 mi lhões. O se gun do
lu gar é de uma das ma i o res em pre sas do mun do, a
Ge ne ral Elec tric. A mul ti na ci o nal in gres sou na Jus ti ça 
ques ti o nan do os va lo res co bra dos e de i xou de pa gar
di re ta men te à Ce dae R$6,8 mi lhões. O di nhe i ro está
de po si ta do em ju í zo. Te mos tam bém: Fá bri ca Ca ri o -
ca dos Ca ta li sa do res, R$6,6 mi lhões; Ho tel Inter con ti -
nen tal, R$5,1 mi lhões; Ma ra ca nã, pri me i ro ór gão es -
ta du al a fi gu rar na lis ta dos de ve do res, com um dé bi to 
de R$4,7 mi lhões. A lis ta re ve la ou tro as pec to pre o cu -
pan te: se a Ce dae de ci dis se cum prir à ris ca o pro gra -
ma de cor tes, pelo me nos sete hos pi ta is da ci da de,
cin co de les es ta du a is, um mu ni ci pal e ou tro pri va do,
te ri am seu abas te ci men to sus pen so. O Go ver no do
Rio de Ja ne i ro re co nhe ce as dí vi das, mas res pon sa -
bi li za as ges tões an te ri o res e está qui tan do os dé bi tos 
de for ma par ce la da. A dí vi da do Esta do da ria para fi -
nan ci ar mais de dois ter ços das obras de sa ne a men to 
da Bar ra e de Ja ca re pa guá, or ça das em R$118 mi -
lhões. 

O Go ver no en vi ou o Pro je to de Lei nº 4.147 que
con ce i tua, en tre ou tras co i sas, o sa ne a men to bá si co
e de li ne ia dois ti pos de ”sa ne a men to bá si co“, sen do
um de in te res se lo cal e ou tro de in te res se co mum.
De ter mi na que aos mu ni cí pi os cabe a ti tu la ri da de dos 
ser vi ços de sa ne a men to bá si co de in te res se lo cal, ao
Esta do os de in te res se co mum, ex ce tu an do-se o s
ser vi ços de cor ren tes de ges tão as so ci a da con for me
dis pos to no art. 241 da Cons ti tu i ção Fe de ral. E ao
Dis tri to Fe de ral em sua área ge o grá fi ca. Ain da no
cam po con ce i tu al dos ser vi ços de sa ne a men to bá si -
co, a pro pos ta do Go ver no Fe de ral che ga ao ab sur do
de con si de rar ”os ser vi ços uni ver sa li za dos“ na área
de água e es go to quan do está as se gu ra do ”o di re i to
de aces so a toda pes soa, in de pen den te men te de sua 
con di ção so ci o e co nô mi ca e ins ti tu i ção, qual quer que
seja a sua fi na li da de, aos ser vi ços de sa ne a men to
bá si co pres ta dos ade qua da men te em lo ca li da des
me di an te o pa ga men to de ta ri fas“. Ora, se o ser vi ço
de água e es go to só irá às lo ca li da des por meio do
pa ga men to de ta ri fas, por de fi ni ção, não é uni ver sal.
A pro pos ta do Go ver no tam bém ca mi nha no cam po
da re gu la ção das pres ta ções dos ser vi ços de água e
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es go to, che gan do a mo de lar a me to do lo gia para as li -
ci ta ções de con ces sões das ati vi da des e ti tu la ri da -
des. Como exem plo, o PL nº 4.147/01 con ce be que
as li ci ta ções de con ces sões ou de per mis sões de ser -
vi ços de sa ne a men to bá si co se rão ”jul ga das com
base na an te ci pa ção das me tas fí si cas anu a is para
uni ver sa li za ção dos ser vi ços“.

Vale res sal tar que es sas me tas se rão ela bo ra -
das pelo li ci tan te, ba se a das no seu dé fi cit sa ni tá rio
anu al. Ocor re que, no mo de lo de li ci ta ção pro pos to
pelo Go ver no, os li ci tan tes são obri ga dos a ter nos
res pec ti vos edi ta is ”o va lor pre sen te dos in ves ti men -
tos es ti ma dos ao lon go dos pri me i ros dez anos do pe -
río do de con ces são ou per mis são“, tam bém sen do
obri ga dos a co lo car os cus tos es ti ma dos de in ves ti -
men to cor res pon den tes às me tas fí si cas mí ni mas
para co ber tu ra do ser vi ço pelo con ces si o ná rio. Tudo
se ria bom se não fos se um dis po si ti vo con ti do no pro -
je to que isen ta no con tra to de con ces são o ”novo con -
ces si o ná rio“ de sub me ter, como cláu su la con tra tu al,
as me tas fí si cas a se rem al can ça das nos dez pri me i -
ros anos, tam bém não lhe sen do obri ga tó ria a de cla -
ra ção, em con tra to, dos cus tos es ti ma dos de in ves ti -
men to para o cum pri men to das me tas fí si cas con ti das 
no edi tal de li ci ta ção.

Para ”co ro ar os ví ci os de ini ci a ti va“, a pro pos ta
do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so de ter mi na
que ”a de cla ra ção de dis po ni bi li da de hí dri ca será
trans for ma da em ou tor ga de di re i to de uso de re cur -
sos hí dri cos em fa vor do con ces si o ná rio con tra ta do,
me di an te co mu ni ca ção do ti tu lar dos ser vi ços“. Esse
dis po si ti vo ga ran te que o di re i to de uso da água seja
do con ces si o ná rio, que, em mu i tos ca sos, po de rão
ser com pa nhi as pri va das, e não do ti tu lar do ser vi ço,
con subs tan ci an do com isso uma ver da de i ra pri va ti -
za ção do uso da água do rio, con tra ri an do o dis pos to
na Lei n.º 9.433/97, que de ter mi na que a ou tor ga não
im pli ca ali e na ção par ci al das águas, uma vez que as
”águas são ina li e ná ve is“.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, a li qui da -
ção do pa tri mô nio pú bli co atra vés das pri va ti za ções
não teve qual quer efe i to po si ti vo so bre o en di vi da -
men to pú bli co nem so bre a dí vi da ex ter na. Ao con trá -
rio, am bos cres ce ram ab sur da men te. So men te um
úni co se tor ob te ve re sul ta dos fa vo rá ve is: os ban cos,
que apre sen ta ram lu cros ex cep ci o nal men te al tos,
como o Itaú, que de ve rá fe char o ano com um lu cro da 
or dem de R$ 2 bi lhões, se gun do no ti ci ou a Re vis ta
Veja.

Pelo ex pos to, de ve mos ana li sar os exem plos de 
pri va ti za ção em ou tros pa í ses e pelo Bra sil afo ra,

para en ten der que en tre gar a água nas mãos de gran -
des em pre sá ri os não é bom ne gó cio para o povo. Pri -
va ti zar a água é si nô ni mo de au men to nas con tas,
que da na qua li da de dos ser vi ços, de sem pre go e cor -
rup ção de go ver nan tes. Para com pro var, é só ver o
que acon te ceu na Argen ti na, Ingla ter ra, Fran ça e em
Mu ni cí pi os pa u lis tas, aqui no Bra sil.

No país de Ma ra do na, os ser vi ços de água e es -
go to fo ram pri va ti za dos na Ca pi tal, Bu e nos Ai res, em
1992. Ga nhou a li ci ta ção um gru po de em pre sas li de -
ra das por em pre sas fran ce sas. Re sul ta do: em três
anos, ape sar dos lu cros, os em pre sá ri os não in ves ti -
ram nem me ta de do que pro me te ram no con tra to. Os
ar gen ti nos es tão pa gan do em mé dia qua tro ve zes
mais pela água que con so mem.

Enga na-se quem pen sa que es ses são pro ble -
mas ape nas dos pa í ses po bres do Ter ce i ro Mun do.
Na Fran ça, o sa ne a men to já vi rou um mar de lama.
De ze nas de po lí ti cos, ho mens de ne gó ci os, Mi nis tros
de Esta do e Pre fe i tos são acu sa dos em pro ces so de
cor rup ção en vol ven do a pri va ti za ção da água.

Na Ingla ter ra, onde qua se não exis te in fla ção,
de po is de cin co anos de pri va ti za ção, as con tas do -
bra ram e a fal ta d’água é cons tan te no ve rão. Antes
da pri va ti za ção, três en tre cada qua tro bri tâ ni cos
eram con tra a ven da das es ta ta is de água e hoje esse 
nú me ro só vem au men tan do.

No Bra sil a si tu a ção não é di fe ren te. As em pre -
sas pri va das só se in te res sam pe los gran des sis te -
mas de água, onde o lu cro fá cil é ga ran ti do. Aque las
ci da des onde há gran des de fi ciên ci as de sa ne a men -
to são de i xa das de lado. Nes se sen ti do a po pu la ção
bra si le i ra re je i ta a pri va ti za ção. E está de olhos aber -
tos para os in te res ses dos gran des em pre sá ri os. Um
le van ta men to fe i to no Bra sil mos tra que hou ve ten ta ti -
vas para con ce der toda a ges tão dos ser vi ços de
água e es go to à ini ci a ti va pri va da em 21 mu ni cí pi os
bra si le i ros. As câ ma ras e pre fe i tu ras re sis ti ram à pri -
va ti za ção.

A po pu la ção é a ma i or pre ju di ca da nos pou cos
mu ni cí pi os que ar ris ca ram en tre gar a água aos em -
pre sá ri os. Por isso, sou con tra a pro po si ção do Go -
ver no, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, o
qual de mons tra mais uma vez ser um Go ver no su bor -
di na do ao FMI.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Osmar Dias, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da si mul ta ne a -
men te pe los Srs. Car los Wil son, 1º Se cre tá -
rio e Tião Vi a na,
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O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Con ce do a
pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. 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, os prin ci pa is
ca na is de TV aber ta têm vin cu la do, nos úl ti mos dias,
uma in te res san te pro pa gan da ins ti tu ci o nal, de ca rá -
ter edu ca ti vo. Tra ta-se de in cen ti var a po pu la ção a
ins ta lar equi pa men tos de cap ta ção de ener gia so lar,
pro ce di men to ado ta do por na ções adi an ta das e que
sem pre se re ve lou van ta jo so tan to para os con su mi -
do res quan to para o País. 

As ca ma das mais es cla re ci das da nos sa po pu -
la ção ur ba na já es tão fa mi li a ri za das há al gum tem po
com essa mo da li da de de ener gia lim pa – não po lu en -
te. O cus to da ins ta la ção das cha ma das pla cas em
pou cos me ses é com pen sa do pela con ten ção de gas -
tos com ener gia elé tri ca. Por isso, aqui mes mo no
Dis tri to Fe de ral, a gran de ma i o ria os ten ta nos te lha -
dos pla cas cap ta do ras de ener gia so lar, prin ci pal -
men te nos cha ma dos ba ir ros no bres.

Lou vo, por tan to, essa ini ci a ti va go ver na men tal.
Ela nos che ga com bas tan te atra so, após os mi ra bo -
lan tes e ex tor si vos cál cu los de mul tas à po pu la ção re -
la ti vas a pos sí ve is ex ces sos de con su mo.

De iní cio, a po pu la ção res pi rou ali vi a da por se
ha ver li vra do das su per con tas de luz, so bre tu do
aque les que ins ta la ram chu ve i ros por cap ta ção de
ener gia so lar. O País, no en tan to, ma ni fes tou re ce io
ante os cor tes de ener gia, já ba ti za do de apa gões
pelo povo. Ago ra, as mul tas re tor na ram. A re du ção de 
20% de con su mo é obri ga tó ria, os cor tes pu ni ti vos es -
tão pre vis tos. A re ces são é ine xo rá vel.

Sabe-se que um ra ci o na men to de ener gia elé tri -
ca por seis me ses pode acar re tar uma re du ção de
0.6% no cres ci men to do PIB bra si le i ro. As me tas de
cres ci men to, es ta be le ci das em 4,5% pelo Go ver no, já 
ha vi am ca í do para 4% em ra zão das duas úl ti mas ele -
va ções da taxa de ju ros pelo Ban co Cen tral. Ontem,
ti ve mos ou tra ele va ção de 0.5% das ta xas de ju ros do 
Ban co Cen tral. Cal cu lam os eco no mis tas que, com o
ra ci o na men to, a ex pan são do PIB não de ve rá ul tra -
pas sar 3,5%.

O se tor in dus tri al se pre pa ra para ali vi ar as ine -
vi tá ve is per das do se tor. Ale ga o Pa lá cio do Pla nal to
que a atu al si tu a ção de es cas sez de ofer ta de ener gia 
deve-se à fal ta de in ves ti men tos nos Go ver nos dos
Ex-Pre si den tes Fer nan do Col lor e Ita mar Fran co —
são pa la vras tex tu a is da edi ção do dia 08 de maio do
Jor nal do Bra sil . 

Não du vi do, Sr. Pre si den te, que te nha ha vi do
pou co in ves ti men to, como tam bém não du vi do de
que, de 1996 a 2000, te nham sido acres cen ta dos à
ofer ta na ci o nal de ener gia elé tri ca 3,1 mil me ga watts
por ano. 

Se gun do de cla ra ção do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, em 1995, a dis po ni bi li da de de po -
tên cia era de 58,9 mil me ga watts ; no ano 2000, ha -
via-se atin gi do um to tal de 74,4 mil me ga watts; em
2001, os in ves ti men tos de ve rão re pre sen tar mais de
4,8 mil me ga watts na ca pa ci da de de trans mis são de
ener gia elé tri ca.

O que nos ca u sa es pé cie é a de cla ra ção do Dr.
José Otá vio Cam pos, Asses sor do Con se lho de Ener -
gia da Fe de ra ção das Indús tria do Esta do do Rio de
Ja ne i ro – Fir jan, ao Jor nal do Bra sil: 

Em maio do ano pas sa do, a Fir jan lan -
çou um re la tó rio aler tan do so bre o ris co de
ra ci o na men to de ener gia e a ne ces si da de
de eco no mia. Mas o aler ta foi ig no ra do pelo
go ver no e por isso es ta mos nes sa si tu a ção.

Impres si o na, ou tros sim, que a mes ma
equi pe que ig no rou o aler ta da Fir jan se te -
nha pres ta do a um ver da de i ro de lí rio; a cál -
cu los exor bi tan tes, res sal ta dos pela im pren -
sa ca ri o ca: ”Arre ca da ção ex tra com ta ri fas
pode pas sar de R$400 mi lhões men sa is e
deve ser di vi di da en tre em pre sas e con su -
mi dor. 

O Se cre tá rio Exe cu ti vo de Mi nas e Ener gia, Sr. 
Luiz Pe raz zo, re ba teu as crí ti cas de que as em pre -
sas con ces si o ná ri as se be ne fi ci a ri am com os re cur -
sos ar re ca da dos pelo pla no de ra ci o na men to. Pa re -
ce-me, tam bém, im pos sí vel a hi pó te se de que qual -
quer in di ví duo dig no pos sa, em seu ju í zo nor mal, ter 
pen sa do em ti rar pro ve i to des sa si tu a ção.

Qu a se to dos os jor na is de cir cu la ção na ci o nal
di vul ga ram trans cri ções de um do cu men to de no mi -
na do “Pla ne ja men to Anu al da Ope ra ção Ener gé ti ca
Ano 2000", ela bo ra do em abril de 2000, pelo Ope ra -
dor Na ci o nal de Sis te ma e en ca mi nha do ao Mi nis té rio 
das Mi nas e Ener gia e à Agên cia Na ci o nal de Ener gia 
Elé tri ca.

No mês de de zem bro fo ram fe i tos no vos aler tas
às au to ri da des, quan to à gra vi da de da si tu a ção, em
vir tu de dos ba i xos ní ve is dos re ser va tó ri os das hi dre -
lé tri cas. Fren te ao ris co de 20% de de sa bas te ci men -
to, tudo in di ca que pre fe ri ram nada fa zer e acre di tar
nos 80% de pos si bi li da des de ocor rên cia de chu vas
ao lon go do ano 2000.
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Mes mo com a ga ran tia go ver na men tal de que
só ha ve rá cor tes de luz du ran te o dia, é enor me a pre -
o cu pa ção do povo e das au to ri da des es ta du a is e mu -
ni ci pa is, es pe ci al men te nas gran des ci da des.

Po de mos ima gi nar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o caos nos hos pi ta is que não dis pu se rem
de ge ra do res, nas ma ter ni da des, no trân si to, com os
se má fo ros ino pe ran tes, na se gu ran ça, com a pa ra li -
sa ção de me trôs e trens elé tri cos, com pes so as re ti -
das em ele va do res, em equi pa men tos e ele tro do més -
ti cos que se rão da ni fi ca dos, ali men tos de te ri o ra dos.
Mu i tas pre vi sões são pos sí ve is, no bres Co le gas, to -
das elas ne ga ti vas, ne bu lo sas, de pos sí ve is con se -
qüên ci as ain da pi o res.

As in for ma ções que cir cu lam na Inter net, Sr.
Pre si den te, agra vam ain da mais as pre o cu pa ções. A
ONG Ilu mi na, por exem plo, que se diz for ma da por
téc ni cos com lar ga ex pe riên cia no se tor, cha ma a
aten ção da po pu la ção para três pon tos im por tan tes:
”O que está acon te cen do não é obra ex clu si va da fal -
ta de chu vas. Há res pon sá ve is, e a so ci e da de deve
bus car essa res pon sa bi li da de.“ Aler ta a ci ta da ONG.
A so ci e da de bra si le i ra ain da não se deu con ta da real
di men são da cri se que a fal ta de ener gia ca u sa rá. Se
o ra ci o na men to for de 15%, isso sig ni fi ca que, em
cada mês, cin co dias não te re mos luz. Em cada dia,
qua tro ho ras no es cu ro. To dos os dias, to dos os me -
ses. O im pac to eco nô mi co será enor me. Esti ma-se
que o País per ca US$1,200.00 para cada me ga -
watt/hora não for ne ci do. Um pre ju í zo que pode che -
gar a US$50 bi lhões“.

O site Ilu mi na apre sen ta con ce i tos e exem plos
ca pa zes de abor dar ân gu los ines pe ra dos da ques tão
ener gé ti ca, como no caso da Usi na do Fu nil, no Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, que é ope ra da por Fur nas. Uma
vez que a Usi na do Fu nil foi pra ti ca men te amor ti za da
no ba lan ço de Fur nas, gera ener gia bem ba ra ta, a
R$5,5 cada mil qui lo watts/hora. Fur nas ven de para a
Light os mes mos mil qui lo watts/hora a R$35,00, e
essa em pre sa os re ven de a R$160,00.

Espe ci fi ca men te quan to à pri va ti za ção, o re fe ri -
do site  ad ver te:

A ta ri fa de ener gia do brou des de a pri va ti za ção;
o ris co de ra ci o na men to tri pli cou; o au men to da ofer ta 
está in su fi ci en te; o se tor pri va do não está in ves tin do
em ex pan são, na me di da ne ces sá ria; 100 mil em pre -
gos no se tor elé tri co fo ram ex tin tos; os ga nhos de
pro du ti vi da de das em pre sas pri va ti za das, em sua
gran de ma i o ria, não são re pas sa dos ao con su mi dor.

Qu an to ao con su mo, que as au to ri da des ale -
gam ser mu i to alto, ou, em ter mos téc ni cos, de man da

aque ci da, o site di vul ga o con su mo per ca pi ta de al -
guns pa í ses em or dem de cres cen te. Ci ta rei ape nas
os três pri me i ros:

A No ru e ga, 25 mil kwh por ha bi tan te; o Ca na dá,
16 mil kwh; os Esta dos Uni dos, 12,5 mil kwh. Para fins 
de com pa ra ção, o Bra sil, 2 mil kwh por ha bi tan te. Isso 
mes mo, 2 mil kwh por ha bi tan te.

So mos, ao mes mo tem po, o 8º PIB mun di al –
mo ti vo de or gu lho – e o 82º país em ter mos de con su -
mo ener gé ti co, aba i xo da mé dia mun di al e de pa í ses,
cu jos pa drões de de sen vol vi men to não são dos mais
des ta ca dos, como o Ca za quis tão, a Croá cia, a Ve ne -
zu e la, a Ro mê nia, a Gu i a na Fran ce sa etc.

Algu mas ou tras in for ma ções são tam bém, por
as sim di zer, inu si ta das ou in com pa tí ve is com as de -
cla ra ções das au to ri da des bra si le i ras:

Vin te mi lhões de do mi cí li os não têm aces so à
luz elé tri ca; mu i tos dos que têm esse aces so con so -
mem mu i to pou co. Para se ter uma idéia, uma fa mí lia
que te nha uma pe que na ge la de i ra, um ven ti la dor e
ape nas uma lâm pa da e não use chu ve i ro elé tri co gas -
ta em tor no de 140 Kwh/mês. No Ma ra nhão, por
exem plo, o con su mo mé dio não pas sa de 90
kwh/mês, e há con su mos me no res.

A ONG Ilu mi na apre sen ta, ou tros sim, uma ex pli -
ca ção bas tan te ori gi nal para o fato de não ter mos ain -
da pas sa do por ne nhum ra ci o na men to. Como o site
in for ma, a água que de ve rá pro du zir ener gia nos pró -
xi mos anos se en con tra ar ma ze na da nos re ser va tó ri -
os. Como es ta mos ago ra avan çan do so bre es sas re -
ser vas, o ris co de dé fi cit no fu tu ro é cada vez ma i or,
mes mo com o ra ci o na men to pro gra ma do a par tir de
ju nho. Além dis so, mu i tas fa mí li as de ba i xa ren da, no
in te ri or do País, es tão vol tan do a uti li zar ve las e que -
ro se ne, por que não con se guem mais pa gar as con tas 
de ele tri ci da de.

A edi ção de 14 de maio da Re vis ta Épo ca de i xa
cla ro que a atu al cri se ener gé ti ca tan to era ine vi tá vel
quan to pre vi sí vel: en tre os anos de 1997 a 2001, en -
quan to a de man da cres ceu de 276 para 322 Gwh, o
in ves ti men to caiu de US$6,2 bi lhões para US$3,1 bi -
lhões. Enquan to fal ta água no re ser va tó rio da Usi na
de Embor ca ção, na di vi sa de Mi nas Ge ra is com Go -
iás, so bra em Ita i pu, no Pa ra ná. Con tu do, não fo ram
cons tru í das li nhas de trans mis são para le var a so bra
de ener gia do Sul ao Su des te. Em com pen sa ção, os
pre ços de ener gia elé tri ca re si den ci al evo lu í ram de
R$120,00, em 1997, para R$172,00, em 2001, por
me ga watt-hora.

Con ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao emi nen -
te Se na dor Ge ral do Melo.
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O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Agra -
de ço a V. Exª, mas pre fi ro que V. Exª ter mi ne a apre -
sen ta ção do qua dro para que eu faça o meu co men tá -
rio. Aguar da rei.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Per fe i ta men te, emi nen te Se na dor.

Ou tro as pec to que a im pren sa vem res sal tan do, 
para ca rac te ri zar a im pre vi dên cia das au to ri da des
cons ti tu í das é que, ape sar dos di ver sos es tu dos téc -
ni cos que si na li za vam a cri se, os aler tas fo ram ig no -
ra dos. Os US$20 bi lhões ar re ca da dos com a ven da
as es ta ta is do se tor elé tri co, a par tir de 1990, fo ram
uti li za dos para aba ter dí vi das, com o ob je ti vo de man -
ter equi li bra do o ca i xa do Go ver no Fe de ral. Além dis -
so, como um con tra-sen so, fo ram efe tu a dos cor te s
sig ni fi ca ti vos nos in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra.

A meta é re du zir o con su mo de ener gia en tre 20
e 35%, em todo o País – os téc ni cos ain da não che ga -
ram a um con sen so. Já se sabe, po rém, que os cor tes 
se rão diá ri os, de ven do du rar de qua tro a seis ho ras.

O pró prio Go ver no cal cu la per das de até US$3
bi lhões na ar re ca da ção de im pos tos, em con se qüên -
cia do ra ci o na men to. A Fun da ção Ge tú lio Var gas avi -
sa que seis me ses de in ter rup ções no abas te ci men to
de vem pro vo car a re du ção de 850 mil em pre gos, em
to dos os se to res pro du ti vos. Ain da não se sabe se os
cor tes se le ti vos são viá ve is, isto é, se é pos sí vel evi -
tar que ser vi ços es sen ci a is – como hos pi ta is, ae ro -
por tos, bom be i ros, po lí cia etc. – se jam atin gi dos.

Já é cer to que, no mí ni mo, o Bra sil fi ca rá
US$14,5 bi lhões mais po bre e que a eco no mia po de -
rá de i xar de cres cer 2%. As ex por ta ções ca i rão, ca u -
san do um dé fi cit de US$1,6 bi lhão. De ve rá ocor rer
au men to de pre ços ao con su mi dor  in fla ção, por tan to. 
A cri se de ve rá se es ten der até 2002 e pro vo ca rá, au -
to ma ti ca men te, re ces são e que da da ren da per ca pi -
ta.

Tá ti cas de guer ra fo ram di vul ga das pe los pe rió -
di cos de cir cu la ção na ci o nal. Res sal to, Sr. Pre si den -
te, que o pró prio Mi nis tro Pe dro Pa ren te, en car re ga do 
de co or de nar esse caos, ad mi tiu que o im pac to do ra -
ci o na men to na vida dos bra si le i ros será mu i to mais
sé rio do que as pes so as ima gi nam.

Em ter mos de con su mo, 43% es tão a car go da
in dús tria e 28%, das re si dên ci as. O co mér cio e  os
ser vi ços pú bli cos pra ti ca men te em pa tam: 15% e 14% 
res pec ti va men te. Den tre os equi pa men tos de uso do -
més ti co, o gran de vi lão é o chu ve i ro elé tri co, que,
com uma hora de fun ci o na men to diá rio e po tên cia
mé dia de 3.500 watts, re pre sen ta um con su mo men -
sal de 105 Kwh.

A Rede Glo bo de Te le vi são, de ci di da men te, en -
ga jou-se na guer ra ao chu ve i ro elé tri co. No Pro gra ma 
So ci e da de Anô ni ma, de do min go, 13 de maio, o apre -
sen ta dor Cazé Pe ça nha que i mou um des ses apa re -
lhos. Enquan to pra ti ca va se u ato de in dig na ção, in for -
ma va que 8% da ener gia do País são gas tos com
chu ve i ros elé tri cos, os qua is são tam bém res pon sá -
ve is por 50% das con tas de luz re si den ci a is.

A re vis ta Veja afir ma que o ma i or de sa fio é ven -
cer o chu ve i ro elé tri co – usa do por 90% das pes so as
que to mam ba nho quen te no País. Não esta dú vi da
de que é uma so lu ção ba ra ta e sim ples: a par tir de
R$15,00; en quan to um aque ce dor a gás cus ta a par tir 
de R$800,00 e a ins ta la ção de um sis te ma de aque ci -
men to so lar cus ta R$1.500,00. O pro ble ma é que, en -
quan to gas tar ener gia elé tri ca é sim ples, a par tir de
um apa re lho ba ra to, ge rar a ener gia ne ces sá ria é
caro e com ple xo.

Escla re ço, Sr. Pre si den te, con for me a re vis ta
Veja, ge rar ener gia nova para um chu ve i ro fun ci o nar
du ran te uma hora por dia to dos os dias, ao lon go de
um mês, exi ge in ves ti men to em ge ra ção/dis tri bu i ção
de R$10 mil.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL –TO) –
Pois não, Exce lên cia.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, mu i to obri ga do a  V. Exª.
Estou aten to ao seu dis cur so, que nar ra o qua dro de
di fi cul da des que aí está, atin gin do a to dos os bra si le i -
ros. Con cor do e con si de ro im por tan te que esta Casa
dis cu ta da for ma am pla, como vem fa zen do, essa
ques tão em to das as opor tu ni da des, pela im por tân cia 
que tem uma boa so lu ção para o as sun to. Há um
tema, en tre tan to, que vem sen do in cor po ra do a essa
dis cus são e que, fe liz men te, não vi in cor po ra do ao
dis cur so de V. Exª, que é in clu ir, na pra te le i ra das
que i xas con tra o Go ver no, a es co lha do Go ver no
como o úni co e o gran de vi lão do pro ble ma da es cas -
sez atu al de ener gia elé tri ca. Con cor do, por exem plo,
quan do se diz ser in jus ti fi cá vel ter mos atra sa do – e V.
Exª se re fe riu a isso – a im plan ta ção das li nhas de
trans mis são que me lho ras sem e au men tas sem a efi -
ciên cia, ou até re a li zas sem, onde não está fe i ta, a in -
ter li ga ção dos sis te mas ge ra do res do País onde, para 
que se pu des se usu fru ir da ener gia pro du zi da onde
quer que fos se. Con cor do com os crí ti cos que di zem
que é in con ce bí vel que se te nha atra sa do a im plan ta -
ção ou a exe cu ção do pro gra ma de ter mo e lé tri cas a
gás, pelo fato de ter mos de se ja do evi tar que cer tos
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se to res li ga dos ao Esta do ti ves sem pre ju í zo por con -
ta da va ri a ção no pre ço do gás usa do no Bra sil, em
vir tu de de um alto com po nen te do gás usa do no Bra -
sil ser im por ta do e, por tan to, pago em dó lar. Até aí,
acho per fe i ta men te na tu ral que se cri ti que. O Go ver -
no tem suas ex pli ca ções; fez op ções de pri o ri da des
aqui e ali; e es sas op ções ter mi na ram atra san do vá ri -
os seg men tos do pro gra ma. Entre tan to, V. Exª mes -
mo men ci o nou este fato: sen do o Bra sil o 82º País do
mun do em con su mo de ener gia elé tri ca por ha bi tan te, 
isso é ob vi a men te re sul ta do da cir cuns tân cia de que
gran de par te do País ain da não dis põe de ener gia
elé tri ca. V. Exª mes mo for ne ceu uma in for ma ção con -
cre ta: mais de 20 mi lhões de ha bi ta ções no Bra sil
con ti nu am sem ener gia elé tri ca. Evi den te men te, se
se di vi dir a quan ti da de de ener gia con su mi da pela po -
pu la ção in te i ra, con si de ran do que uma par te não dis -
põe se quer de ener gia – nes se caso, es tão in clu í dos
aque les que não têm ener gia –, o ín di ce do con su mo
por ha bi tan te deve ser me nor. A so lu ção para isso ha -
ve rá de ser a am pli a ção da ofer ta de ener gia a quem
não a tem. Além dis so, o fato de que ou tra par te da
po pu la ção, mes mo dis pon do de ener gia elé tri ca, está 
cons ti tu í da por po pu la ções de ren da mu i to ba i xa tam -
bém tem a ver com o ba i xo con su mo, pois, no caso
da que les que, ain da que te nham ener gia em sua
casa, não dis põem de apa re lhos ele tro do més ti cos
nem de ilu mi na ção su fi ci en te, o con su mo nes sas ha -
bi ta ções cer ta men te será pe que no – o que puxa a
mé dia de con su mo per ca pi ta para ba i xo. Por tan to,
es sas ques tões, em bo ra es ses nú me ros re la ci o na -
dos com o con su mo de ener gia te nham a ver com o
uso da ener gia no Bra sil, eles não têm nada a ver com 
a cri se de ener gia elé tri ca que está sen do dis cu ti da. A 
ou tra ques tão é a se guin te: em bo ra eu con cor de,
como dis se, com al gu mas das crí ti cas, não con cor do
com a ma ne i ra como se co lo ca a ques tão, ati ran do
so bre o Go ver no a res pon sa bi li da de com ple ta pela
cri se. Se não es tou en ga na do, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, a ca pa ci da de ins ta la da de ge ra ção de ener gia
elé tri ca no Bra sil, as má qui nas que aí es tão para pro -
du zir ener gia elé tri ca têm uma ca pa ci da de de ge ra -
ção da or dem de 75 mil me ga watts. O pico de con su -
mo de ener gia elé tri ca no Bra sil, não a mé dia, foi de
56 mil me ga watts. O Bra sil tem, por tan to, para um
con su mo má xi mo de 56 mil me ga watts, pra ti ca men te
20 mil aci ma dis so, ou seja, qua se 40% aci ma do ma i -
or con su mo de que se tem me mó ria na his tó ria do
con su mo de ener gia elé tri ca no País. Mas qual é a
ques tão? A ques tão é que, quan do se mede ca pa ci -
da de de ge ra ção de ener gia, é pre ci so me dir duas ca -
pa ci da des: a ca pa ci da de ins ta la da dos equi pa men tos 

é uma co i sa, a ou tra é a ca pa ci da de dos rios. A ca pa -
ci da de dos rios não de pen de de go ver no al gum.
Tem-se le va do até no ri dí cu lo quan do vo zes do Go -
ver no fa zem re fe rên ci as ca ri nho sas a São Pe dro
para, de cer ta ma ne i ra, res pon sa bi li zá-lo pe las di fi -
cul da des que es ta mos atra ves san do. Mas, se São
Pe dro ti ves se algo a ver com chu va – ver da de é que,
no Nor des te, essa res pon sa bi li da de é mu i to mais atri -
bu í da a São José –, seja qual for o san to que ad mi nis -
tre a chu va, ele tem al gu ma res pon sa bi li da de nes sa
cri se, por que, se as má qui nas es ti ves sem, nes te mo -
men to, con tan do com o vo lu me de água ne ces sá rio
para mo vi men tá-las to das, te ría mos 20 mil me ga -
watts de ca pa ci da de de ge ra ção aci ma da qui lo que o
Bra sil de man dou. Por tan to, o que se pode di zer é que 
um país como o nos so, que está en ga ja do na ex pan -
são da ener gia elé tri ca para todo o país, em le var
ener gia elé tri ca a to das as ca sas, um país que está
pre ci san do cres cer e in ten si fi car a sua ati vi da de eco -
nô mi ca pre ci sa in ves tir em ener gia elé tri ca, que é um
com po nen te fun da men tal da in fra-es tru tu ra eco nô mi -
ca, como pre ci sa in ves tir em es tra das, em por tos, em
co mu ni ca ções, por que, sem isso, não é pos sí vel
cres cer. To da via, di zer que o Pre si den te da Re pú bli -
ca é cul pa do por que o rio está com pou ca água?!...
Não há go ver no no mun do que pos sa olhar para um
rio, achar que está com pou ca água e di zer que vai fa -
zer um rio ma i or, que vai au men tar o vo lu me de água
des se rio. Esse tipo de co i sa o Go ver no não pode fa -
zer. Con cor do e acho ne ces sá rio e im por tan te, por
exem plo, o que V. Exª, com a com pe tên cia ha bi tu al e
com a se re ni da de de sem pre, está fa zen do. V. Exª
está tra çan do um qua dro que, em sín te se, sig ni fi ca
que exis te mu i to a fa zer no cam po da ener gia elé tri ca
no Bra sil. Mes mo quan do os rios es ti ve rem to dos
trans bor dan do – es pe ro que vol tem a trans bor dar –,
mes mo quan do as hi dre lé tri cas es te jam em con di -
ções de ge rar toda a sua ca pa ci da de e mes mo quan -
do to das as li nhas de trans mis são es ti ve rem fe i tas, in -
ter li gan do to dos os sis te mas, ha ve rá mu i to a fa zer no
cam po da ener gia elé tri ca. Mas o que, sin ce ra men te,
não com pre en do é que nós per mi ta mos que se in for -
me a po pu la ção de uma ma ne i ra tão er ra da como se
está in for man do, por que isso não é in for mar, é de sin -
for mar. A po pu la ção pre ci sa sa ber exa ta men te o que
está se pas san do, ela pre ci sa sa ber, com toda cla re -
za, que, se ti ves se ha vi do dis po ni bi li da de de água
para que os re ser va tó ri os es ti ves sem em ní vel ade -
qua do, não es ta ría mos com os pro ble mas que es ta -
mos en fren tan do pelo sim ples fato de que ha ve ria
ener gia su fi ci en te, mes mo com as li nhas de trans mis -
são atra sa das e as ter me lé tri cas não cons tru í das. 
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – (faz
soar a cam pa i nha.)

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Eu
que ria fa zer essa pon de ra ção, den tro do dis cur so im -
por tan te como o que V. Exª está fa zen do so bre esse
tema, como uma for ma de con tri bu ir para que o de ba -
te se faça, sem res tri ção al gu ma, com a exi bi ção
com ple ta dos pro ble mas, mas sem o com pro mis so ou 
a ne ces si da de de trans for mar es ses pro ble mas, pura
e sim ples men te, num com po nen te de des gas te para
o Go ver no Fe de ral. Sim ples men te, não com pre en do
por que fa zer des sa ma ne i ra. Qu e ro en cer rar com
uma res sal va bas tan te cla ra: não vi essa po si ção em
V. Exª; não é V. Exª que está fa zen do isso. Mas o seu
dis cur so me en co ra jou a fa zer este re gis tro que achei
ne ces sá rio fa zer. Obri ga do, Se na dor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – No -
bre Pre si den te, que ro di zer que deve es tar ha ven do
um equí vo co por par te da Mesa, por que es tou fa lan do 
após a Ordem do Dia e, re gi men tal men te, te nho di re i -
to a 50 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Har tung) – A ob ser -
va ção é ape nas em re la ção ao apar te, no bre Se na -
dor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO) – É
por que o si nal aler ta que devo ter mi nar meu pro nun ci -
a men to. Pro cu ra rei ser o mais su cin to pos sí vel. 

Eu não po de ria de i xar de res pon der a esse
apar te do emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, que,
como sem pre, é mu i to subs tan ci al, mu i to ju di ci o so.
Qu e ro di zer, emi nen te Se na dor, que tam bém não es -
tou aqui que ren do ser mais um jo ga dor de pe dra no
Go ver no, que, ago ra que to dos es tão jo gan do pe dra,
eu que i ra tam bém jo gar. Mas, em to dos os es tu dos
que fiz, em to das as en tre vis tas de que tive opor tu ni -
da de de par ti ci par, so bre tu do na Co mis são de
Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral, a con clu são a que 
che ga mos é que a cul pa é, de fato, do Go ver no Fe de -
ral, mais es pe ci fi ca men te da equi pe eco nô mi ca do
Go ver no Fe de ral. Pos so di zer a V. Exª que já ti ve mos, 
re cen te men te, anos com me nor pre ci pi ta ção plu vi o -
mé tri ca e não ti ve mos esse pro ble ma. Não é que te -
nha cho vi do mu i to pou co este ano, mas é que o con -
su mo foi au men tan do cada vez mais, hou ve, evi den -
te men te, in ves ti men tos no se tor, mas in ves ti men tos
que não acom pa nha ram a de man da. Nos úl ti mos dez
ou quin ze anos, ti ve mos um au men to no con su mo da
or dem de 49% e o in ves ti men to foi da or dem de 35%.

Emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, V. Exª dis se
que exis te uma ca pa ci da de ins ta la da de 75 mil me ga -
watts e que, na hora do pico, não se gas ta mais do

que 55 mil me ga watts. Não sou en ge nhe i ro, mas cre -
io que essa re la ção está er ra da. Pen so que, para
aten der um pico de 55 mil me ga watts de con su mo, te -
mos que ter, mais ou me nos, 100 mil me ga watts. Vou
es tu dar me lhor o as sun to. Quem sabe o Se na dor
Ade mir Andra de po de ria so cor rer-me nes te mo men -
to.

Agra de ço mu i to a in ter ven ção de V. Exª. Che -
quei à con clu são, emi nen te Se na dor, de que os cul -
pa dos não fo ram São Pe dro nem São José, no Nor -
des te. A cul pa é mes mo do Go ver no.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Qu e ro me
con gra tu lar com V. Exª, Se na dor Car los Pa tro cí nio;
logo em se gui da, fa la rei so bre o mes mo tema, mas
tal vez sob um ou tro as pec to, ain da mais ne ga ti vo. V.
Exª, mes mo sen do um ho mem do Go ver no, do PFL,
tem sido ex tre ma men te co e ren te com suas po si ções.
V. Exª tem sido ver da de i ro e co ra jo so ao as su mir de -
ter mi na das crí ti cas cons tru ti vas, po si ti vas, com ar gu -
men tos ver da de i ros. Qu e ro di zer que o Se na dor Ge -
ral do Melo, a quem ad mi ro – S. Exª é um de fen sor in -
tran si gen te do Go ver no, fez um apar te de fen den do a
po si ção do Go ver no – deve sa ber que não tem ra zão
na sua ar gu men ta ção. V. Exª, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, tem toda a ra zão. Há mais de qua tro anos, o
Go ver no vem sen do aler ta do, por que, ano a ano, tem
usa do a ca pa ci da de dos rios aci ma das pos si bi li da -
des. O sis te ma ener gé ti co bra si le i ro é in ter li ga do, a
não ser em al guns Esta dos do Nor te, que não são li -
ga dos. O Bra sil é um país de di men são con ti nen tal,
que, por tan to, tem áre as onde cho ve mais em de ter -
mi na do pe río do do ano e áre as onde cho ve me nos,
que têm mais ne ces si da de des sa ener gia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – É
até sor te do Bra sil: quan do fal ta em um lu gar, tem no
ou tro.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – So mos um 
país de mu i ta sor te. O que não te mos é um go ver no
sin to ni za do com o povo, la men ta vel men te. So mos
um país pri vi le gi a do en tre to dos os pa í ses do mun do.
Eu di ria que so mos o me lhor país do pla ne ta Ter ra.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con cor do, emi nen te Se na dor.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – O Se na dor 
Ge ral do Melo sabe mu i to bem, tem cons ciên cia – é
cla ro que tem que de fen der o Go ver no – de que, há
qua tro anos, os rios têm sido aber tos mais do que a
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sua ca pa ci da de, ou seja, os la gos que for mam a hi -
dro e lé tri ca têm de i xa do pas sar mais água para ge rar
mais ener gia, e, a cada ano, ape sar de toda chu va, os 
re ser va tó ri os vão fi can do mais va zi os. É ver da de! To -
dos os téc ni cos cons ci en tes do País fa lam isso. Na
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra do Se na do
não há con tes ta ção. O Go ver no de i xou de in ves tir o
que era ne ces sá rio. Vou fa lar so bre isso logo após V.
Exª. É mais ou me nos isso. Te ría mos que ter ca pa ci -
da de para 100 mil, quan do ne ces si ta ría mos de 50
mil. É apro xi ma da men te isso. V. Exª tem toda ra zão.
Num sis te ma in ter li ga do, em qual quer país do mun -
do, é as sim que fun ci o na. Então, o Go ver no er rou. O
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi um pro -
fes sor a vida in te i ra. Ele nun ca teve ne nhu ma ex pe -
riên cia ad mi nis tra ti va. Ele é um pou co au to ri tá rio.
Como é uma pes soa ex tre ma men te cul ta, fala lín -
guas, ele não co nhe ce a re a li da de do povo bra si le i ro,
não tem a per cep ção da qui lo que é ne ces sá rio para o
nos so de sen vol vi men to. O que o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que tem é a va i da de de cum prir to dos os
seus com pro mis sos in ter na ci o na is, de aten der ao pa -
ga men to des sa dí vi da a qual quer cus to e a qual quer
pre ço, de cum prir com aqui lo que o FMI de ter mi na.
Ele tem essa va i da de, mas não co nhe ce a re a li da de,
a vida do povo bra si le i ro. Ele nun ca foi um em pre en -
de dor, nun ca ad mi nis trou nada. Então, é na tu ral que
co me ta as fa lhas que, la men ta vel men te, co me teu. O
que fal ta é re co nhe cê-las e cor ri gi-las. Vou à tri bu na
após V. Exª, com al gu mas crí ti cas e su ges tões para
re sol ver mos a si tu a ção. Pa ra be ni zo V. Exª pela co e -
rên cia, não só ago ra, Se na dor Car los Pa tro cí nio, mas 
toda vez que as so ma à tri bu na, sem pre se ma ni fes -
tan do de ma ne i ra co e ren te e in de pen den te, cri ti can -
do quan do há ne ces si da de de fazê-lo. Meus pa ra -
béns a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço e con cor do com V. Exª no que diz res pe i to
ao ca pí tu lo con cer nen te à fal ta de ener gia elé tri ca.
Com re la ção ao Pre si den te, não. Con si de ro Sua
Exce lên cia um ho mem do ta do de toda a ca pa ci da de.
O que não jus ti fi ca é ele di zer que tal vez os mi nis tros
do PFL te nham sido cul pa dos – e já tive opor tu ni da de
de con ver sar isso com ex-Mi nis tro Ra i mun do Bri to,
que aler ta va para esse fato. A gran de cul pa da foi a
área eco nô mi ca do Go ver no.

Por exem plo, emi nen te Se na dor: Fur nas tem
mu i to di nhe i ro, está com um en di vi da men to de 10%
do seu ca pi tal e pe diu à equi pe eco nô mi ca do Go ver -
no para fa zer in ves ti men tos na área, o que foi ne ga -
do. Ou tras es ta ta is tam bém não ti ve ram o aval da

equi pe eco nô mi ca para fa zer os in ves ti men tos que
se ri am ne ces sá ri os, tudo ten do em vis ta a pri va ti za -
ção. Fal tou, efe ti va men te, ma i or ação do Go ver no.
Há mu i to tem po es ta mos di zen do aqui – in clu si ve, a
Fir jan aler tou para o fato – que iria fal tar ener gia.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do, mais uma vez, um apar te ao Se na dor Ge -
ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Agra -
de ço a V. Exª e pro me to que fa rei ape nas um bre ve
co men tá rio. Eu já dis se o que ti nha a di zer no meu
apar te. Inclu si ve, dis se al gu mas co i sas que o Se na -
dor Ade mir Andra de não per ce beu no apar te que eu
fiz. Eu tam bém dis se que con cor da va com a crí ti ca fe -
i ta ao atra so na im plan ta ção nas li nhas de trans mis -
são. Até fa lei co i sas que o Se na dor não fa lou, na qui lo
que diz res pe i to às ter mo e lé tri cas a gás. Mas o País
tem 75 mil me ga watts de ca pa ci da de ins ta la da. Ou
não? É o que tem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Tem, de fato.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – O
pico de con su mo do País foi de 55 mil, 56 mil me ga -
watts. Ou não? Na re a li da de, te mos 40% de ex ces so
de ca pa ci da de nas má qui nas. Ou não? Foi o que eu
dis se. Te mos uma ca pa ci da de de ge rar ener gia 40%
aci ma do ma i or con su mo que o País já teve. Isso não
quer di zer que os sis te mas es te jam in ter li ga dos e a
ener gia pos sa flu ir de um lado para ou tro como de ve -
ria, que nós es te ja mos uti li zan do ou tras fon tes de
ener gia como de ve ría mos, que nós es te ja mos aten -
tos – e é pre ci so que as vo zes da Opo si ção es te jam
aten tas, tam bém – ao fato de que, quan do se im plan -
ta um sis te ma elé tri co a par tir do zero num país, se
co me ce pelo mais ba ra to. O mais ba ra to, pro va vel -
men te, já está fe i to e o que vai ser fe i to da qui para
fren te será sem pre mais caro e, por tan to, o cus to da
ener gia ten de a su bir por isto. Então, ape nas que ria
di zer que o que me in te res sa é: exis te ca pa ci da de
ins ta la da ma i or do que a de man da, ou não? Exis te,
sim. Não sei por que o Se na dor Ade mir Andra de acha, 
como dis se, que eu te nho a obri ga ção de de fen der o
Go ver no. Faço isso por pra zer. Nem es tou fa zen do
todo dia, es tou fa zen do por que es tou con ven ci do do
que es tou di zen do. Se não es ti ves se, não fa ria. Do
mes mo modo, cri ti co. Assim como S. Exª acha que te -
nho obri ga ção de de fen der o Go ver no, eu sei que ele
tem obri ga ção de co lo car de fe i to no Go ver no e de cri -
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ti car o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, in clu si ve quan -
do Sua Exce lên cia não me re ce.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO  (PFL – TO) – Eu
sou tes te mu nha, emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, de 
que V. Exª sem pre foi co e ren te nas suas co lo ca ções e 
de fen de, evi den te men te, o Go ver no, não ape nas por
ser do seu Par ti do, mas por acre di tar e sa ber que o
Pre si den te tem fe i to uma boa ad mi nis tra ção.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Ney Su as su -
na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, é uma sa tis fa ção não só ouvi-lo como tam bém
apar teá-lo. Eu di ria algo mu i to pró xi mo do que dis se
nos so Se na dor Ge ral do Melo. Tí nha mos tudo isso,
mas ha vía mos co lo ca do os ovos numa úni ca ces ta: a
ener gia das hi dro e lé tri cas. Pre ci sá va mos ter pro ce di -
do de ou tras for mas. Nos sa ten ta ti va, que foi a atô mi -
ca, foi um fra cas so. E a da ter mo e lé tri ca não foi adi an -
te, no va men te, por ca u sa da equi pe eco nô mi ca, que
ta be lou o gás em dó lar, e ne nhum in ves ti dor que ria in -
ves tir em um com bus tí vel que va ri a va ao sa bor do dó -
lar. Então, esse foi um pro ble ma sé rio, que fez com as 
ter mo e lé tri cas não pu des sem ago ra es tar sen do usa -
das como so lu ção. Qu an to ao fato de an tes não ter
sido exe cu ti vo, não ter sido em pre sá rio, que ro di zer
que, por exem plo, Wins ton Chur chill, no tem po da
guer ra, não ha via sido em pre sá rio e foi um gran de ad -
mi nis tra dor de todo o es for ço de guer ra in glês. Isso
não é con di ção sine qua non. Há exem plos, tam bém, 
de em pre sá ri os ex pe ri en tes que, na vida pú bli ca, de -
ram com os bur ros n’água. Va mos dar um exem plo:
Col lor de Mel lo. Então, não é sem pre que os exem -
plos po dem ser le va dos à ris ca. Pa ra be ni zo V. Exª,
cuja co e rên cia sem pre foi pa ten te nes ta Casa. Não se 
pode cul par mi nis tros de um par ti do, pois não são de
um par ti do, mas do Go ver no.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Exa ta men te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Res pe i to
so bre ma ne i ra a ação do es ta tís ti co José Jor ge, nos so 
com pa nhe i ro aqui do Se na do, que tal vez te nha tido
suas pa la vras le va das pelo ven to an tes de che gar
aos ou vi dos do Pre si den te, que, tal vez, por isso, não
te nha se aper ce bi do da gra vi da de da si tu a ção. Mas
as pa la vras do Se na dor José Jor ge, que gos ta de grá -
fi cos para tudo, fo ram mu i to bem vi su a li za das. E até
que en fim o aler ta veio, por que po dia não vir, po dia
não atin gir Fur nas com 18% de re ser va, mas no co -

lap so, ten do de pa rar as tur bi nas. Aí sim, se ria um
pro ble ma mu i to sé rio, por que em Fur nas está o ma i or
pro ble ma, uma vez que in clui o Qu a dri lá te ro de Mi nas 
e São Pa u lo, onde está a ma i or ca pa ci da de de con su -
mo ins ta la da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Fur nas e al gu mas re pre sas es tão com ape nas 18%
de ca pa ci da de da água.

Agra de ço o apar te mu i to lú ci do do Se na dor Ney
Su as su na, como sem pre, e o in cor po ro ao meu pro -
nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, em 12 de maio de 1999, há pra ti -
ca men te dois anos, apre sen tei o PLS que re ce beu o
nú me ro 329. Nele, pro pu nha a al te ra ção do in ci so IV
do art. 2º da Lei nº 9.478, de 1997, o qual dis põe que,
en tre as atri bu i ções do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca, está a de pro por ao Pre si den te da Re pú -
bli ca po lí ti cas na ci o na is e me di das des ti na das a: ”IV – 
es ta be le cer di re tri zes para pro gra mas es pe cí fi cos
com uso de gás na tu ral, do ál co ol, do car vão e da
ener gia nu cle ar“. A es ses pro gra mas es pe cí fi cos,
pro pus in clu ir a ener gia so lar e a ener gia pro ve ni en te
de fon tes al ter na ti vas.

É ób vio, Sr. Pre si den te, que en ten de mos que a
con jun ção ”como“ tem ca rá ter exem pli fi ca ti vo e não
res tri ti vo; en tre tan to, se os exem plos de pro gra mas
es pe cí fi cos não ti ves sem acres cen ta do ener gia so lar, 
não te ria ca bi men to o art. 2º do PLS 329/99, que de -
ter mi na um pra zo de 180 dias para que o re fe ri do
Con se lho ex pe ça re gras para ado ção de sis te ma de
aque ci men to hi dráu li co por ener gia so lar em subs ti tu -
i ção ao elé tri co. Con for me cons ta no pa rá gra fo ini ci al
da jus ti fi ca ção do pro je to, o prin ci pal ob je ti vo é o de
pro mo ver a re du ção do con su mo do més ti co de ener -
gia elé tri ca, no ta da men te a subs ti tu i ção do chu ve i ro
elé tri co, que tan to so bre car re ga o for ne ci men to de
ener gia elé tri ca no Bra sil.

Esse pro je to foi re je i ta do na Câ ma ra dos De pu -
ta dos sob ale ga ção da ”ex tre ma de pen dên cia em re -
la ção às con di ções me te o ro ló gi cas apro pri a das“ – o
Bra sil é um país emi nen te men te tro pi cal que, de Ri -
be i rão Pre to até Oi a po que, tem sol e lu mi no si da de
du ran te os 12 me ses do ano –, ”isto é, da ocor rên cia
qua se que con tí nua de gran des pe río dos de in so la -
ção diá ria nas re giões em que se ins ta lam as uni da -
des ge ra do ras de ener gia“. A par tir de tais ar gu men -
tos, con clu em os in sig nes De pu ta dos que ”...a pro du -
ção de ele tri ci da de a par tir da ener gia so lar per ma ne -
ce, ain da hoje, sem as con di ções de eco no mi ci da de
su fi ci en tes para ga ran tir a sua com pe ti ti vi da de em re -
la ção às de ma is fon tes de ener gia“. Isso, por tan to, Sr. 
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Pre si den te, não é cul pa do Go ver no, mas nos sa mes -
mo, por que te mos apre sen ta do al ter na ti vas.

Re co nhe ço não ser es pe ci a lis ta no as sun to,
mas te nho lido vá ri as ex pli ca ções téc ni cas so bre as
van ta gens da ener gia so lar e so bre sua evi den te e in -
dis cu tí vel apli ca bi li da de no Bra sil, jus ta men te em ra -
zão das con di ções me te o ro ló gi cas fa vo rá ve is.

Des de 1999, es tou ci en te dos gran des ris cos de 
uma cri se ener gé ti ca, que ago ra se apre sen ta, não só 
como anun ci a da, mas como pro gra ma da em ra zão
da omis são das au to ri da des.

Por es sas ra zões, to mei a de ci são de re a pre -
sen tar esse mes mo pro je to de lei. Acre di to que ago ra, 
que a si tu a ção de cri se já se con fi gu rou, a idéia do
aque ci men to so lar en con tre ma i or ace i ta ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
pre ci sa apren der a se an te ci par aos fa tos, a pla ne jar
e a exe cu tar com a de vi da an te ce dên cia. Só as sim,
com mais vi são e mais or ga ni za ção, de i xa re mos de
ser ar ras ta dos ao sa bor das cri ses. Só as sim, o País
po de rá as se gu rar à Na ção o equi lí brio e a se gu ran ça
ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, o Sr. Tião Vi a na, 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) – Por ces -
são do ilus tre Se na dor Tião Vi a na, 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, tam bém que ro tra -
tar do mes mo as sun to. Este é o tema do mo men to e
que ro fa zer al gu mas com pa ra ções de com por ta men -
to e de ati tu de do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so – como ele age com re la ção ao con su mi dor;
como ele age com re la ção aos gran des em pre en di -
men tos, aos gran des ca pi ta lis tas ou a em pre sas mul -
ti na ci o na is; e, fi nal men te, a sua ne ga ti va de as su mir
a cul pa di an te do qua dro de di fi cul da des que es ta mos 
vi ven do hoje e que era pre vi sí vel há mu i to tem po.

Jus ta men te como fa lou o Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, que pre si de a ses são, o Go ver no não com pre -
en deu o au men to da de man da e a ne ces si da de de in -
ves ti men to para que essa de man da fos se aten di da. E 
é uma de man da que cres ceu não ape nas por que o
País cres ce mu i to len ta men te, mu i to aba i xo da qui lo
que se ria ne ces sá rio para aten der à ne ces si da de de
tra ba lho e de em pre go de todo o povo bra si le i ro, mas

por que ener gia é con for to, é ne ces si da de do ser hu -
ma no hoje. E é evi den te que o povo tam bém cres ce
em ex pres são e for ça po lí ti ca e se or ga ni za. São vi la -
re jos e po vo a dos, tra ba lha do res ru ra is, pe que nos e
gran des pro pri e tá ri os que que rem luz.

Não se tra ta ape nas de cres ci men to po pu la ci o -
nal, que é mu i to pe que no, ou cres ci men to eco nô mi -
co. Mas tra ta-se fun da men tal men te do cres ci men to
da ne ces si da de e da pres são para aten der a seg men -
tos e a se to res que nun ca fo ram abas te ci dos com
ener gia no Bra sil. O Go ver no Fer nan do Hen ri que não 
foi ca paz de en xer gar isso.

La men ta vel men te, este Go ver no tem to das as
aten ções vol ta das para pa gar ri go ro sa e re li gi o sa -
men te os ser vi ços da dí vi da ex ter na bra si le i ra, para
cum prir além das me tas es ta be le ci das pelo Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que re pre sen ta, na ver da de,
os pa í ses de sen vol vi dos do mun do. Não can so de re -
pe tir isso des ta tri bu na do Se na do. No ano pas sa do, o 
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal exi giu um su pe rá vit
pri má rio de R$32 bi lhões, e o Go ver no deu R$38,5 bi -
lhões. Não sei quan to dará nes te ano de su pe rá vit pri -
má rio de pre sen te à es pe cu la ção fi nan ce i ra na ci o nal
e in ter na ci o nal.

Este Go ver no tem a va i da de de di zer que o Bra -
sil é um país que paga em dia, que está bem. O Bra sil
sa cri fi ca seu povo, de i xa de fa zer in ves ti men to para
seu de sen vol vi men to, para aten der a es sas obri ga -
ções que Deus sabe como fo ram cons ti tu í das ao lon -
go de dé ca das.

Não so men te o nos so País, mas to dos os pa í -
ses do Cone Sul fo ram sub me ti dos à di ta du ra mi li tar,
para, de po is, ca í rem nes sa ar ma di lha da dí vi da in ter -
na e a ela con ti nu a rem pre sos até hoje. Esta é a gran -
de re a li da de: este Go ver no não in ves te no que é ne -
ces sá rio.

Hoje, fala-se na cons tru ção da Hi dre lé tri ca de
Belo Mon te, no meu Esta do do Pará, que, ao lon go de 
seis anos de cons tru ção, ge ra rá 11 mil me ga watts.
Será qua se a ener gia da ma i or hi dre lé tri ca do mun do, 
a de Ita i pu, que equi va le a 12 mil me ga watts. Essa
em pre sa de Belo Mon te, que será im ple men ta da nos
Mu ni cí pi os de Ana pu e de Alta mi ra, no Esta do do
Pará, ge ra rá 11 mil me ga watts, ou seja, mais do que
Tu cu ruí – in clu in do a sua se gun da fase –, que é a ma -
i or hi dre lé tri ca in te i ra men te na ci o nal e a se gun da de -
po is de Ita i pu. Ela ge ra rá, em sua se gun da eta pa,
mais de 8,4 mil me ga watts.

Para in ves tir em Belo Mon te, se rão ne ces sá ri os
US$3,8 bi lhões na cons tru ção da hi dre lé tri ca, além
de US$2 bi lhões nas li nhas de trans mis são. Por tan to,
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tra ta-se de in ves ti men to – exa ge ran do e con si de ran -
do to das as di fi cul da des que pos sa ha ver – da or dem
de US$6 bi lhões, que, hoje, sig ni fi cam cer ca de R$14
bi lhões. Ora, esse mon tan te é me nos do que o atu al
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so está pa gan do
men sal men te de ser vi ço da dí vi da in ter na pú bli ca
bra si le i ra.

Então, ve jam a in co e rên cia de uma po lí ti ca eco -
nô mi ca que não pen sa no Bra sil, que só pen sa fora.

Ve jam V. Exªs o dado que es tou for ne cen do. O
Se na dor Ge ral do Melo dis se que tí nha mos 75 mil me -
ga watts no Bra sil. Ora, uma hi dre lé tri ca com 11 mil
me ga watts re pre sen ta ria qua se 20% da po tên cia no
Bra sil. É uma po tên cia fan tás ti ca, enor me! E não se
fez a Hi dre lé tri ca de Belo Mon te. Ago ra é que se está
pre ten den do co me çá-la. Por quê? Por que ti nham que 
ser in ves ti dos US$3,8 bi lhões na cons tru ção e mais
US$2 bi lhões nas li nhas de trans mis são, por tan to
US$6 bi lhões. Va mos re pe tir, para fi car bem cla ro:
US$6 bi lhões para se pro du zir 11 mil me ga watts, qua -
se 20% da ener gia que o Bra sil tem ca pa ci da de de
pro du zir atu al men te. Com isso, gas ta ría mos, ao lon -
go de seis anos de cons tru ção, US$6 bi lhões, que
equi va lem apro xi ma da men te a R$14 bi lhões. Ora,
esse di nhe i ro cor res pon de a dois me ses do pa ga -
men to da es pe cu la ção fi nan ce i ra. Que Go ver no é
este, que País é este? De i xa-se de in ves tir ao lon go
de seis anos o que se gas ta em dois me ses de pa ga -
men to des sa dí vi da pú bli ca in ter na bra si le i ra!

Digo mais: o Go ver no fala que não há je i to. Ora,
on tem o Ban co Cen tral au men tou em mais 0,5% os
ju ros Se lic, ju ros anu a is pa gos so bre es ses re cur sos,
que já su bi ram em três me ses se gui dos. O Sr. Armí -
nio Fra ga che gou a 15,25% ao ano, de po is pas sou
para 15,75% ao ano, ago ra para 16,25% ao ano e on -
tem, sal vo en ga no, para 16,75% ao ano. Ora, 0,5%
de au men to nes sa dí vi da re pre sen ta uma des pe sa
adi ci o nal aos co fres pú bli cos bra si le i ros de R$3 bi -
lhões ao ano. Então, não sei se este Go ver no quer re -
sol ver al gu ma co i sa!

Con ver sa va com o Se na dor Pa u lo Har tung, que
pre si dia a Mesa e me per gun ta va: ”Mas, se o Go ver -
no cair nas nos sas mãos, o que va mos fa zer?“

É mu i to sim ples: ba i xa mos es ses ju ros para 4%
ao ano, tal como pa gam os Esta dos Uni dos.

E S. Exª ar gu men ta: ”Nes se caso, o ca pi tal ex -
ter no vai em bo ra“.

Sim, Srs. Se na do res, o ca pi tal vo lá til vai em bo -
ra; mas qual será o pro ble ma do Bra sil? Vão nos fal tar 
dó la res para pa gar o ser vi ço da dí vi da. E daí? Qual é
o pro ble ma? Não po de mos re ne go ci ar essa dí vi da e

con ver sar se ri a men te com os pa í ses de sen vol vi dos
so bre ela? Não po de mos tra tar a ques tão? Será que
o mun do dos pa í ses de sen vol vi dos, que têm aqui
90% das in dús tri as de au to mó ve is, 90% das in dús tri -
as de tra to res, 98% da in dús tria far ma cêu ti ca, que
têm in ves ti men tos em to dos os se to res da Pá tria bra -
si le i ra, será que eles vão que rer que o Bra sil vá à ban -
car ro ta? Será que eles, com tan tos in ves ti men tos
aqui, vão que rer que nos des mi lin gua mos, como se
diz na gí ria po pu lar? Cla ro que não! O Bra sil hoje é
um país in ter na ci o na li za do, em que as mul ti na ci o na is 
têm in ves ti men tos múl ti plos. Se o Bra sil for mal, to das 
elas irão tam bém, por que seus in ves ti men tos es tão
aqui.

Qu an to aos pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro
Mun do – não se fala mais em Pri me i ro Mun do de po is
des sa di vi são toda –, o que acon te ceu com eles? Eles 
vêm para cá, im plan tam as suas in dús tri as, be ne fi ci -
am-se de toda or dem, por que a mão-de-obra é ba ra -
ta, a ma té ria-pri ma é far ta e te mos ener gia para for ne -
cer a eles. Então, é mu i to fá cil vi rem para cá. E não
exi gi mos nada de les! Ape nas per mi ti mos que pro du -
zam, ga nhem mu i to di nhe i ro e man dem os ro yal ti es
para os seus pa í ses de ori gem, para que lá pos sam
dar vida dig na aos seus tra ba lha do res; mas os tra ba -
lha do res do Bra sil têm que per ma ne cer em es ta do de
mi sé ria, de fome e de ne ces si da de.

Por tan to, é pre ci so com pre en der bem essa
ques tão. Na ver da de, tudo está vol ta do à ques tão da
po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que e
da sua ab so lu ta sub mis são às de ter mi na ções dos pa -
í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do. É pa gar, a
qual quer cus to, nem que para isso se te nha que ti rar o 
san gue do povo bra si le i ro, como de fato o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que está fa zen do.

Ago ra, em vis ta da cri se, va mos fa lar do com -
por ta men to dele di an te do pe que no con su mi dor, do
ci da dão bra si le i ro de ma ne i ra ge ral, e di an te dos al tís -
si mos con su mi do res de ener gia do nos so País. Pois
bem. O que de ci diu o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que? Pri me i ra men te, o Go ver no fa lou que ha ve ria um 
acrés ci mo no va lor da con ta de quem con su mis se
mais. Tudo bem. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que vai 
para a te le vi são e, como ele não en ten de nada de ad -
mi nis tra ção e não man da na equi pe dele, mas fica vi -
ven do pela sen si bi li da de po lí ti ca das co i sas, afir ma:
”Não vai ha ver mais co bran ça de es pé cie al gu ma; vai
ha ver um bô nus para quem eco no mi zar ener gia“.

Re ú ne-se o Con se lho que tra ta da ques tão, e o
Mi nis tro Pe dro Ma lan per gun ta so bre quem pa ga rá o
bô nus. Então, al guém, ou o Mi nis tro de Mi nas e Ener -
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gia, nos so co le ga José Jor ge, res pon de que de ve ria
ser o Te sou ro. O Mi nis tro Pe dro Ma lan con tes ta, di -
zen do que o Te sou ro não tem mais nada para pa gar,
por que ele tem que pa gar re li gi o sa men te o ser vi ço da 
dí vi da pú bli ca in ter na e da dí vi da pú bli ca ex ter na bra -
si le i ra.

E o Pre si den te vol ta mais uma vez com a me di -
da pro vi só ria, num to tal des res pe i to ao Con gres so
Na ci o nal, este que não se dá ao res pe i to, por que na
Câ ma ra dos De pu ta dos está a re gu la men ta ção das
me di das pro vi só ri as, mas até hoje o Pre si den te que
está lá não a co lo cou em vo ta ção. Então, é um Con -
gres so que se sub me te às de ter mi na ções de um Pre -
si den te. E ago ra es ta mos as sis tin do a uma me di da
pro vi só ria que, no meu pon to de vis ta, é um cri me
con tra a so ci e da de bra si le i ra.

O Pre si den te diz o se guin te: ”To dos têm que ba -
i xar 20% no seu con su mo; quem não ba i xar terá sua
ener gia cor ta da por 3 dias na pri me i ra vez e por 6 dias 
na se gun da. Já é um ab sur do, por que ele de ve ria pa -
gar pela sua res pon sa bi li da de. Mas tudo bem. Se a
re a li da de é essa, se não há ener gia, al guém tem que
re du zir o con su mo. Essa re gra, em nos so en ten di -
men to, de ve ria ser ge ral e ab so lu ta, em bo ra tra rá um
pre ju í zo enor me ao nos so cres ci men to e ao nos s o
de sen vol vi men to. Até aí se ace i ta a obri ga ção de re -
du zir o con su mo. Ago ra, o que não dá para ace i tar é
essa im po si ção fe i ta por ele, ou seja, quem con so me
de 200 qui lo watts a 500 qui lo watts pa ga rá 50% a mais 
no va lor da ener gia, e quem con so me aci ma de 500
qui lo watts pa ga rá 200% a mais pelo con su mo de
ener gia que ul tra pas sar es ses 500 qui lo watts!

Ora, vai so brar di nhe i ro! Isso é um im pos to in di -
re to que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que está cri an -
do! Isso é ab so lu ta men te ile gal, in cons ti tu ci o nal! Eu
não sei onde ele jo ga rá o di nhe i ro, quer di zer, o di nhe -
i ro que está indo para os co fres da que les que vi vem
da es pe cu la ção fi nan ce i ra, pa gan do os ser vi ços des -
sa dí vi da ab sur da, que be ne fi cia quem es pe cu la,
quem re ce be os mons tru o sos ju ros de 16,75% ao
ano. Enquan to isso, os Esta dos Uni dos pa gam 4%.
Quem vive des sa es pe cu la ção fi nan ce i ra está mu i to
bem, mas o di nhe i ro será ti ra do do povo, do ci da dão
bra si le i ro.

Se não ve ja mos: a Fo lha de S.Pa u lo  fez an te -
on tem um cál cu lo, es tam pa do numa pá gi na. Me mo ri -
zei bem o que li. A ma té ria mos tra que o ci da dão que
con su mir até 200 qui lo watts, re du zin do seu con su mo, 
terá re al men te um bô nus de R$1,00, ou seja, terá
uma pe que na re du ção na con ta de ener gia, pa ga rá
me nos do que pa ga va an tes. No en tan to, os ci da dãos 

que con so mem mais de 200 qui lo watts, os que con -
so mem de 600 qui lo watts a 700 qui lo watts, por exem -
plo, como a clas se mé dia, mes mo re du zin do 20% do
con su mo  e o ab sur do é esse  , te rão uma con ta de
ener gia mais cara do que an tes. Há uma so bre ta xa de 
50% no con su mo en tre 200 qui lo watts e 500 qui lo -
watts e uma so bre ta xa de 200% para os que con so -
mem mais do que 500 qui lo watts.

A Fo lha de S.Pa u lo fez as con tas, está bem de -
mons tra do. É uma pena que não a trou xe para ler os
da dos. Qu e ro de i xar cla ro que, ain da que o ci da dão
cum pra a de ter mi na ção go ver na men tal de re du zir em 
20% seu con su mo de ener gia, di mi nu in do seu con for -
to, ele pa ga rá mais caro do que pa ga va an tes! Mes -
mo com a re du ção, pa ga rá mais caro. Então, isso é
um im pos to in di re to. O Go ver no ga nha rá uma fá bu la
de di nhe i ro. Mu i to di nhe i ro vai so brar com essa ex tor -
são que se quer fa zer com o povo bra si le i ro.

Com pre en do que deva ha ver re du ção no con -
su mo. Con si de ro-a cor re ta numa si tu a ção de di fi cul -
da de, em bo ra o Go ver no seja ab so lu ta men te res pon -
sá vel por isso. Con tu do, não con cor do e con si de ro
cri mi no so e ile gal que rer co brar a mais essa so bre ta -
xa de quem, ape sar de tudo, re duz o con su mo em
20%. Con si de ro um cri me ina ce i tá vel da par te do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que o faz por
me di da pro vi só ria, num des res pe i to ao Con gres so
Na ci o nal, que, por sua vez, não se dá o res pe i to de
im por con di ções ao Pre si den te da Re pú bli ca para
edi tar me di das pro vi só ri as.

Ago ra, faço mi nha com pa ra ção do com por ta -
men to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que com re la ção 
ao con su mi dor co mum e à sua ação com os gran des
con su mi do res de ener gia. Para o con su mi dor co -
mum, ba i xa uma me di da pro vi só ria e está de ci do.
Aca bou. O s ci da dãos re du zi rão 20% do gas to de
ener gia e aque les que con so mem de 600 a 700 qui lo -
watts ain da pa ga rão mais, ape sar da re du ção, num
im pos to ab sur do, des ne ces sá rio.

O Go ver no de ve ria pon de rar da se guin te for ma:
se a mé dia é essa e, se o ci da dão re du ziu 20% do
con su mo, não paga mais nada. Mas, da for ma como
está co lo ca do, o ci da dão re du zi rá o con su mo e ain da
pa ga rá mais. Isso para mim é cri me, é um ato ile gal,
ir res pon sá vel, in con se qüen te e de des res pe i to so
para com o povo bra si le i ro. 

Ago ra, ve ja mos o com por ta men to do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so com as gran des con -
su mi do ras de ener gia nes te País. Está aqui a man -
che te do Va lor Eco nô mi co de hoje, que diz o se guin -
te: “Se tor de Alu mí nio Ace i ta Cor te Ma i or Se Pu der
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Ven der Ener gia por um Ano” – vou ex pli car o que sig -
ni fi ca isso. Ontem, re u niu-se ”o se tor de alu mí nio, re -
pre sen ta do por Di re to res da Alcan, Alcoa – lá do Ma -
ra nhão, de São Luís –, Vale do Rio Doce e Bi li ton“ . O
Bra sil tem duas gran des in dus tri a is de fa bri ca ção de
alu mí nio – trans for ma ba u xi ta em alu mi na e, de po is,
em alu mí nio. Uma, a Alcoa, no Ma ra nhão, e ou tra fun -
ci o na em Bar ca re na, no Esta do do Pará.

Essas in dús tri as con so mem uma quan ti da de de 
ener gia ini ma gi ná vel. Co men ta-se que da ener gia
pro du zi da em Tu cu ruí , em sua pri me i ra fase, 40%
são con su mi dos pela Albrás/Alu nor te, mais do que é
con su mi do pela ca pi tal do Esta do do Pará. Com 1,3
mi lhões de ha bi tan tes, Be lém con so me me nos que a
in dús tria Albrás/Alu nor te, ali no Mu ni cí pio de Bar ca re -
na.

Expor ta mos o alu mí nio pro du zi do. Por tan to, ex -
por ta mos ener gia con den sa da. Exis te um pro ces so
de fu são de me ta is fe i to com alu mí nio em pó: mis tu -
ra-se o alu mí nio com de ter mi na do me tal, acen de-se
um es to pim, o alu mí nio li be ra ener gia e o me tal der re -
te, por que o alu mí nio con tém ener gia con den sa da em 
alto teor. O alu mí nio é um me tal con cen tra dor de
ener gia, é pro du zi do com a uti li za ção de ener gia e a
con cen tra nele. Como o Bra sil é um País ex por ta dor
de alu mí nio, con se qüen te men te, ele é um ex por ta dor
de ener gia con den sa da.

Para que V. Exas te nham uma idéia, per ce bam a
di fe ren ça de tra ta men to e a es per te za des ses di ri gen -
tes em pre sa ri a is. Essas em pre sas são sub si di a das,
re ce bem ener gia mais ba ra ta do que qual quer ci da -
dão bra si le i ro hoje em todo o ter ri tó rio na ci o nal. O
pre ju í zo que a Ele tro nor te tem ao ano, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, com o for ne ci men to de ener gia à
Albrás/Alu nor te e à Alcoa, no Ma ra nhão, equi va le a
US$200 mi lhões/ano. Esse é o sub sí dio re ce bi do por
es sas em pre sas. Ou seja, o sub sí dio que es sas em -
pre sas re ce bem em cin co anos da ria para cons tru ir a
se gun da fase da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, que ago ra
está sen do cons tru í da com re cur sos da Ele tro nor te, o 
que equi va le ria a US$1 bi lhão, pou co mais de R$2 bi -
lhões. 

Essas em pre sas têm um con tra to de sub sí dio
que vai até 2004. O Go ver no diz que elas são gran -
des con su mi do ras de ener gia e te rão que re du zir o
con su mo em 25%. Em re u nião com o Go ver no, ale -
ga ram que não ti nham con di ções de di mi nu ir 25%,
que só po de ri am di mi nu ir 15%, se não o pre ju í zo se ria 
gran de. E es tão che gan do ao acor do de que a re du -
ção, na ver da de, seja igual à re du ção con ce di da a
todo o povo bra si le i ro. 

Ve jam a es per te za des sa gen te, que re ce be
ener gia qua se de gra ça, des sas em pre sas que, em
sua ma i o ria, são de ca pi tal in ter na ci o nal! A Vale do
Rio Doce foi ven di da, u m gru po ja po nês é dono da
Albrás/Alu nor te, em Bar ca re na, e a Alcoa, no Ma ra -
nhão, é pra ti ca men te qua se toda mul ti na ci o nal, do
Gru po Bil li ton – e pa re ce que a Ca mar go Cor rêa tem
uma par te.

Ve jam bem o que o se tor de alu mí nio de se ja.
Vou ler aqui a de cla ra ção do se tor de alu mí nio. Eles
se re u ni ram; o Go ver no, res pe i to sa men te, os re ce be;
dis cu te com eles, ana li sa como as co i sas se rão fe i tas. 
O mes mo não acon te ce com o povo bra si le i ro nem
com seus re pre sen tan tes des te Con gres so Na ci o nal.
O que o se tor quer? Ve jam a es per te za de les: 

O que o se tor de alu mí nio po de ria fa zer, para
dar uma con tri bu i ção subs tan ci al ao Pro gra ma de Re -
du ção do Con su mo de Ener gia Elé tri ca, se ria – olhe
bem a es per te za des ses ca ras – ne go ci ar um blo c o
de ener gia, pelo pre ço do mer ca do à vis ta“...

No tem a es per te za des sa gen te! e o Go ver no
ain da sen ta à mesa, com todo o res pe i to do mun do,
por quê? Por que é um gran de gru po em pre sa ri al, é
um gru po mul ti na ci o nal, que re ce be ener gia de gra ça
do povo bra si le i ro. Eles sen tam à mesa e di zem para
o Go ver no o se guin te: Olha, tudo bem. Po de mos re -
du zir os 20%, va mos ter um pre ju í zo, por que va mos
pa rar al gu mas for mas nos sas, va mos di mi nu ir a nos -
sa pro du ção, mas só ace i ta mos a re du ção dos 20%
se vo cês con se gui rem uma for ma de nos com pen sar
esse pre ju í zo. Qual é a for ma? Em vez de 20%, cor ta -
mos 40% ou 50% da nos sa pro du ção. Veja bem, es -
tão pro pon do que o Go ver no com pre – por que não
que rem ven der para ter ce i ros, que não po dem pa gar
– de les a ener gia não uti li za da. 

Di ga mos que re du zam a ca pa ci da de pro du ti va
para 50%. O que que rem? Re pi to: ne go ci ar um blo co
de ener gia pelo pre ço de mer ca do, com pa ga men to à
vis ta, por um lon go pe río do. Não ace i tam fazê-lo por
três ou qua tro me ses, não! Só ace i tam por um pe río -
do de um ano. Ou seja, com pram ener gia tal vez por –
di ga mos – R$1 e que rem ven dê-la por R$10, du ran te
um ano! Alme jam, pois, ga nhar di nhe i ro à cus ta do
Go ver no, que, pelo me nos em hi pó te se, de ve ria ser o
povo. Por tan to, o que se tira do Go ver no está-se ti -
ran do de nós. Mas é isso que pre ten dem. Para ven -
der “para ter ce i ros, des de que a ou tra par te na tran sa -
ção fos se o Go ver no“, ou seja, se o ava lis ta for o Go -
ver no. Não con cor dam com ou tra hi pó te se. Re pe tem
essa su ges tão vá ri as ve zes. Uma ou tra op ção po de -
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ria ser a ven da da ener gia ex ce den te ou uma câ ma ra
de com pen sa ção para uso fu tu ro.

O Go ver no, todo con des cen den te, pre sen te o
re pre sen tan te do BNDES, sen ta, dis cu te, ana li sa,
ouve, pres ta toda a aten ção do mun do – aque la aten -
ção que não se dá à po pu la ção e aos re pre sen tan tes
po lí ti cos do povo. Mas, são os do nos da Bil li ton, da
Alcoa, da Albrás/Alu nor te, da Ge ra do ra da Vale do
Rio Doce, a eles tem que dar aten ção, tem que fa zer o 
que que rem! Esse é o com por ta men to do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Não é pos sí vel ace i tar uma si tu a ção des sas!
Não é pos sí vel en go lir esse tipo de de sa fo ro! E o
povo bra si le i ro tem que re cor rer à Jus ti ça, que de ve rá 
fa zer pre va le cer o bom sen so, não ace i tan do, em hi -
pó te se al gu ma, essa mul ta ab sur da para o con su mo
de ener gia elé tri ca. Re pi to, ace i to a exi gên cia de re -
du ção do con su mo de ener gia em 20%. To dos de vem 
re du zi-lo, por que essa é uma re a li da de da qual nós
não po de mos fu gir. 

A de man da de ener gia não pode ser su pri da,
por ir res pon sa bi li da de go ver na men tal. Mas, ain d a
as sim, con cor do com essa pro pos ta de di mi nu i ção
de 20%. To da via, con si de ro um ab sur do esse novo
im pos to que o Go ver no Fer nan do Hen ri que quer co -
brar à for ça do povo bra si le i ro. A Jus ti ça bra si le i ra
tem que se pro nun ci ar so bre ele. Ao pas so que as -
sim age com o povo bra si le i ro, vai dis cu tir com toda a 
de li ca de za, com toda a sub ser viên cia, com todo o
en can to, com os em pre sá ri os que com pram ener gia
sub si di a da; esse sub sí dio per mi te-lhes eco no mi zar
mais de 20%, eco no mia que será re pas sa da na ven -
da aos con su mi do res a pre ço de mer ca do e com pa -
ga men to à vis ta.

Esse é um Go ver no que não tem al ti vez, não
tem au to no mia. Te nho von ta de de di zer co i sas im -
pró pri as, mas qua se che go lá; ten to con tro lar mi nha
in dig na ção di an te des se tipo de com por ta men to do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e toda a sua
equi pe.

Pen so que está na hora de o povo bra si le i ro
com pre en der que há um pro ble ma sé rio e gra ve: essa 
po lí ti ca eco nô mi ca con du zi da pelo Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e pelo Mi nis tro Pe dro Ma -
lan. É uma po lí ti ca de sub ser viên cia, que se gue as re -
gras es ta be le ci das pe los pa í ses de sen vol vi dos do
Pri me i ro Mun do; uma po lí ti ca sem au to no mia, que
des con si de ra os in te res ses do povo bra si le i ro. Ela
paga mais ju ros do que todo o in ves ti men to e todo o
gas to fe i tos para a po pu la ção bra si le i ra. 

É uma po lí ti ca que sa cri fi ca o povo bra si le i ro.
Tal vez che gue-se, nes te ano, a R$40 bi lhões de su -
pe rá vit pri má rio, que de ve ria ser usa do para edu ca -
ção, sa ú de, in ves ti men to, de sen vol vi men to, hi dre lé -
tri ca. Mas o Go ver no o usa para pa gar os ju ros da dí -
vi da. É cla ro que não dá para pa gar to dos os ju ros.
Com todo o sa cri fí cio fe i to pelo povo bra si le i ro, ain da
não dá para pa gar o juro anu al. O res tan te da dí vi da
acu mu la-se e vai cres cen do cada vez mais. Tudo o
que é ven di do vai para o es pa ço. 

O po der eco nô mi co cres ce e man da, cada vez
mais, no Bra sil, até nos po lí ti cos, por que, se se tem
po der eco nô mi co, man da-se tam bém em mu i tos po lí -
ti cos. 

O que ve mos é essa si tu a ção de di fi cul da de.
Pen so que o povo bra si le i ro tem de es tar cons ci en te
des sas co i sas e tem de se ma ni fes tar. Espe ro que a
Jus ti ça bra si le i ra cum pra o seu pa pel e ace i te as de -
man das da po pu la ção quan do in gres sa na Jus ti ça
para não pa gar essa mul ta. As con tin gên ci as, re pi to,
nos obri gam a ace i tar a  re du ção de con su mo, mas
não as mul tas. Espe ro que o povo bra si le i ro seja ven -
ce dor nes sa luta.

De i xo es sas crí ti cas e con si de ra ções, pro me -
ten do vol tar ao as sun to em ou tra opor tu ni da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Pa u lo Har tung, de i xa a ca de -
i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra pelo tem po re gi men tal da ses são ao
Se na dor Edu ar do Su plicy. Peço ao emi nen te Se na -
dor que ob ser ve o pra zo res tan te.

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, Sra s e Srs Se na do res, mi nha vin -
da à tri bu na no dia de hoje jus ti fi ca-se pela emi nen te
per pe tu a ção de in jus ti ça que vem sen do co me ti da
con tra os tra ba lha do res da TV Ôme ga ou Rede TV!.
Mas an tes de eu en trar nes se as sun to, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que ro di zer uma pa la vra so bre a de ci -
são tão gra ve e sig ni fi ca ti va do Se na dor José Ro ber to 
Arru da hoje de re nun ci ar ao seu man da to. Isso S. Exa 
o fez em 24 de maio de 2001, por tan to, ten do pou co
mais de um ano e meio de man da to pela fren te, que
se en cer ra ria, tan to para como para o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, ao fi nal de ja n e i ro de 2003.

Dis se ao Se na dor José Ro ber to Arru da, ao
cum pri men tá-lo em se gui da ao seu pro nun ci a men to,
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que, se por ven tu ra, es ti ves se na mes ma si tu a ção de
S. Exª, ten do co me ti do os er ros re gis tra dos, tam bém
ado ta ria se me lhan te ati tu de. Pen so que a de ci são da
re nún cia, di an te da evi dên cia e re co nhe ci men to dos
fa tos, in clu si ve por ele pró prio, foi ca mi nho de co ra -
gem e me re ce dor de res pe i to.

É pos sí vel que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães ado te de ci são se me lhan te. Exter no que, se, por 
aca so, al gum dia, co me ter erro se me lhan te, as su mo
o com pro mis so de re nun ci ar ao meu man da to. Ma s
es pe ro nun ca fazê-lo.

Res sal to, en tre tan to, re i te ran do, que o re la tó rio
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga foi mu i to bem
ela bo ra do, equi li bra do, fru to de mu i to ama du re ci men -
to e re fle xão. Por essa ra zão, me re ceu o re co nhe ci -
men to de seus Pa res no Con se lho de Éti ca, onde, por 
dez a cin co, quo rum mu i to s ig ni fi ca ti vo, vo ta ram a fa -
vor da in te i re za de seu re la tó rio, re co nhe ci do como
po si ti vo pela ma i o ria do povo bra si le i ro. 

Vol to ao tema da Rede Ôme ga (Rede TV!), an ti -
ga TV Man che te, por que pen so ter ha vi do uma per -
pe tu a ção de in jus ti ça no que diz res pe i to ao acor do
ce le bra do en tre a emis so ra e seus fun ci o ná ri os,
chan ce la do pelo Go ver no Fe de ral, a par tir de con ces -
são de ca na is de te le vi são no Rio de Ja ne i ro, São Pa -
u lo, Belo Ho ri zon te, Re ci fe e For ta le za, em 1981.

Em con so nân cia com as in for ma ções de que
dis po mos hoje, é pos sí vel afir mar que a si tu a ção da
TV Man che te já era eco no mi ca men te in viá vel quan do 
suas ope ra ções ti ve ram iní cio, em 1982. Na que la
oca sião, o Gru po Bloch Edi to res já ti nha vo lu mo sas
dí vi das con tra í das com vá ri as ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, es pe ci al men te ban cos es ta ta is, além de ou tros
dé bi tos de na tu re za pre vi den ciá ria, como a au sên cia
do re co lhi men to das con tri bu i ções ao INSS, em bo ra o 
gru po des con tas se es sas con tri bu i ções de seus em -
pre ga dos.

Ape sar da si tu a ção fi nan ce i ra da TV Man che te
em 1987, o Ban co do Bra sil con ce deu à em pre sa em -
prés ti mo de cer ca de R$400 mi lhões. Além dis so, tan -
to o INSS quan to a Re ce i ta Fe de ral be ne fi ci a ram o ci -
ta do gru po no re co lhi men to de tri bu tos, como foi am -
pla men te no ti ci a do pela im pren sa em 1995 e 1996.

Não cabe nes te mo men to res ga tar to das as ten -
ta ti vas de so bre vi vên cia em pre en di das pelo Gru po
Bloch tam pou co a li su ra dos pro ce di men tos das au to -
ri da des en vol vi das na con se cu ção des sas ten ta ti vas.
Entre tan to, é mis ter re gis trar o quão in tri gan te é o fato 
de que, em 1996, ao en cer rar-se o pra zo le gal de 15
anos para a ou tor ga da con ces são, esta foi re no va da, 
a des pe i to das vá ri as ir re gu la ri da des já ci ta das.

O mais gra ve é que, em to das as tur bu lên ci as
en fren ta das pela em pre sa, os em pre ga dos sem pre
fo ram pre ju di ca dos, ten do fi ca do in clu si ve sem a de -
vi da re mu ne ra ção. No cum pri men to dos di re i tos, em
1999, pela se gun da vez – a pri me i ra ocor reu no Go -
ver no Col lor – , o Go ver no ex pres sou a in ten ção de
me di ar uma so lu ção. Assim, di an te da boa von ta de
de mons tra da por esse Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so na pes soa do Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga,
este me di ou as ne go ci a ções, res sal van do que o seu
úni co in te res se era que o pro pri e tá rio as su mis se e
cum pris se a dí vi da com as en ti da des es ta ta is e, es pe -
ci al men te, com os tra ba lha do res. Foi, en tão, trans fe -
ri da a con ces são da já ex tin ta TV Man che te para a TV 
Ôme ga (Rede TV!), que se com pro me teu a as su mir
os em pre ga dos, o pas si vo tra ba lhis ta e as dí vi das
com o Go ver no Fe de ral, até por de ter mi na ção da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.

O pa tri mô nio da TV Man che te, na oca sião, sob
pe nho ra e hi po te ca em to dos os gra us e efe i tos, fi cou
com a He sed Par ti ci pa ções Ltda., do em pre sá rio Fá -
bio Sa bo ya, tam bém com po nen te do Gru po Tec net,
gru po esse ge ra dor da TV Ôme ga. 

Em 1999, a TV Ôme ga pro mo veu ne go ci a ções
co le ti vas de tra ba lho com as en ti da des sin di ca is de
vá ri os Esta dos, com pro me ten do-se a: 

1º) qui tar os sa lá ri os atra sa dos em doze par ce -
las men sa is; 

2º) man ter os pa ga men tos sub se qüen tes em
dia; e 

3º) pa gar as dí vi das jun to ao INSS e ao Fun do
de Ga ran tia. 

Essa ne go ci a ção se ria cum pri da no pra zo de
180 dias, após o que de ve ria ser ins ta la do um pro ces -
so de de mis são vo lun tá ria. No en tan to, e sur pre en -
den te men te, ne n hum dos com pro mis sos aci ma men -
ci o na dos foi hon ra do pe los no vos pro pri e tá ri os. Des -
de no vem bro de 1999 os tra ba lha do res não re ce bem
seus sa lá ri os, o que me leva a crer que a TV Ôme ga
Ltda. fez le tra mor ta do acor do que ce le brou com os
tra ba lha do res e com o Go ver no.

Di an te des sa si tu a ção, jun ta men te com a ma i o -
ria dos Se na do res da Co mis são de Edu ca ção, to mei
a ini ci a ti va de re que rer a re a li za ção de uma au diên cia 
pú bli ca onde se rão ou vi dos to dos os en vol vi dos na
ques tão, como o Mi nis tro das Co mu ni ca ções, João
Pi men ta da Ve i ga, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca, André
de Car va lho Ra mos, os re pre sen tan tes da Rede TV!,
os Srs. Fá bio Sa bo ya e Amil ca re Dal le vo Jr., além dos 
re pre sen tan tes dos fun ci o ná ri os da re fe ri da emis so ra
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e do Sr. Nil ton Mar tins para p res ta rem es cla re ci men -
tos ao Ple ná rio da que la Co mis são. 

Em res pos ta àque la ini ci a ti va, o Se na dor Ri car -
do San tos, Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção,
aca bou de in for mar que a re a li za ção da so li ci ta da au -
diên cia pú bli ca e a co lo ca ção em pa u ta do pro je to es -
tão de pen den do da com ple men ta ção de do cu men tos
ne ces sá ri os para que se ana li se a ma té ria. Ao re ce -
ber esta do cu men ta ção, já so li ci ta da, o Se na dor Ri -
car do San tos pro vi den ci a rá a de sig na ção do Re la tor
e a re a li za ção da men ci o na da au diên cia, para que,
as sim, pos sa o Se na do me di ar um diá lo go que con -
tem ple tan to os in te res ses dos tra ba lha do res no pa -
ga men to das ver bas res ci só ri as, quan to os in te res ses 
da TV Ôme ga na con ti nu i da de dos ser vi ços de ra di o -
di fu são.“ 

Espe ro, Se na dor Car los Pa tro cí nio, que pos -
sam a TV Ôme ga e a Rede TV! que ago ra têm re gis -
tra do su ces sos em di ver sos de seus pro gra mas como 
por exem plo o jor na lis mo da Rede TV!, que vem al -
can çan do uma boa au diên cia, está em tor no da ter ce -
i ra en tre as di ver sas re des e tem tido boa au diên cia
de al guns pro gra mas. Isso cer ta men te sig ni fi ca que
está com ra zoá vel con di ção eco nô mi co-fi nan ce i ra o
que pro pi cia con di ções mais ade qua das para que
pos sa en tão ser re a li za do o en ten di men to com os tra -
ba lha do res da Rede TV! como da que les que es ti ve -
ram tra ba lhan do por tan tos anos na Rede Man che te e 
de po is na Rede Ôme ga de TV e que es tão com seus
di re i tos por se rem ain da aten di dos. Ane xo ao pro nun -
ci a men to e peço que seja trans cri to o pró prio re que ri -
men to apre sen ta do em 22 de no vem bro do ano 2000, 
as si na do por to dos os mem bros da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, e que já foi apro va do, aguar -
dan do, por tan to, que seja re a li za da a au diên cia.

Qu e ro tam bém re gis trar que os pró pri os re pre -
sen tan tes dos fun ci o ná ri os da Rede Ôme ga, Rede
TV e Rede Man che te es ti ve ram, cer ca de três se ma -
nas atrás, em au diên cia com o Pre si den te Ja der Bar -
ba lho e com o Pre si den te Ri car do San tos, da Co mis -
são de Edu ca ção, oca sião em que pe di ram o em pe -
nho do Se na do para que haja esse en ten di men to.
Des sa for ma, po de rá o Se na do Fe de ral se co lo car
como um ver da de i ro ca ta li sa dor des se en ten di men to
en tre a di re ção da Rede Ôme ga, Rede TV!, an ti ga
Rede Man che te, aque la em pre sa que se tor nou pro -
pri e tá ria do pa tri mô nio, mes mo que em si tu a ção di fí -
cil, da an ti ga TV Man che te, que é a He sed Par ti ci pa -
ções, do em pre sá rio Fá bio Sa bóia. Enfim, que to dos
pos sam co la bo rar para que haja um en ten di men to.
Te nho cer te za de que esse tam bém é o pro pó si to do
Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Pi men ta da Ve i ga, que

ha via se em pe nha do para que hou ves se esse en ten -
di men to.

Gos ta ria que tudo isso pu des se ser con clu í do
an tes de es tar mos vo tan do a au to ri za ção da re no va -
ção para a con ti nu i da de da con ces são da Rede TV! e
Rede Ôme ga.

Qu e ro tam bém re gis trar, Sr. Pre si den te, o ofí cio
en ca mi nha do hoje pelo se cre tá rio exe cu ti vo da Co -
mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná jun to ao Mi nis tro
da Jus ti ça José Gre go ri, que em au diên cia re ce -
beu-nos, a mim e aos De pu ta dos Pa dre Ro que e
Adão Pret to, bem como o Sr. Di o ní sio Van dre sen e
ou tros mem bros da CPT e do Mo vi men to dos Tra ba -
lha do res Ru ra is Sem Ter ra. Na oca sião, re la ta mos a
res pe i to do tra ba lho pas to ral da re gião de Gu a ra pu a -
va de sen vol vi do por Di o ní sio Van dre sen, mem bro da
CPT, e de como ele, des de 1987, vem sen do ví ti ma
de ame a ças gra vís si mas à sua vida, bem como à de
sua fa mí lia, em es pe ci al a do seu fi lho, Ro mu al do
Van dre sen, de 17 anos, que ain da no úl ti mo dia 10 de
abril foi ob je to de ame a ça com ar mas apon ta das a
ele. Qu an to a isso, que ro re gis trar que o Mi nis tro da
Jus ti ça José Gre go ri ob ser vou que to ma rá as pro vi -
dên ci as jun to às au to ri da des do Pa ra ná, à Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Jus ti ça, ao Se cre tá rio de Se gu ran ça do
Esta do do Pa ra ná, o ex-De pu ta do José Ta va res.
Espe ro que pos sam to mar as pro vi dên ci as para que a 
Po lí cia Fe de ral faça o tra ba lho de ave ri gua ção e in -
ves ti ga ção so bre as ame a ças que vêm sen do efe ti va -
das, in clu si ve por meio de te le fo ne mas ame a ça do res
jun to à re si dên cia de Di o ní sio Van dre sen, onde vol ta
e meia uma voz mas cu li na anô ni ma diz: ”Des sa vez a
gen te te pega, você não es ca pa. Essa CPT que se
mete com tudo, é pre ci so dar um bas ta (...)“. Tudo
isso é se gui do por ou tros xin ga men tos.

Qu e re mos eli mi nar esse tipo de per se gui ção vi -
o len ta que está sen do per pe tra da con tra os que têm
se so li da ri za do com a luta pela pos se da ter ra, com a
re for ma agrá ria, como é o caso da Co mis são Pas to ral 
da Ter ra. Um dos seus prin ci pa is pró ce res, Dom To -
más Bal du í no, não pôde es tar pre sen te à au diên cia
de hoje por pro ble mas de sa ú de. No en tan to, quis o
Mi nis tro José Gre go ri di zer da es ti ma que tem por
Dom To más Bal du í no. S. Exª to ma rá as pro vi dên ci as
de vi das. 

Peço que esse do cu men to seja in se ri do.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:
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REQUERIMENTO Nº  , DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, se jam con vi -

da dos o Mi nis tro das Co mu ni ca ções, João Pi men ta
da Ve i ga, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca, André de Car -
va lho Ra mos, os re pre sen tan tes da Rede TV, Srs. Fá -
bio Sa bo ya e Amil ca re Dal le vo Jr., e o re pre sen tan te
dos fun ci o ná ri os da re fe ri da emis so ra, Sr. Nil ton Mar -
tins, para pres ta rem es cla re ci men tos pe ran te a Co -
mis são de Edu ca ção, acer ca da re no va ção da con -
ces são da Rede Ôme ga e dos acor dos tra ba lhis tas
as su mi dos pe los atu a is con tro la do res.

Jus ti fi ca ção

Em maio de 1999, quan do da trans fe rên cia das
5 con ces sões da TV Man che te para a “TV Ôme ga”, à
épo ca re pre sen ta da pe los em pre sá ri os Amil ca re Dal -
le vo Jr. e Mar ce lo de Car va lho Fra gal li, o go ver no co -
lo cou como exi gên cia, para a con cre ti za ção do ne gó -
cio, que os no vos do nos as su mis sem as dí vi das tra -
ba lhis tas dos em pre ga dos das emis so ras. Ou seja,
os no vos con tro la do res pas sa ri am a ser os res pon sá -
ve is pelo pa ga men to dos sa lá ri os em atra so dos mais
de 1.400 fun ci o ná ri os que es ta vam em gre ve há dez
me ses. Os tra ba lha do res lu ta vam pelo re co lhi men to
do FGTS, que tam bém es ta va atra sa do, e pelo res -
sar ci men to das dí vi das jun to ao Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia So ci al e a ou tros ór gãos go ver na men ta is. Na
oca sião, o pró prio Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, Sr. Pi men ta da Ve i ga, dis se, em au diên cia, no
dia 10 de maio de 1999, da qual par ti ci pou o Sr. Luiz
Te i xe i ra como re pre sen tan te dos em pre ga dos, que
es tes pon tos eram uma ques tão de hon ra para o go -
ver no e para ele, Mi nis tro das Co mu ni ca ções, pois,
des ta for ma, es ta ria sen do re sol vi do o pro ble ma so ci -
al dos tra ba lha do res da TV Man che te.

Infe liz men te, hoje, pas sa do mais de um ano, a
TV Ôme ga ga nhou a con ces são da TV Man che te,
mas não cum priu a exi gên cia es ta be le ci da pelo Go -
ver no. As dí vi das tra ba lhis tas con ti nu am, os tra ba lha -
do res, na sua ma i o ria, fo ram to dos dis pen sa dos sem
re ce ber os seus di re i tos tra ba lhis tas, con for me acor -
da do com o Go ver no.

Vale lem brar que “as con ces sões de rá dio e te -
le vi são, como reza a Cons ti tu i ção de 1988, não po -
dem ser trans fe ri das de for ma di re ta como fez o Go -
ver no nes te caso. Foi um ato in cons ti tu ci o nal. Vale
res sal tar que a con ces são da TV Man che te está pe -
remp ta des de 1996, ou seja ele não foi re no va da des -
de en tão” ,con for me cons ta do do cu men to que a Fi -
tert me en vi ou. Lem bro, tam bém, que exis te uma
ação pú bli ca mo vi da pela Pro cu ra do ria Ge ral da Re -

pú bli ca que pede a cas sa ção das cin co con ces sões
fun da men ta da na for ma in cons ti tu ci o nal como o Go -
ver no re a li zou a trans fe rên cia, qual seja sem li ci ta ção
pú bli ca.

A so li ci ta ção para au to ri za ção da trans fe rên cia
das con ces sões che gou ao Con gres so, pela men sa -
gem nº 975/99. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça da Câ ma ra, con tra ri an do a po si ção do PT, que co -
bra va o cum pri men to do acor do fe i to com o Go ver no,
re la ti vo às dí vi das tra ba lhis tas, a au to ri za ção foi apro -
va da.

Con si de ran do que a ma té ria já foi apro va da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e atu al men te en con -
tra-se tra mi tan do na Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do, não po de mos per mi tir, de ma ne i ra al gu ma, que
essa con ces são seja re no va da en quan to a atu al si tu -
a ção per sis tir.

É re le van te lem brar a di fí cil si  tu a ção des tes
fun ci o ná ri os que, cum prin do sua par te, per ma ne ce -
ram em seus pos tos, tra ba lhan do, e as sim per mi ti -
ram que a trans fe rên cia da con ces são se vi a bi li zas -
se na prá ti ca, sem que ti ves se ocor ri do a in ter rup ção 
do si nal e da pro gra ma ção da emis so ra. Esse re que -
ri men to tem a fi na li da de de pro por ci o nar a opor tu ni -
da de para que esta Casa do Con gres so, pos sa acla -
rar to das as dú vi das que pa i ram so bre a trans fe rên -
cia das con ces sões de te le vi são da an ti ga TV Man -
che te para a TV Ôme ga.

Sala das Co mis sões, 22 de no vem bro de 2001.
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COMISSÃO PASTORAL DA TERRA DO PARANÁ

Cu ri ti ba-Pa ra ná-Bra sil, 24 de maio de 2001

Ilus trís si mo Se nhor
José Gre go ri
Mi nis té rio da Jus ti ça
Bra sí lia – DF

Pre za do Sr. Mi nis tro,
Enca mi nha mos em ane xo Re la tó rio das re i te ra -

das ame a ças de mor te con tra o co or de na dor re gi o nal
da Co mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná, Se nhor Di o -
ní sio Van dre sen, bem como có pia dos de po i men tos
pres ta dos ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pa ra ná.

Nes ta oca sião, so li ci ta mos des te Mi nis té rio as
me di das ca bí ve is no sen ti do de elu ci dar os fa tos e ga -
ran tir pro te ção da Po lí cia Fe de ral ao sr. Di o ní sio e sua
fa mí lia.

Aten ci o sa men te, – Jel son Oli ve i ra,  Se cre tá rio
Exe cu ti vo da Co mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná.

RELATÓRIO DAS AMEAÇAS CONTRA
DIONÍSIO VANDRESEN COORDENADOR
 REGIONAL DA COMISSÃO PASTORAL

DA TERRA DO PARANÁ

1 – Tra ba lho Pas to ral na Re gião de Gu a ra pu a va

Di o ní sio Van dre sen, 53 anos, bra si le i ro, ca sa do,
pai de 7 fi lhos, re si den te e do mi ci li a do à Rua Man su e -
to Ma i to, s/nº, Mu ni cí pio de Gu a ra pu a va, Esta do do
Pa ra ná, por ta dor do RG 5024522-5 e do CPF
091146539-15, há 13 anos atua como agen te de pas -
to ral li ga do à Co mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná e 
à Di o ce se de Gu a ra pu a va. Como mem bro da CPT, or -
ga nis mo pas to ral li ga do à Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil, Di o ní sio tem apo i a do a luta dos tra -
ba lha do res(as) ru ra is do Pa ra ná, em es pe ci al os pos -
se i ros, ne gros, sem ter ra e agri cul to res(as) fa mi li a res.

Este tra ba lho, en tre tan to, tem des per ta do a aten -
ção e in co mo da do os gran des pro pri e tá ri os e la ti fun diá -
ri os da re gião, con trá ri os à Re for ma Agrá ria e à ga ran tia 
dos di re i tos dos po bres do cam po. Em de cor rên cia de
seu tra ba lho, Di o ní sio tem so fri do inú me ras ame a ças,
in clu si ve de mor te; abor da gens gros se i ras e vi o len tas
por par te da Po lí cia Mi li tar da re gião, sob a mira de ar -
mas de fogo, com re vis ta pes so al e do ve í cu lo; te le fo ne -
mas anô ni mos, e ago ra, ame a ças atra vés da abor da -
gem, por ho mens ar ma dos, a si e a seu fi lho. Esta si tu a -
ção tem ge ra do um cli ma de in se gu ran ça e medo, já
que além de Di o ní sio, ou tros mem bros da equi pe lo cal e 
re gi o nal da Co mis são Pas to ral da Ter ra são pre ju di ca -
dos em seu tra ba lho.

2 – Abor da gens da Po lí cia Mi li tar da Re gião

Entre os anos de 1989 e 1997, mo men to de mu -
i ta ten são na luta pela ter ra na re gião de Gu a ra pu a va,
prin ci pal men te no caso dos pos se i ros do Mu ni cí pio de 
Pi nhão, dos ne gros da Fa zen da Fun dão no Mu ni cí pio
de Re ser va do Igua çu e dos acam pa dos e as sen ta dos 
dos Mu ni cí pi os de Go i o xim, Cam pi na do Si mão, Gu a -
ra pu a va, Pi tan ga, Iná cio Mar tins, San ta Ma ria do Oes -
te, Can ta ga lo e Rio Bo ni to do Lgua çu (to dos gru pos
apo i a dos pela CPT-PR), Di o ní sio vá ri as ve zes foi
abor da do por po li ci a is mi li ta res, com ar ro gân cia, gros -
se ria e não raro, vi o lên cia. Mais re cen te men te a par tir
do ano 2000, o acom pa nha men to ao con fli to en tre in -
dí ge nas e co lo nos no Mu ni cí pio de La ran je i ras do Sul
e Nova La ran je i ra pode ter des per ta do no vos mo ti vos
de ame a ças e re ta li a ções por par te dos fa zen de i ros.

Estas abor da gens ge ral men te acon te ci am na vol -
ta de vi si tas a es tas lo ca li da des, nos mu ni cí pi os vi zi -
nhos e em Gu a ra pu a va. O car ro con du zi do por Di o ní sio 
(ge ral men te ele vol ta va so zi nho, à no i te) era pa ra do por
cer ca de 5 po li ci a is que, sem pe dir qual quer in for ma ção
ou do cu men to, apon ta vam ar mas de fogo para a ca be -
ça de Di o ní sio e re vis ta vam o car ro. A pas ta con ten do
os do cu men tos, re la tó ri os e ma te ri a is de tra ba lho era
sim ples men te jo ga da no chão, es pa lhan do todo o seu
con te ú do, que era aban do na do na es tra da pela PM. Di -
o ní sio Van dre sen isto acon te ceu em tor no de 10 ve zes
nes te pe río do.

3 – Per se gui ção ao car ro de Di o ní sio e Antô nio
Po tus ki e ou tras ame a ças

Con for me Ofí cio nº 130/97 en ca mi nha do pelo
en tão De pu ta do Esta du al Flo ris val do Fier (Dr. Ro si -
nha) ao Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca Cân di do
Mar tins de Oli ve i ra, no dia 20 de agos to de 1997, Di o -
ní sio e Pa dre Antô nio Po tus ki, ou tro mem bro da equi -
pe lo cal da CPT, fo ram por vá ri os dias se gui dos por
um car ro Fiat Fi o ri no de cor bran ca.

No mes mo ofí cio, por seu tra ba lho de apo io ao
gru po de 80 fa mí li as de ne gros que es ta vam acam pa -
dos na Fa zen da Fun dão Pa i ol de Te lha, mu ni cí pio de
Re ser va do Igua çu, Di o ní sio re la ta ter sido (ele e ou tros
mem bros da equi pe) ame a ça dos de mor te por pis to le i -
ros que fa zi am guar da na en tra da da Fa zen da, ten do ci -
ta do o nome de um ho mem co nhe ci do por Bran co como 
au tor de vá ri as des sas ame a ças.

Vale res sal tar que es tes pis to le i ros são au to res de 
vá ri as atro ci da des pra ti ca das con tra os tra ba lha do -
res(as) des ta Fa zen da, o mais gra ve re gis tra do no Mi -
nis té rio Pú bli co lo cal, quan do du ran te a no i te de
21-8-97, inú me ros pis to le i ros en ca pu za dos cer ca ram a
área e dis pa ra ram mu i tos ti ros con tra o acam pa men to.
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Além dis so, Di o ní sio re ce beu te le fo ne ma ame a -
ça dor do Dr. Advo ga do Eu gê nio, da Co o pe ra ti va Agrá -
ria de Gu a ra pu a va, de pro pri e da de de um gru po de ale -
mães que pos su em os tí tu los da ter ra que foi to ma da
dos ne gros, que hoje ten tam re cu pe rá-la, por en ten de -
rem ser di re i to seu. Dr. Eu gê nio acu sou Di o ní sio de for -
ma gros se i ra e agres si va de ins ti ga dor da si tu a ção.

4 – Aten ta do con tra Di o ní sio
Em 1997 Di o ní sio Van dre sen foi alvo de uma em -

bos ca da, quan do o car ro em que vi a ja va foi in ter cep ta -
do por uma ca mi o ne ta tipo F-1000, a 100 me tros do Rio
Pi nhão, no mu ni cí pio de Pi nhão. O aten ta do ocor reu
por vol ta das 23 ho ras do dia 4-7-97, quan do Di o ní sio
vol ta va de uma vi si ta ao acam pa men to dos ne gros
ex-es cra vos da Fa zen da Fun dão, que ha vi am re cen te -
men te ocu pa do a área, hoje Assen ta men to Pa i ol de Te -
lha.

5 – Te le fo ne mas ame a ça do res
Di o ní sio Van dre sen é hoje co or de na dor re gi o nal

da Co mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná. A par tir do
dia 26 de abril de 2000 vem re ce ben do te le fo ne mas
anô ni mos em sua casa, sem pre a co brar, onde uma voz 
mas cu li na ame a ça: “fi lho da puta, des ta vez a gen te te
Pega, você não es ca pa, esta CPT que se mete com
tudo épre ci so dar um bas ta e você é um fi lho da puta” e
em ou tras ve zes a re pe ti ção: “des ta vez a gen te te pega 
seu fi lho da puta. des ta vez vai ser pra va ler, você é um
me ti do, fi lho da puta”. Na tar de do dia 28-6-2000, por
vol ta das l6h30min, Di o ni sio re ce beu no vas ame a ças
de mor te por te le fo ne. A li ga ção foi fe i ta a co brar da re -
gião sul do Esta do (que in clui a re gião su des te e cen -
tro-sul) e aten di da por Pa u la Bro e der, mem bro da
equi pe lo cal da CPT em Gu a ra pu a va. Se gun do Pa u -
la, nin guém se iden ti fi cou e após al gum tem po ela re -
sol veu di zer “alô” ao que uma voz mas cu li na dis pa -
rou: “Des ta vez te pe ga mos! Você é um fi lho da puta!”. 
Mi nu tos de po is um novo te le fo ne ma foi fe i to, ma s
des ta vez nin guém res pon deu.

A CPT apre sen tou de nún cia ao Mi nis té rio Pú bli -
co em Gu a ra pu a va, que de ter mi nou aber tu ra de in -
ves ti ga ção e “gram pe a men to” do te le fo ne de Di o ní -
sio. O pro mo tor tam bém de ter mi nou aber tu ra de in -
ves ti ga ção so bre o de sa pa re ci men to das de nún ci as
dos ou tros epi só di os de ame a ças fe i tas por Di o ní sio
em 1997. Entre tan to não ob ti ve mos até o mo men to
ne nhum re sul ta do.

Por oca sião des tas ame a ças te le fô ni cas, a CPT
en ca mi nhou, em 29 de ju nho de 2000, nota à im pren -
sa e às en ti da des na ci o na is e in ter na ci o na is de Di re i -
tos Hu ma nos como Anis tia Inte ran ci o nal, Do mi ni cans 
and Fran cis cans Inte ma ti o nal, Hu man Rights Ame ri -
cas Whatch e Fian. Ime di a ta men te en ti da des e pes -

so as de todo o mun do ma ni fes ta ram sua pre o cu pa -
ção com a se gu ran ça de Di o ní sio e dos ou tros mem -
bros da CPT, ten do a Anis tia Inter na ci o nal, ini ci a do
uma am pla cam pa nha de car tas pe din do ga ran ti as da 
vida de Di o ní sio ao go ver na dor Ja i me Ler ner e ao Mi -
nis tro da Jus ti ça José Gre go ri. Re ce bi dos pelo as ses -
sor de as sun tos fun diá ri os Dr. Antô nio Car los Co e lho
e pelo se cre tá rio in te ri no de Jus ti ça Dr. Car los Cé sar
Ma ra nhão, a CPT foi en ca mi nha da à Pro cu ra do ria de
Jus ti ça do Esta do no sen ti do de agi li zar as in ves ti ga -
ções re fe ren tes à si tu a ção. Em au diên cia com Dr. Li -
neu Wal ter Kir chner, sub-pro cu ra dor-ge ral de Jus ti ça
que de sig nou o caso ao pro mo tor lo cal.

6 – Abor da gem ar ma da a seu fi lho, Ro mo al do
Van dre sen e no vas ame a ças a Di o ní sio

Ro mo al do Van dre sen, 17 anos, fi lho de Di o ní sio 
Van dre sen, no dia 10 de abril, em Gu a ra pu a va, foi
abor da do por dois ho mens ar ma dos com re vól ve res
que o ame a ça ram e ao seu pai com re pre sá li as e
mor te. No dia 10/04, por vol ta das 10 ho ras, Ro mo al -
do foi com o car ro da fa mí lia até a casa de um vi zi nho
(800m de sua casa) para pe gar ra ção de mi lho que já
ha via sido com pra da quan do per ce beu que es ta va
sen do se gui do por um Fiat Uno bran co que, em de ter -
mi na do mo men to, na fren te de um bar, fe chou o seu
ve í cu lo, obri gan do-o a pa rar. Do Fiat des ceu um ho -
mem ar ma do, que en cos tou um re vól ver na ca be ça
de Ro mo al do, man dan do que sa ís se do car ro, ao
mes mo em que mo to ris ta do Fiat, tam bém ar ma do, se 
apro xi ma va. Os ho mens, que, se gun do de po i men to
de Ro mo al do ao Mi nis té rio Pú bli co de Gu a ra pu a va,
ini ci al men te se iden ti fi ca ram como sen do po li ci a is e
de po is dis se ram que não eram, re vis ta ram o car ro de
Ro mo al do per gun tan do se o dono do mes mo tra ba -
lha va para o Bis po. O jo vem dis se que seu pai tra ba -
lha va na Co mis são Pas to ral da Ter ra. Os ho mens pa -
re ci am sa ber tudo so bre Ro mo al do, in clu si ve es tu da -
va no Co lé gio Car ne i ro Mar tins no pe río do da no i te.
Nes te mo men to a pro pri e tá ria no bar, Jo se fa, apa re -
ceu na por ta e se apro xi mou dos car ros; um dos ho -
mens man dou que ela en tras se “caso con trá rio po de -
ria le var um tiro na ca be ça”. Ro mu al do ve ri fi cou que a 
pla ca do Fiat era de Pi nhão, os nú me ros po rém es ta -
vam apa ga dos, re co nhe ceu tam bém, o em ble ma da
po lí cia ci vil jun to com a arma de um dos ho mens.

Os ho mens man d a ram Ro mo al do ir em bo ra di -
zen do que ele ti nha sor te “por que é a pes soa er ra da”.
E de i xa ram um re ca do para Di o ní sio: “avi se que nós
va mos pro cu rá-lo e pegá-lo”.

Pe ran te es tas no vas ame a ças a Di o ní sio e seu
fi lho, o se cre tá rio exe cu ti vo da CPT PR, que par ti ci pa -
va da 57ª Re u nião da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos 
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da ONU, em Ge ne bra, de nun ci ou o caso para vá ri as
or ga ni za ções in ter na ci o na is de Di re i tos Hu ma nos, in -
clu si ve pe ran te os di plo ma tas bra si le i ros na ONU.
Ime di a ta men te inu me ras pes so as e or ga ni za ções ini -
ci a ram uma cam pa nha de car tas para o Go ver no Fe -
de ral e Esta du al.

Além dis so, Di o ní sio e Ro mo al do pres ta ram de -
po i men to no Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, 2ª Pro mo to ria
de Jus ti ça da Co mar ca de Gu a ra pu a va e a CPT en ca -
mi nhou pe di do de pro te ção fe de ral, já que a po lí cia
es ta du al é sus pe i ta de en vol vi men to no caso. Pe ti ci o -
na da pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, a Po lí cia do Pa -
ra ná in for mou ter de sig na do uma equi pe es pe ci al
para tra tar do caso, en tre tan to até ago ra Di o ní sio,
mal gra do os pe di dos na ci o na is e in ter na ci o na is, não
foi pro cu ra do por qual quer au to ri da de do go ver no pa -
ra na en se e en con tra-se sem ga ran ti as de vida.

7 – As pre o cu pa ções
A CPT-PR en con tra-se ex tre ma men te pre o cu -

pa da com a se gu ran ça de Di o ní sio Van dre sen e seu
fi lho Ro mo al do, prin ci pal men te fren te à re i te ra ção
das ame a ças con tra Di o ní sio e ou tros de seus agen -
tes de pas to ral, en tre eles, o ad vo ga do Dar ci Fri go,
re cen te men te ame a ça do. Entre tan to, jun to com Di o -
ní sio Van dre sen, a CPT- Pr re a fir ma a sua op ção de
atu ar na de fe sa dos po bres do cam po, de nun ci an do
as vi o la ções de Di re i tos Hu ma nos e con tri bu in do para 
a or ga ni za ção dos tra ba lha do res/as.

Cu ri ti ba-Pa ra ná-Bra sil, 24 de maio de 2001.  –
Co mis são Pas to ral da Ter ra do Pa ra ná – Je son Oli -
ve i ra, Se cre tá rio Exe cu ti vo – Di o ní sio Van dre sen,
Co or de na dor Re gi o nal.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Ro meu

Tuma, Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ma u ro Mi ran da, Edi son Lo bão e Mo re i ra Men des 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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já não era sem
tem po de o Se na do Fe de ral pres tar jus ta ho me na -
gem às ins ti tu i ções edu ca ci o na is bra si le i ras de alta e
re co nhe ci da com pe tên cia in te lec tu al e ad mi nis tra ti va. 
Apro ve i to, en tão, a opor tu ni da de para ho me na ge ar a
Fun da ção Ge tú lio Var gas pela de di ca ção his tó ri ca
que tem, lon ga men te, dis pen sa do à for ma ção de nos -
sa mão-de-obra bra si le i ra. 

Mais re co nhe ci da como en ti da de que
cal cu la e ve i cu la ín di ces de in fla ção, seu mé -

ri to ma i or re si de no cam po da pro du ção de
co nhe ci men to. De fato, seus prés ti mos à pes -
qui sa e à di vul ga ção de ciên cia so bre o se tor
pú bli co e pri va do do Bra sil me re cem os nos -
sos mais sin ce ros vo tos de gra ti dão e lou vor.

Não por aca so, a FGV pu bli cou, ao fi nal do ano
pas sa do, o li vro His tó ri as de um Bra sil que Fun ci o -
na , cujo con te ú do con sis tia em va lo ri zar ini ci a ti vas
ino va do ras de Go ver nos Esta du a is, Mu ni ci pa is e, até
mes mo, de or ga ni za ções dos po vos in dí ge nas, que
te nham con tri bu í do para a am pli a ção do aces so aos
di re i tos de ci da da nia do País. Tal pu bli ca ção se en -
qua dra num pro je to ma i or, que se in ti tu la Pro gra ma
Ges tão Pú bli ca e Ci da da nia.

Den tro des se prin cí pio, a FGV aca ba de dis tri -
bu ir uma nova pu bli ca ção de ex tre ma re le vân cia his -
tó ri ca e po lí ti ca. Tra ta-se do Per fil Insti tu ci o nal, que
dis cor re de modo abran gen te so bre a tra je tó ria da
Fun da ção, des de sua cri a ção em 1944. Ana li sa sua
es tru tu ra, des cre ve os ser vi ços que pres ta e traz co -
men tá ri os so bre suas pu bli ca ções, suas par ce ri as
com o seg men to em pre sa ri al e, subs tan ci al men te,
suas ati vi da des de en si no e de pes qui sa. 

Sem dú vi da, uma leve in cur são apre ci a ti va pela
pu bli ca ção pro por ci o na-nos a cer te za de que o com -
pro mis so su pre mo da FGV con cen tra-se na su pe ra -
ção das fron te i ras do co nhe ci men to na área das
Ciên ci as Hu ma nas e afins, pro du zin do e trans mi tin do
idéi as, da dos e in for ma ções para o de sen vol vi men to
so ci o e co nô mi co do País. Des de sua con cre ti za ção,
nas mãos do ines que cí vel Luiz Si mões Lo pes, a Fun -
da ção tem gal ga do, com mu i ta ce le ri da de, os de gra -
us da ex ce lên cia do pen sa men to so bre a re a li da de
bra si le i ra.

Estu dos re la ci o na dos à eco no mia do Bra sil, tais
como con tas na ci o na is, ba lan ço de pa ga men tos, ín di -
ces eco nô mi cos, son da gens con jun tu ra is, pes qui sas
agrí co las, in dus tri a is e mo ne tá ri as, tudo isso per ten ce 
ao ar ca bou ço de pre o cu pa ções da FGV na con di ção
de ge ra do ra de co nhe ci men to. Nes sa li nha, foi pi o ne i -
ra na fun da ção de cur sos de pós-gra du a ção nas áre -
as de eco no mia, psi co lo gia, con ta bi li da de e ad mi nis -
tra ção. Mais re cen te men te, ina u gu rou cur so de dou -
to ra men to para os es tu dos re la ci o na dos ao meio am -
bi en te.

Como não po de ria de i xar de ser, seu cor po téc -
ni co e do cen te é de um bri lhan tis mo ím par, com pos to
por mais de duas cen te nas de dou to res e mais de
uma cen te na de mes tres, que se de di cam com mu i to
afin co à ca u sa do en si no e da pes qui sa. Ao lado des -
se dado – e mu i to em con se qüên cia des se mes mo
dado –, vale a pena des ta car o rol de pu bli ca ções ao
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qual não se pou pam os mais ras ga dos elo gi os pelo
alto pa drão de qua li da de. Re fi ro-me à pre mi a dís si ma
Con jun tu ra Na ci o nal, à Re vis ta Bra si le i ra de Eco no -
mia, à Re vis ta de Admi nis tra ção Pú bli ca e à não me -
nos fa mo sa Agro a naly sis.

Ge ra ções de in te lec tu a is e pes qui sa do res do
País apren de ram a con fi ar na se ri e da de e no com pro -
mis so pú bli co da FGV. Pe los seus qua dros, des fi la -
ram al gu mas das mais no tá ve is per so na li da des de
nos sa his tó ria con tem po râ nea, en tre ou tras, Eu gê nio
Gu din, Octa vio Bu lhões e Má rio Hen ri que Si mon sen.
Como bem fri sa o co men tá rio de Per fil Insti tu ci o nal,
cé re bros tão ir re to ca vel men te se le ci o na dos aju da -
ram, de fato, a cons tru ir a his tó ria de ri gor e cre di bi li -
da de da Fun da ção, sua con ti nu i da de de de di ca ção
ao Bra sil e sua dis po si ção em an te ver e res pon der às
de man das do fu tu ro. 

A pro pó si to, pro je tan do todo esse su ces so para
o fu tu ro, os di ri gen tes da FGV já anun ci am a am pli a -
ção da sede da ins ti tu i ção, no Rio de Ja ne i ro, a cujo
es pa ço se adi ci o na rá um ex cep ci o nal cen tro de con -
ven ções. Por con ta dis so, pro põem-se o apri mo ra -
men to e a di ver si fi ca ção dos pro du tos e ser vi ços ofe -
re ci dos ao mer ca do, sob a for ma de mais in for ma -
ções, con sul to ria, de sen vol vi men to hu ma no e pes -
qui sa his tó ri ca. Mais que isso, pre pa ra-se ain da a cri -
a ção de ín di ces de mo ni to ra men to am bi en tal, cuja
ela bo ra ção in te gra um con jun to de pro gra mas co nec -
ta dos ao de sen vol vi men to sus ten tá vel e à pre ser va -
ção do meio am bi en te.

Além dis so, o avan ço das te le co mu ni ca ções
tem afe ta do po si ti va men te o le que de in te res ses da
FGV, com pro me ten do-a com a uti li za ção de tec no lo -
gia edu ca ci o nal de pon ta para le var a mi lha res de
pro fis si o na is, dos mais re mo tos can tos do País, for -
ma ção e in for ma ção. Isso tudo a fun ci o nar sem tran -
si gir com a qua li da de di dá ti ca tão pre sen te em suas
sa las de aula. Ao lado das mí di as con ven ci o na is, os
cur sos a dis tân cia con tam com os re cur sos tec no ló gi -
cos da te le con fe rên cia, da vi de o con fe rên cia, da mul ti -
mí dia e da Inter net.

Sr. Pre si den te, com efe i to, ao lon go de dé ca das, 
a FGV tem pres ta do ines ti má vel con tri bu i ção no in -
ces san te pro ces so de pro por so lu ções para os pro -
ble mas na ci o na is. Pro pos tas in va ri a vel men te cri a ti -
vas im pri mem uma mar ca in de lé vel à ins ti tu i ção, pois
con ju gam de sen vol vi men to es tra té gi co, efi ciên cia ad -
mi nis tra ti va e pre ser va ção am bi en tal. Insti tu i ção pi o -
ne i ra na Amé ri ca do Sul na im plan ta ção de cur sos de
Admi nis tra ção Pú bli ca e de Empre sas, lan çou as ba -
ses do pen sa men to so ci o e co nô mi co na ci o nal, além
de in tro du zir a vi são em pre sa ri al in dis pen sá vel nos
mer ca dos pro gres si va men te com pe ti ti vos. Ali a do a

isso, o es tí mu lo à pes qui sa pro por ci o na do a seus pro -
fis si o na is e alu nos tem re sul ta do em pro du ção de in -
con tes te ex ce lên cia.

Não sem cer ta pre vi si bi li da de, a Ca pes tem ava -
li a do, nos úl ti mos anos, os cur sos de Eco no mia,
Admi nis tra ção Pú bli ca e de Empre sas mi nis tra dos
pela FGV com a ma i or nota em cada gru po de es co -
las. Por sua vez, es tas mes mas es co las man têm in -
ten si vo in ter câm bio com as mais des ta ca das uni ver -
si da des do mun do e par ti ci pam dos prin ci pa is or ga -
nis mos e con se lhos in ter na ci o na is de suas áre as. 

Cum pre re cor dar que, tra di ci o nal men te, a ima -
gem da Ge tú lio Var gas se as so cia com o mo ni to ra -
men to de ín di ces se to ri a is, dos qua is se aguar da um
re fle xo do com por ta men to dos cus tos de de ter mi na do 
seg men to da eco no mia. Res pon sá vel pelo le van ta -
men to e aná li se de da dos eco nô mi cos, fi nan ce i ros e
em pre sa ri a is, o Insti tu to Bra si le i ro de Eco no mia – IBR 
–, da FGV, foi o pi o ne i ro no cál cu lo do PIB bra si le i ro e
a úni ca ins ti tu i ção a for mu lar o ín di ce de pre ços no
ata ca do. A isso, acres cen te-se a in tro du ção do
IGP-DI, que foi, e ain da é, um dos prin ci pa is ín di ces
uti li za dos em re a jus tes de pre ços de con tra tos e na
cor re ção do va lor pa tri mo ni al de ati vos.

Pois bem, atu al men te, sua ela bo ra ção aten de,
igual men te, a so li ci ta ções es pe cí fi cas de or ga ni za -
ções em pre sa ri a is, como base para for mu la ção de
po lí ti cas de pre ços. Para tan to, a FGV não tem he si ta -
do em re a li zar, com pro fun di da de, aná li ses dos ba -
lan ços das 500 ma i o res em pre sas do Bra sil. Isso pro -
pi ci ou a cri a ção do Ban co de Da dos Empre sa ri al, que
acu mu la in for ma ções so bre mais de 10 mil com pa nhi -
as, e de cuja uti li za ção se ser vem cen te nas de in ves -
ti do res e es tu di o sos da eco no mia bra si le i ra.

Ou tro or gu lho da FGV re cai so bre o Cen tro de
Pes qui sa e Do cu men ta ção de His tó ria Con tem po râ -
nea do Bra sil, que não se fur ta a pres tar as ses so ri as
não so men te no cam po de or ga ni za ção de ar qui vos
his tó ri cos, como tam bém na ela bo ra ção de ban cos
de en tre vis tas para or ga nis mos pú bli cos e em pre sas
pri va das. Den tre os úl ti mos tra ba lhos, so bres sa -
em-se o pro je to Me mó ria do Cen tro Cul tu ral Ban co do 
Bra sil e a pu bli ca ção da his tó ria da Com pa nhia Si de -
rúr gi ca Na ci o nal – a CSN.

Por úl ti mo, a FGV Edi to ra é, cer ta men te, tam -
bém ou tra fi lha di le ta da ins ti tu i ção. Além da li te ra tu ra
aca dê mi ca em ad mi nis tra ção, eco no mia e con ta bi li -
da de, a edi to ra ex plo ra pu bli ca ções nos cam pos da
his tó ria, da co mu ni ca ção, da eco lo gia e das ciên ci as
so ci a is. Entre os gran des êxi tos edi to ri a is, sur ge a
Co mu ni ca ção em Pro sa Mo der na, do es cri tor Othon
Mo acyr Gar cia, que é mu i to mais que um mero ma nu -
al de es ti lo e ex pres são. Já na 18ª edi ção, per ma ne ce 
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sen do ado ta do em di ver sos cur sos de ciên ci as hu ma -
nas.

Em re su mo, apro ve i to a opor tu ni da de des sa
mais nova pu bli ca ção, Per fil Insti tu ci o nal, para con -
gra tu lar não so men te a ins ti tu i ção, mas tam bém seus
di ri gen tes, seus pro fes so res, pes qui sa do res e es tu -
dan tes. Mais que nun ca, o Bra sil se sen te em dé bi to
com a FGV, na me di da em que tes te mu nha suas inu -
me rá ve is con tri bu i ções para a his tó ria do de sen vol vi -
men to eco nô mi co na ci o nal. Por con ta dis so, e em
nome de to dos os bra si le i ros, so men te me res ta re i te -
rar, com mu i to or gu lho, nos sos agra de ci men tos aos
his tó ri cos e in co men su rá ve is ser vi ços pres ta dos à
Na ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, po e sia e guer ra, que
re la ção po dem ter? Se po e sia é ”o que há de ele va do
ou co mo ven te nas pes so as ou nas co i sas, aqui lo que
des per ta o sen ti men to do belo“, e guer ra sig ni fi ca
con fli to, hos ti li da de, como con ci li ar am bos os ter mos
sem in cor rer num pa ra do xo? Pa re ce im pos sí vel tal
con ci li a ção. Entre tan to, a his tó ria da li te ra tu ra re gis tra 
inú me ros exem plos de co e xis tên cia har mo ni o sa en -
tre ins pi ra ção poé ti ca e dis po si ção bé li ca, de modo
es pe ci al quan do esta dis po si ção fica cir cuns cri ta às
ati tu des es tri ta men te de fen si vas, como as que ca rac -
te ri zam o Esta do de mo crá ti co de di re i to bra si le i ro até
no tex to da Cons ti tu i ção.

Dia 28 do mês pas sa do, no Por to de San tos,
par ti ci pei de me mo rá vel epi só dio, ilus tra ti vo do que
aca bo de di zer. Du ran te a in cor po ra ção ope ra ci o nal
de nos so novo na vio-ae ró dro mo ad qui ri do da Fran ça, 
cou be ao Exmº Mi nis tro de Esta do da De fe sa, Ge ral -
do Qu in tão, lem brar pro fé ti cas pa la vras do Prín ci pe
dos Po e tas bra si le i ros, o sa u do so Gu i lher me de
Alme i da, quan do prog nos ti cou que a pró xi ma be lo na -
ve bra si le i ra, her de i ra do nome e das tra di ções do en -
cou ra ça do ”São Pa u lo“, se ria um por ta-aviões. Mas,
ao po e ta ma i or, tal vez fos se ini ma gi ná vel es tar fa lan -
do de um na vio com 32.500 to ne la das de des lo ca -
men to bru to, 266 me tros de com pri men to, 51,2 me -
tros de lar gu ra, 30 nós de ve lo ci da de má xi ma, 2 ca ta -
pul tas e tri pu la ção de 1030 ho mens, além de ou tros
670 que lhe per mi ti rão ope rar 37 ae ro na ves de asa
fixa e 2 he li cóp te ros. Um por ten to so he rói de guer ra,
como foi o en cou ra ça do ”São Pa u lo“, e que, re ba ti za -
do, ini cia ago ra ati vi da des em águas bra si le i ras para
dar pros se gui men to ao ex ce len te tra ba lho de sen vol -
vi do pelo na vio-ae ró dro mo li ge i ro ”Mi nas Ge ra is“ nas
úl ti mas cin co dé ca das.

Esta vam pre sen tes à ce ri mô nia de trans fe rên -
cia de su bor di na ção do por ta-aviões ao Se tor Ope ra -
ti vo da Ma ri nha, Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, e o Exmo. Go -
ver na dor do Esta do de São Pa u lo, Ge ral do Alckmin,
bem como inú me ras au to ri da des e per so na li da des,
en tre as qua is os Srs. Pe dro Pa ren te, Mi nis tro Che fe
da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca; Ge ne ral
Alber to Car do so, Mi nis tro Che fe do Ga bi ne te da Se -
gu ran ça Insti tu ci o nal; Almi ran te-de-Esqua dra Sér gio
Cha gas tel les, Co man dan te da Ma ri nha; e o ilus tre
Pre fe i to de San tos, Beto Man sur. Na vi a gem do Rio
de Ja ne i ro a San tos, ten do a bor do o Exce len tís si mo
Pre si den te da Re pú bli ca, o NAe ”São Pa u lo“ foi es col -
ta do pe las fra ga tas ”Ni te rói“ e ”Ra de ma ker“. De po is,
sua im por tân cia para in cre men tar a vi gi lân cia em
nos so mar e, ao mes mo tem po, ser vir de meio para
tre i nar e apri mo rar tri pu la ções fi cou pa ten te na voz de 
to dos os ora do res. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so foi além. Afir mou que o nome dado ao por -
ta-aviões ex pres sa o sen ti men to de in te gra ção na ci o -
nal e que de se ja ra en tre gar o na vio ao sa u do so Go -
ver na dor Má rio Co vas, acen tu an do: ”Hoje, en tre go a
quem o su ce de de modo ad mi rá vel. Sin to-me or gu -
lho so por São Pa u lo e pelo Bra sil.“ Acres cen tou que
um país com o nos so Li to ral ”re quer um po de rio na val
a sua al tu ra. So mos uma Na ção que luta pela paz, o
que não sig ni fi ca que po de mos pres cin dir de uma ca -
pa ci da de mi li tar mo der na.“

O Go ver na dor Ge ral do Alckmin res sal tou o fato
de o na vio-ae ró dro mo le var o nome de São Pa u lo
como ”uma hon ra a to dos os pa u lis tas“, di zen do: ”O
Esta do de São Pa u lo é um pólo de alta tec no lo gia
com pa rá vel à que é uti li za da no A-12. Ao pi sar nes te
con vés, sen ti que sou mais bra si le i ro ain da por es tar
num ter ri tó rio bra si le i ro ain da des co nhe ci do para
mim.“ Em nome do Go ver no pa u lis ta, hou ve en tre ga
de uma ban de i ra bra si le i ra ofe re ci da pela So ci e da de
Ami gos da Ma ri nha e es pe ci al men te con fec ci o na da
para per ma ne cer a bor do, em lo cal de hon ra, num ar -
caz me tá li co que os ten ta o mapa do Esta do de São
Pa u lo, gra va do em pla ca de me tal dou ra do. Uma ré -
pli ca do Pa vi lhão foi has te a da so le ne men te na popa
do por ta-aviões, como par te da ce ri mô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos
nós po de mos per ce ber por in tu i ção o sig ni fi ca do da
trans fe rên cia do NAe ”São Pa u lo“ do âm bi to da Di re -
to ria-Ge ral do Ma te ri al da Ma ri nha para o Co man do
de Ope ra ções Na va is. Con tu do, nas or dens do dia
emi ti das pe los ilus tres Almi ran tes-de-Esqua dra Ro -
nal do Lon go, Di re tor-Ge ral do Ma te ri al, e Luiz Fer -
nan do Por tel la Pe i xo to, Co man dan te de Ope ra ções
Na va is, fica cla ra a am pli tu de des se sig ni fi ca do. Da
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mes ma for ma, fi gu ra por in te i ro, em meio à des cri ção
dos pro ce di men tos ha vi dos para a aqui si ção da be lo -
na ve, nos dis cur sos pro fe ri dos pe los Exmºs Pre si -
den te da Re pú bli ca e Mi nis tro de Esta do da De fe sa.
Em con se qüên cia, cre io ser de in te res se do Se na do
da Re pú bli ca a trans cri ção des ses do cu men tos – or -
dens do dia dos co man dan tes e pro nun ci a men tos de
S. Exas. –, em seus Ana is, para que pos sam ser úte is
no fu tu ro como fon tes ofi ci a is de re fe rên cia so bre a
nova fase ope ra ci o nal ago ra ini ci a da pela Ma ri nha do
Bra sil. Per mi tam-me, por tan to, re pro du zi-los.

Eis o que dis se o Exce len tís si mo Pre si den te da
Re pú bli ca:

”Hoje é um dia mu i to es pe ci al para a Ma ri nha do
Bra sil.

”A trans fe rên cia do Na vio-Ae ró dro mo ‘São Pa u -
lo’ para o Se tor Ope ra ti vo da Ma ri nha agre ga ao nos -
so Po der Na val im por tan te am pli a ção de sua ca pa ci -
da de de de fe sa dos in te res ses bra si le i ros no mar.

”Um país como o nos so, pos su i dor de ex ten so li -
to ral, com mais de 7 mil qui lô me tros de cos ta, re quer
um Po der Na val com pa tí vel com sua es ta tu ra no ce -
ná rio in ter na ci o nal.

”Hoje, como on tem, o Esta do bra si le i ro pre o cu -
pa-se em im ple men tar me di das con cre tas que ofe re -
çam à na ção a ga ran tia de res pe i to à sua so be ra nia.

”So mos e sem pre se re mos uma na ção que luta
pela paz, o que não sig ni fi ca po der pres cin dir de For -
ças Arma das mo der nas, ca pa ci ta das e do ta das de
ade qua do po ten ci al dis su a só rio.

”Pou cos pa í ses, ain da hoje, têm ca pa ci da de de
ope rar com efi ciên cia em alto-mar. 

”É im por tan te que o Bra sil con ti nue a ser um de -
les. 

”A aqui si ção des te na vio-ae ró dro mo foi uma
opor tu ni da de para subs ti tu ir o ‘Mi nas Ge ra is’, que
tan tos e tão bons ser vi ços pres tou ao país.

”Seus mais de 40 anos de ope ra ção, sua de -
mons tra da re sis tên cia no mar e as des ta ca das mis -
sões que cum priu não se rão es que ci das ou des con ti -
nu a das. 

”O Bra sil pre o cu pou-se em dar con ti nu i da de à
avi a ção em bar ca da e o va lor que o “Foch” re pre sen -
ta va para a Ma ri nha fran ce sa re pre sen tou cre den ci a -
is se gu ras para sua es co lha como her de i ro das tra di -
ções do va lo ro so ‘Mi nas Ge ra is’.

”As con di ci o nan tes téc ni cas das atu a is ae ro na -
ves de com ba te im pu nham a aqui si ção de uma pla ta -
for ma flu tu an te com pa tí vel. 

”A mo der ni da de se im pôs.
”O iní cio da vida ope ra ti va do ‘São Pa u lo’, as so -

ci a do à aqui si ção dos aviões de com ba te AF-1, re pre -
sen ta mar co de nova fase da For ça Na val bra si le i ra. 

”Sua trans fe rên cia para a Esqua dra con so li da a
ca pa ci da de ope ra ci o nal da avi a ção de asa fixa em -
bar ca da. Empres ta, as sim, à nos sa Ma ri nha a pro je -
ção e a es ta tu ra que a Na ção dela es pe ra.

”Qu a se todo nos so co mér cio ex te ri or de pen de
de ro tas ma rí ti mas, mais de três quar tos do pe tró leo
bra si le i ro são ex tra í dos da pla ta for ma con ti nen tal;
sem fa lar mos do sig ni fi ca ti vo po ten ci al das águas
cos te i ras para a pes ca. Esses fa tos, por si sós, de -
mons tram a ne ces si da de de uma Ma ri nha mo der na,
ades tra da e efi ci en te.

”So mos um gran de país, com 4 mi lhões e 200
mil qui lô me tros qua dra dos de área ma rí ti ma, com pa -
rá vel à ex ten são da Ama zô nia Le gal. Te mos que pre -
ser vá-la para as ge ra ções fu tu ras.

”Qu e ro, em es pe ci al, di ri gir-me aos ofi ci a is e
ma ri nhe i ros que te rão sob sua res pon sa bi li da de con -
du zir o “São Pa u lo” ao cum pri men to de suas mis sões. 

”Sei do pro fis si o na lis mo, da de di ca ção e, por
que não di zer, dos sa cri fí ci os que a vida no mar im põe 
a to dos que en fren tam os seus de sa fi os. 

”A mo ti va ção dos se nho res exi giu do Pre si den te 
da Re pú bli ca os es for ços para do tar a Ma ri nha de
me i os ma te ri a is com pa tí ve is com a ri que za hu ma na
de seus qua dros e a abran gên cia de sua des ti na ção
cons ti tu ci o nal. 

”Não é ta re fa fá cil di re ci o nar re cur sos para de fe -
sa, di an te de tan tas e tão pre men tes de man das so ci -
a is, mas era meu de ver cor res pon der à in can sá vel
de di ca ção de to dos os se nho res. 

”Foi as sim que, com sa tis fa ção, au to ri zei a aqui -
si ção do “São Pa u lo” e acom pa nhei o pro ces so de
seu re ce bi men to, que se pro ce deu em tem po re cor de 
(dois me ses) e em am bi en te de cor di a li da de e pro fis -
si o na lis mo en tre as Ma ri nhas fran ce sa e bra si le i ra.

”Este mag ní fi co na vio, a en tra da em ope ra ção
de seus aviões de alto de sem pe nho, o cum pri men to
de suas ta re fas, a am pli a ção, en fim, da ca pa ci da de
da nos sa Arma da de de fen der os in te res ses da Pá tria 
re ves tem-nos, a to dos, de jus ti fi ca do or gu lho.

”Suas 32 mil to ne la das, seu his tó ri co de com ba -
te, sua alma e tra di ções, que tan to sig ni fi ca ram para
os ma ri nhe i ros fran ce ses, pas sam hoje a so mar-se
aos va lo res da Ma ri nha do Bra sil.

”Ontem ‘Foch’, hoje, or gu lho sa men te, ‘São Pa u -
lo’. São Pa u lo, Go ver na dor, nos sa ter ra.

”E ao ho me na ge ar este na vio com a ban de i ra e
o ar caz, isso sim bo li za, como bem dis se Vos sa Exce -
lên cia, o sen ti men to de to dos nós, de in te gra ção na ci -
o nal. Esse na vio por tou o nome glo ri o so de ‘Mi nas
Ge ra is’, o seu an te ces sor. Hoje por ta o de ‘São Pa u -
lo’, por ta ria de qual quer um ou tro Esta do da Na ção,
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com o mes mo sen ti men to de bra si li da de. Mas a nós,
de São Pa u lo, é mu i to gra to ter a ban de i ra bra si le i ra
aqui na proa de nos so na vio ‘São Pa u lo’.

”E ao ho me na ge ar São Pa u lo, que é como a
Ma ri nha nos faz, e atra vés do seu go ver na dor, eu não 
que ria de i xar de dar uma úl ti ma pa la vra di zen do que,
ini ci al men te, ti nha pen sa do tra zer esse na vio para
en tre gá-lo ao go ver na dor Má rio Co vas. Hoje, en tre go
a quem o su ce de de modo ad mi rá vel. Sin to-me or gu -
lho so por São Pa u lo e pelo Bra sil. Mu i to obri ga do.“

Por sua vez, as sim se ma ni fes tou o Exmo. Mi -
nis tro de Esta do da De fe sa:

”Se rão bre ves mi nhas pa la vras. Na con di ção de 
mi nis tro da De fe sa, cabe-me pela se gun da vez des de 
a che ga da do na vio-ae ró dro mo ‘São Pa u lo’ ao Bra sil,
fa zer uso da pa la vra em sua ho me na gem. Na pri me i -
ra, em mais ex ten sa abor da gem, elen quei as ra zões
his tó ri cas, téc ni cas e po lí ti cas, que jus ti fi cam a com -
pra do en tão por ta-aviões ”Foch“, pelo Bra sil. E, ago -
ra, faço-o, ain da com sa tis fa ção, cer to de que essa
aqui si ção será de ex tre ma va lia para a Ma ri nha Bra si -
le i ra, so bre tu do por pre ser var e am pli ar sua ca pa ci -
da de ope ra ti va na avi a ção em bar ca da, ad qui ri da e
apu ra da nos lon gos 50 anos do NAeL ‘Mi nas Ge ra is’,
por man ter uma es tru tu ra de de fe sa com pa tí vel com a 
de nos sos vi zi nhos, por pos si bi li tar pro te ção de nos -
sas ro tas de na ve ga ção e de nos so vas to li to ral, e as -
sim ga ran tir nos so pa tri mô nio e in te res ses ma rí ti mos, 
vi san do ao aten di men to das ta re fas de com pe tên cia
da Ma ri nha, além de cons ti tu ir um pólo de in te gra ção
das ma ri nhas dos pa í ses vi zi nhos.

”A so ci e da de bra si le i ra bem tem com pre en di do
e apro va do a des ti na ção de re cur sos or ça men tá ri os
para o re e qui pa men to e mo der ni za ção de nos sa s
For ças Arma das, de ci são es tra té gi ca de Vos sa Exce -
lên cia, Se nhor Pre si den te, com a fi na li da de de nos -
sas For ças re cu pe ra rem sua ca pa ci da de de de fe sa,
im pres cin dí vel a um país con ti nen tal, rico e prós pe ro,
como o Bra sil.

”Sem dú vi da, é a apli ca ção da es tra té gia dis su -
a só ria de ca rá ter de fen si vo, em con so nân cia com a
tra di ção pa cí fi ca da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, como
pre co ni za da na Po lí ti ca de De fe sa Na ci o nal (PDN).

”Ago ra, po rém, per mi tam-me que res sal te a be -
le za e o sig ni fi ca do da ce ri mô nia há pou co re a li za da,
na li nha das me lho res tra di ções na va is, ex pres sa
pela sim bo lo gia da en tre ga pelo Esta do de São Pa u lo
ao Na vio-Ae ró dro mo ‘São Pa u lo’ da Ban de i ra Na ci o -
nal e do ar caz para sua guar da. Nos so pa vi lhão, ofe -
re ci do pe los pa u lis tas, atra vés da SOAMAR – So ci e -
da de dos Ami gos da Ma ri nha, e o ar caz, pelo Go ver -
no do Esta do, re pre sen ta do pelo seu ilus tre Go ver na -
dor Ge ral do Alckmin, atos es ses que con so li dam cara 

tra di ção na Ma ri nha do Bra sil, como se a so ci e da de e
Go ver no pa u lis tas ra ti fi cas sem a na ci o na li da de bra si -
le i ra do na vio-ae ró dro mo ‘São Pa u lo’, em to can te ho -
me na gem.

”Esse é o ter ce i ro na vio da Ma ri nha Bra si le i ra a
re ce ber o nome de ‘São Pa u lo’, con for me os ar qui vos
da For ça Na val. Su ce de ao en cou ra ça do ‘São Pa u lo’
que de i xou um ras tro de gló ri as em sua his tó ria.

”De um de seus tri pu lan tes à épo ca, o con tra-al -
mi ran te Ya pery Tu pi as su de Bri to Gu er ra, co lho a
des cri ção: ”Ser viu ao Bra sil e à Esqua dra bra si le i ra
por mais de 40 anos. Era ve te ra no de duas guer ras e
par ti ci pou de to dos os acon te ci men tos que en vol ve -
ram o País no pe río do de sua ati vi da de. Era uma ver -
da de i ra for ta le za flu tu an te, com ba te ria prin ci pal com -
pos ta de 12 ca nhões de 305 mi lí me tros.“ ”Usa v a
como bra são de ar mas o mes mo lo go ti po da ci da de
de São Pa u lo, in clu si ve o dís ti co he rál di co ‘Non Du -
cor, Duco.“

”O al mi ran te Luiz Brí gi do Bit ten court re la ta ha -
ver o ve lho en cou ra ça do re a li za do mis sões de re le vo
como, em ju lho de 1920, o trans por te da fa mí lia real
da Bél gi ca para o Bra sil; em ja ne i ro de 1921, o tras la -
do dos res tos mor ta is do ex-im pe ra do res do Bra sil, de 
Lis boa para o Rio de Ja ne i ro. Mas, em 1945, fin da a
Se gun da Gu er ra, re gres san do ao Rio de Ja ne i ro, um
for te tem po ral fez-lhe água e o ader nou, e as sim, al -
que bra do, che gan do à Baía de Gu a na ba ra, o que o
le vou a ser de sa ti va do, dar ba i xa da Esqua dra e de -
sar ma do, ter seu cas co ven di do como su ca ta ao país
que o cons tru í ra – a Ingla ter ra.

”Seu tris te des ti no na vol ta à Ingla ter ra, com seu 
afun da men to sob vi o len ta tem pes ta de, foi vis to pelo
pa u lis ta ilus tre, o po e ta Gu i lher me de Alme i da, na sua 
sen si bi li da de e ins pi ra ção poé ti cas, com essa ima -
gem: ‘Fla ge la do e co ro a do de es pi nhos pe las bro cas
do de sar ma men to, como um rei da ig no mí nia (de i xou
o Arse nal de Ma ri nha) e foi se gui do, ata do e ati ra do
por ca bos de aço, o ca mi nho sal ga do como lá gri ma
de seu cal vá rio ma rí ti mo. Qu a tro mil mi lhas pas si va -
men te se guiu na es te i ra ar ras tan te e hu mi lhan te de
dois re bo ca do res es tran ge i ros“. Ao fi nal, ”...o Encou -
ra ça do São Pa u lo, már tir ven di do por 30 di nhe i ros, re -
vol tou-se, li ber tou-se e su miu.É que sua alma al ta ne i -
ra não su por tou o opró brio de ser con du zi do, o que
afron ta va seu dís ti co he rál di co – ‘Não sou con du zi do.
Con du zo’. E o Prín ci pe dos Po e tas bra si le i ros, em
ma ni fes ta pre mo ni ção, con clu iu: ”O ‘São Pa u lo’ li ber -
tou-se, por isso ele tem que vol tar atu a li za do, com
suas oito le tras não mais hon ran do a guir lan da de
popa de um en cou ra ça do, mas de um por ta-aviões
que será o pri me i ro da Ma ri nha de Gu er ra do Bra sil.“
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”Nos so ma i or po e ta pa u lis ta não vi veu o bas tan -
te para ver seu so nho ma te ri a li zar-se, mas de al gum
lu gar seu es pí ri to es ta rá fe liz, as sis tin do à ho me na -
gem de seu Esta do de São Pa u lo – Go ver no e so ci e -
da de – ao por ta-aviões por ele es pe ra do e pre nun ci a -
do que um dia, como nova nau-ca pi tâ nia da Ma ri nha
do Bra sil, por ta ria or gu lho so o nome de São Pa u lo,
tre mu lan do a Ban de i ra do Bra sil pe los ma res sem fim.

”Ao de se jar bons ven tos e bons ma res aos tri pu -
lan tes do novo ‘São Pa u lo’, apro ve i to para au gu -
rar-lhe tam bém um des ti no de gló ria e de en gran de ci -
men to de nos sa Pá tria, cum prin do a men sa gem con -
ti da no dís ti co he rál di co pa u lis ta no, que bem sim bo li -
za o in dô mi to es pí ri to pa u lis ta: ‘Non du cor, du co’. Mu i -
to obri ga do.“

Fo ram li dos os se guin tes os do cu men tos emi ti -
dos pela Ma ri nha:

”MARINHA DO BRASIL
”DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA

”SANTOS, SP

”Em 28 de abril de 2001

 ”ORDEM DO DIA N.E 1/2001

”Assun to: Trans fe rên cia de Su bor di na ção do
Na vio-Ae ró dro mo ‘São Pa u lo’

”Em cum pri men to à Por ta ria do Co man dan te da
Ma ri nha nº  94 de 19 de abril de 2001, re a li za-se, nes -
ta data, a trans fe rên cia de su bor di na ção do Na -
vio-Ae ró dro mo “São Pa u lo” do Di re tor-Ge ral do Ma te -
ri al da Ma ri nha para o Co man dan te de Ope ra ções
Na va is.

”No se gun do se mes tre de 1999, em se qüên cia
a en ten di men tos re a li za dos en tre o Mi nis tro da De fe -
sa, o Co man dan te da Ma ri nha e o Emba i xa dor da
Fran ça no Bra sil e aten den do a con vi te da que le país,
uma co mis são de ofi ci a is bra si le i ros foi en vi a da à
Tou lon para ava li ar as con di ções em que se en con tra -
va o NAe ̀ `Foch".

Em mar ço de 2000, o Go ver no da Fran ça en ca -
mi nhou ao Go ver no Bra si le i ro uma mi nu ta de acor do
para a ces são des se Na vio-Ae ró dro mo, ofe re cen do
ain da a par ti ci pa ção de uma de le ga ção da Ma ri nha
do Bra sil na tra ves sia que o na vio fa ria en tre
Cape-Town e o Rio de Ja ne i ro.

Com a re a li za ção de no vas ava li a ções téc ni cas
e ope ra ti vas, o Co man do de Ope ra ções Na va is ela -
bo rou pa re cer con clu si vo so bre a aqui si ção do NAe
“Foch,’. Ao mes mo tem po, a Di re to ria-Ge ral do Ma te -
ri al da Ma ri nha pre pa rou Estu do de Obten ção e mi nu -
ta al ter na ti va à pro pos ta de acor do apre sen ta da pe los 
fran ce ses.

Após apre ci a ção pelo Almi ran ta do, o Co man -
dan te da Ma ri nha de li mi tou os con tor nos da fu tu ra ne -
go ci a ção, trans mi tiu ori en ta ção se gu ra, sen sa ta e re -
a lis ta e atri bu iu ao Di re tor-Ge ral do Ma te ri al da Ma ri -
nha a ta re fa de cons ti tu ir um gru po para ne go ci ar a
aqui si ção do na vio.

”As con ver sa ções ha vi das en tre os re pre sen -
tan tes das duas na ções de sen vol ve ram-se em am bi -
en te de ami za de, co o pe ra ção, boa von ta de e pro fis si -
o na lis mo e o acor do ne go ci a do in clu iu a per ma nên cia 
de equi pa men tos que ini ci al men te se ri am re ti ra dos, o 
ades tra men to da tri pu la ção bra si le i ra du ran te oito se -
ma nas no por to e dez dias no mar, a co lo ca ção do
NAe “Cle men ce au” à nos sa dis po si ção até 2002 para
a re ti ra da de pe ças que nos pa re çam úte is, a ces são
de to dos os so bres sa len tes exis ten tes na Ma ri nha
Fran ce sa es pe cí fi cos dos NAe “Foch” e “Cle men ce -
au”, e o for ne ci men to de ma nu a is e pla nos de cons -
tru ção ne ces sá ri os à ma nu ten ção e re pa ros do na vio. 
Os en ten di men tos pre vi a men te man ti dos pe los Pre si -
den tes do Bra sil e da Fran ça fo ram de ci si vos para a
con du ção das ne go ci a ções.

”No mês de agos to de 2000, o Mi nis tro da De -
fe sa con clu iu a ne go ci a ção e par ti ci pou ao Go ver no 
Fran cês o in te res se do Go ver no Bra si le i ro em ad -
qui rir o Na vio-Ae ró dro mo “Foch’’ nas con di ções
acor da das en tre as par tes fran ce sa e bra si le i ra.
Res sal tou que es ta vam em cur so as pro vi dên ci as
que per mi ti ri am a as si na tu ra do con tra to e que era
in ten ção que o cro no gra ma de trans fe rên cia fos se
ple na men te cum pri do.

”Em se tem bro o pro ces so de aqui si ção foi ao
Con se lho de De fe sa e no dia 26 do mes mo mês o Mi -
nis tro da De fe sa, o Co man dan te da Ma ri nha e o Di re -
tor-Ge ral do Ma te ri al da Ma ri nha as si na ram o con tra -
to de aqui si ção do NAe “Foch” pela par te bra si le i ra, o
qual foi fir ma do, em 12 de ou tu bro, pelo Mi nis tro da
De fe sa e de ma is au to ri da des da par te fran ce sa.

”Nas cia as sim o NAe “São Pa u lo”, in cor po ra do à 
Arma da do Bra sil no dia 15 de no vem bro de 2000, na
ci da de de Brest, em ce ri mô nia pre si di da pelo Che fe
do Esta do-Ma i or da Arma da, se guin do as tra di ções
pre vis tas no Ce ri mo ni al da Ma ri nha do Bra sil e fi can -
do su bor di na do à Di re to ria-Ge ral do Ma te ri al da Ma ri -
nha, para acom pa nha men to de seu re ce bi men to até
a en tre ga como na vio pron to para em pre go pelo Se tor 
Ope ra ti vo.

”No dia se guin te ao da in cor po ra ção do NAe
“São Pa u lo” fo ram ini ci a dos os ser vi ços de ma nu ten -
ção e o re ce bi men to de pla nos, ma nu a is e so bres sa -
len tes pre vis tos no con tra to de aqui si ção, ten do em -
bar ca do mais de mil to ne la das de so bres sa len tes nos 
dois me ses e meio em que o na vio per ma ne ceu na
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Fran ça sob ban de i ra bra si le i ra. Nes se pe río do, se le -
ci o nou-se mais de se is cen tos equi pa men tos para se -
rem re ti ra dos do NAe ‘Cle men ce au’ e re me ti dos ao
Bra sil ain da no cor ren te ano, jun ta men te com os de -
ma is pla nos de cons tru ção.

”O ex ce len te e di u tur no tra ba lho re a li za do pelo
Gru po de Re ce bi men to do NAe ‘São Pa u lo’, me ta de
de sua tri pu la ção, e pelo Gru po de Re ce bi men to na
Fran ça per mi tiu que fos sem cum pri das as da tas pla -
ne ja das de par ti da do na vio de Brest, 1.E de fe ve re i ro, 
e de che ga da ao Bra sil, 17 de fe ve re i ro.

”O Na vio-Ae ró dro mo “São Pa u lo’’, do ra van te
Ca pi tâ nia de nos sa Esqua dra, é o ter ce i ro na vio da
Ma ri nha do Bra sil a os ten tar o nome des te im por tan te
Esta do de nos sa Fe de ra ção, com a im po nên cia, a pu -
jan ça e a po si ção de van guar da do Esta do de São Pa -
u lo, e sim bo li ca men te fará tre mu lar em seu mas tro, a
par tir de hoje, a ban de i ra na ci o nal ofer ta da pela So ci -
e da de Pa u lis ta, re pre sen ta da pela So ci e da de de
Ami gos da Ma ri nha.

”Se guin do a he rál di ca da Ma ri nha, des de a sua
in cor po ra ção, pas sou a usar o mes mo bra são pro je -
ta do para o se gun do na vio a uti li zar o nome ‘São Pa u -
lo’’, um Encou ra ça do, dos mais po de ro sos de sua
épo ca, cons tru í do em es ta le i ros da Ingla ter ra, com a
qui lha ba ti da em 30 de abril de 1907. Até a sua Mos tra 
de De sar ma men to, ocor ri da em 02 de agos to de
1947, pres tou re le van tes ser vi ços ao Bra sil, par ti ci -
pan do, in clu si ve, das duas Gu er ras Mun di a is.

‘O pri me i ro na vio ‘São Pa u lo’ era de cas co de
ma de i ra e pro pul são a va por, fre ta do pelo Go ver no
Impe ri al para ser vir de trans por te du ran te a Gu er ra do 
Pa ra guai, em ju nho de 1865.

”A aqui si ção de um Na vio-Ae ró dro mo para
subs ti tu ir o NAeL ‘Mi nas Ge ra is’ faz par te de es tu dos
de cor ren tes do Pla no Estra té gi co da Ma ri nha. do cu -
men to pe ri o di ca men te re vis to, que leva em con si de -
ra ção a le gis la ção na ci o nal, acor dos e tra ta dos in ter -
na ci o na is, po lí ti cas e di re tri zes go ver na men ta is e a
aná li se da con jun tu ra na ci o nal e in ter na ci o nal, em
seus as pec tos po lí ti cos, eco nô mi cos e mi li ta res de in -
te res se do Bra sil. com re fle xos so bre a Ma ri nha. Está
in clu í da no Pro gra ma de Re a pa re lha men to da Ma ri -
nha, ten do a ob ten ção do NAe “São Pa u lo’’ se gui do a
Sis te má ti ca de Pla ne ja men to do Pla no Di re tor da Ma -
ri nha. Além do ex pres si vo va lor es tra té gi co, essa
aqui si ção de opor tu ni da de pos si bi li ta rá a uti li za ção
do na vio em ope ra ções de pro te ção aé rea de For ça
Na val com mais se gu ran ça, de vi do às suas di men -
sões e à sua ve lo ci da de, en se jan do seu em pre go
onde for ne ces sá rio para as se gu rar os in te res ses do
Bra sil. Assim, a vi são do Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, do Go ver no do Bra sil e do Con se lho de De fe sa

per mi tiu ao País dar um pas so im por tan te para fir -
mar-se no ce ná rio mun di al, fato in ten sa men te re co -
nhe ci do no ex te ri or. re a fir ma do pe los cum pri men tos
re ce bi dos em nos sas re pre sen ta ções e que con tou
com a apro va ção da ma i o ria do povo bra si le i ro. Des te 
modo, o tra ba lho re a li za do pelo Mi nis té rio da De fe sa,
Co man do da Ma ri nha e por di ver sos ór gãos do Go -
ver no Bra si le i ro foi co ro a do de ple no êxi to.

”Este mo men to nos en che de or gu lho como ma -
ri nhe i ros e, aci ma de tudo, como bra si le i ros e o Se tor
do Ma te ri al da Ma ri nha sen te-se es pe ci al men te or gu -
lho so por sua par ti ci pa ção nes te em pre en di men to,
re a li za do com a ori en ta ção e o apo io do Co man dan te
da Ma ri nha em con jun to com os de ma is Se to res da
Ma ri nha, e sa tis fe i to de po der en tre gar ao Co man -
dan te de Ope ra ções Na va is, em ce ri mô nia que con ta
com as pre sen ças do Pre si den te da Re pú bli ca, Go -
ver na dor do Esta do de São Pa u lo, Mi nis tro da De fe sa 
e Co man dan te da Ma ri nha, den tre ou tras . au to ri da -
des, um na vio per fe i ta men te ope ra ti vo, após ter cum -
pri do fi el men te o cro no gra ma de tra ba lho es ta be le ci -
do para seu re ce bi men to.

”O Na vio-Ae ró dro mo ‘São Pa u lo’ pas sa a ser
mais um meio da Ma ri nha do Bra sil a se in te grar na
pro te ção das águas ju ris di ci o na is bra si le i ras, man -
ten do o lema que por tra di ção era do Esta do que lhe
em pres ta o nome, e que hoje é ado ta do pela ci da de
de São Pa u lo: ‘non Ducor Duco’  (não sou con du zi do,
con du zo).

”Que te nha bons ven tos e ma res tran qüi los.
”Airton Ronaldo Longo – ”Almi ran -

te-de-Esqua dra – ”Di re tor-Ge ral“.

“Marinha do Brasil
“COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

“Rio de Ja ne i ro, RJ

”Em 28 de abril de 2001

“ORDEM DO DIA Nº 4/2001

“Assun to: Trans fe rên cia de su bor di na ção do
NAe São Pa u lo para o Se tor Ope ra ti vo.

“Nes ta bela ce ri mô nia em que o Se tor Ope ra ti vo 
da Ma ri nha re ce be o Na vio Ae ró dro mo ”São Pa u lo",
vale re cor dar o gran de Ba rão do Rio Bran co em uma
sa u da ção á Ma ri nha., quan do dis se: “des de Ri a chu e -
lo, com pre en dia-se, como ago ra de novo se com pre -
en de en tre nós, que na vi os c ma ri nhe i ros não se im -
pro vi sam e que uma Na ção como a Bra si le i ra, com
tão vas ta ex ten são de cos ta e tão gran des rios, pre ci -
sa es tar se ri a men te apa re lha da para a pron ta de fe sa
de suas co mu ni ca ções ma rí ti mas e flu vi a is, do seu
co mér cio e dos seus Por tos”
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“De fato, vi ve mos a con cre ti za ção de um so nho
de ge ra ções de ma ri nhe i ros que sou be ram com pre -
en der a im por tân cia de ter o País uma Ma ri nha ca pa -
ci ta da a con tro lar áre as ma rí ti mas de in te res se e,
quan do ne ces sá rio, den tro do que pre ce i tua a Po lí ti ca 
de De fe sa Na ci o nal, atu ar em ope ra ções de paz e no
res ga te de na ci o na is em ter ri tó rio con fla gra do.

“Essen ci al para exe cu tar es sas ta re fas e para
ga ran tir a de fe sa aé rea de uma For ça Na val. o ”São
Pa u lo" e os seus aviões da rão uma nova di men são à
Esqua dra Bra si le i ra do tan do-a com o bra ço lon go que 
lhe fal ta va, já que as suas ca rac te rís ti cas ope ra ti vas
per mi ti rão a exe cu ção de ope ra ções em áre as oceâ -
ni cas afas ta das e sob qua is quer con di ções de ven to.

“Ao mes mo tem po, vem esse gran de por -
ta-aviões con so li dar o pro ces so de im plan ta ção da
asa fixa na Ma ri nha, subs ti tu in do o seu ir mão mais
ve lho ‘Mi nas Ge ra is’’ que após qua ren ta anos de ope -
ra ções, pas sa ao seu su ces sor a hon ra de ser o Ca pi -
tâ nia da Esqua dra.

“Que bons ma res e ven tos re ce bam o ‘São Pa u -
lo’, te nha uma exis tên cia pa cí fi ca e que após lan çar
as suas ae ro na ves. in di fe ren te aos ven tos, ou às cal -
ma ri as, as re ce ba sem pre de vol ta em seu con vés de
vôo, com a sa tis fa ção da mis são cum pri da.

”Luiz Fernando Portella Peixoto – ”Almi ran -
te-de-Esqua dra  – Co man dan te“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o nome
do Esta do que re pre sen to nes ta Casa está in ti ma -
men te re la ci o na do a mu i tos dos mais im por tan tes as -
pec tos da vida do povo bra si le i ro. Isto jus ti fi ca a ho -
me na gem pres ta da pela Ma ri nha ao es co lhê-lo para
de no mi nar sua be lo na ve mais im por tan te e, com isso, 
re a li zar o va ti cí nio do ma i or po e ta pa u lis ta. Imbu í do
do mais le gí ti mo or gu lho e ple no de agra de ci men to
como fi lho de São Pa u lo, de se jo que a Ca pi tâ nia da
Esqua dra bra si le i ra, o na vio-ae ró dro mo ”São Pa u lo“,
seja um agen te de nos so es pí ri to pa cí fi co. Mas, que ro 
igual men te que a gar bo sa pre sen ça des se im po nen te 
por ta-aviões sig ni fi que tam bém a afir ma ção da Pá tria
de que sua so be ra nia e ri que zas, mes mo as con ti das
nas por ções mais re mo tas do mar ju ris di ci o nal do
Bra sil, sem pre es ta rão pre ser va das.

Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –

CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do 
o in ci so XV do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com -
pe te à União or ga ni zar e man ter os ser vi ços ofi ci a is
de es ta tís ti ca, ge o gra fia, ge o lo gia e car to gra fia de
âm bi to na ci o nal. Os ser vi ços de ma pe a men to ge o ló -
gi co do ter ri tó rio bra si le i ro cons ti tu em-se em base de
in for ma ção re le van tís si ma para as pes qui sas ge o ló -
gi cas de ta lha das e de cor ren tes ati vi da des de mi ne ra -

ção, e, por tan to, são ele men to pri mor di al para o nos -
so de sen vol vi men to. O ma pe a men to ge o ló gi co do
Bra sil, nas úl ti mas dé ca das, tem es ta do a car go da
Com pa nhia de Pes qui sa de Re cur sos Mi ne ra is –
CPRM.

Por oca sião da di vul ga ção do re la tó rio anu al de
ati vi da des da CPRM, que ro aqui te cer al gu mas con si -
de ra ções so bre sua atu a ção. A CPRM foi cons ti tu í da,
em 1969, como so ci e da de de eco no mia mis ta fe de -
ral. Em 1994, foi trans for ma da em em pre sa pú bli ca
da União, as su min do de fi ni ti va men te as atri bu i ções e
res pon sa bi li da des de um Ser vi ço Ge o ló gi co Na ci o -
nal, e, as sim, en qua dran do-se mais ni ti da men te no
co man do cons ti tu ci o nal.

As atri bu i ções da CPRM abran gem as se guin -
tes áre as, com atu a ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal:

– ge o lo gia e re cur sos mi ne ra is, com pre en den do 
ma pe a men tos ge o ló gi cos, ge o quí mi cos, ge o fí si cos e
pros pe ção mi ne ral;

– re cur sos hí dri cos, en vol ven do le van ta men tos
e es tu dos hi dro ló gi cos e hi dro ge o ló gi cos; e

– ges tão ter ri to ri al, abran gen do os le van ta men -
tos e es tu dos mul ti dis ci pli na res re la ci o na dos ao meio
am bi en te e ao uso e ocu pa ção do solo.

A CPRM vem pas san do por um pro ces so de re -
es tru tu ra ção in ter na, com me lhor de fi ni ção de sua
mis são e de suas ma cro fun ções ins ti tu ci o na is, fo ca li -
zan do-as no com pro mis so com a ge ra ção e a di fu são
do co nhe ci men to ge o ló gi co e hi dro ló gi co bá si co ne -
ces sá rio para o de sen vol vi men to sus ten tá vel do País.

O ano de 2000 foi mar ca do por es for ços de re -
no va ção do mo de lo de ges tão, mas nem por isso de i -
xou de ser um ano fér til em pro du tos dos tra ba lhos em 
pro gres so. Evo lu í ram po si ti va men te os 51 pro je tos de 
pes qui sa re fe ren tes às áre as de atu a ção da em pre sa, 
sen do 23 de ge o lo gia, 4 de re cur sos mi ne ra is, 14 de
re cur sos hí dri cos e 10 de ges tão ter ri to ri al.

Fo ram pro du zi dos 231 ma pas ge o ló gi co-me ta -
lo ge né ti cos e 144 ma pas hi dro ló gi cos e de ges tão ter -
ri to ri al, dis po ni bi li za dos aos Po de res Pú bli cos, ao se -
tor pro du ti vo, à co mu ni da de ge o ci en tí fi ca e ao pú bli co 
em ge ral. Esses pro du tos, re sul ta dos da com pe tên cia 
e de di ca ção do cor po téc ni co da CPRM, co brem te -
mas de re le vân cia e in te res se para o de sen vol vi men -
to da in dús tria mi ne ral bra si le i ra e para a ges tão dos
re cur sos hí dri cos e o or de na men to ter ri to ri al de to das
as re giões do País.

Exem plos des ses tra ba lhos são os le van ta men -
tos ae ro ge o fí si cos ini ci a dos nos Esta dos do Ama zo -
nas e de Ro ra i ma e os ma pe a men tos ge o ló gi cos, nas 
es ca las 1 por 100.000 e 1 por 250.000, da área da
cha ma da Re ser va Na ci o nal do Co bre e Asso ci a dos,
abran gen do os Esta dos do Pará e do Ama pá. Aque -
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les le van ta men tos ae ro ge o fí si cos, im pli ca ram, em
2000, a exe cu ção de 90.280 qui lô me tros li ne a res de
vôo, em es pa ça men to de 500 me tros e al tu ra de 100
me tros.

Sr. Pre si den te, ao pas sar em re vis ta as ati vi da -
des da CPRM, é pre ci so ter em con ta que o se tor de
mi ne ra ção ain da tem mu i to o que avan çar, no Bra sil.
Explo ra mos pou co nos so po ten ci al mi ne ral. Po día -
mos es tar, nes se se tor, pro du zin do mais ri que zas,
mais di vi sas. As con di ções pre li mi na res para um tal
in cre men to são duas: a mo der ni za ção do Có di go de
Mi ne ra ção, para atra ir mais in ves ti men tos, o que fi ze -
mos, par ci al men te, em 1996, com a Lei nº 9.314; e a
di na mi za ção da pes qui sa ge o ló gi ca de base, que
vem sen do per se gui da pela CPRM.

Para a efe ti va ção des se de se ja do avan ço, a
CPRM atua em par ce ri as com ou tras en ti da des,
como a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, o De par ta men -
to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri -
ca, o Mi nis té rio de Meio Ambi en te e Go ver nos Esta -
du a is e suas em pre sas e ór gãos de mi ne ra ção e de
pes qui sa.

O or ça men to da CPRM para o ano de 2000 foi
de 125,7 mi lhões de re a is. A exe cu ção fi nan ce i ra so -
mou 115,3 mi lhões, não ten do res ta do qual quer des -
pe sa do ano 2000 a ser paga com re cur sos de 2001.
Hou ve um pe que no sal do fi nan ce i ro, con fi gu ran do si -
tu a ção dis tin ta dos dois anos an te ri o res, que re gis tra -
ram pe que nos dé fi cits.

O bom ní vel téc ni co e ci en tí fi co dos qua dros da
CPRM fica bem ca rac te ri za do pela sua par ti ci pa ção
em con gres sos in ter na ci o na is. Em agos to de 2000, o
tri gé si mo pri me i ro Con gres so Inter na ci o nal de Ge o lo -
gia teve como sede o Rio de Ja ne i ro. Foi a pri me i ra
vez que um en con tro des se tipo deu-se na Amé ri ca
do Sul, des de 1878, ano de fun da ção da União Inter -
na ci o nal de Ciên ci as Ge o ló gi cas, en ti da de or ga ni za -
do ra des ses con gres sos. No Con gres so do Rio de Ja -
ne i ro fo ram apre sen ta dos pela CPRM 134 tra ba lhos
téc ni cos, co brin do di ver sas áre as de atu a ção da em -
pre sa.

A CPRM ela bo rou um Pla no de Me tas para os
pró xi mos 10 anos que dá bem a no ção da re le vân cia
de suas ati vi da des. Ele con sis te em com ple tar e apro -
fun dar os ma pe a men tos ge o ló gi cos de que o País
dis põe hoje, e pode ser re su mi do nos 10 se guin tes
itens:

• exe cu tar 1,7 mi lhão de qui lô me tros
li ne a res de le van ta men tos ae ro ge o fí si cos
de alta re so lu ção (es pa ça men to de li nhas
de vôo de 500 m) nos ter re nos pré-cam bri a -

nos da Re gião Ama zô ni ca até o fi nal de
2001;

• mo de lar e im ple men tar os ban cos
na ci o na is de da dos ge o ló gi cos (Ge o bank) e
hi dro ló gi cos (Hi dro bank) até o fi nal de 2001;

• com ple tar a base car to grá fi ca ge o ló -
gi ca, di gi tal e ge or re fe ren ci a da, de 100% do 
ter ri tó rio na ci o nal, na es ca la 1 por
2.500.000, até o fi nal de 2001;

• exe cu tar 1,55 mi lhão de qui lô me tros
li ne a res de le van ta men tos ae ro ge o fí si cos
de alta re so lu ção nos ter re nos pré-cam bri a -
nos da Re gião Ama zô ni ca em 2002, com
isso com ple tan do o le van ta men to de 1,6 mi -
lhão de qui lô me tros qua dra dos do Escu do
Ama zô ni co, até o fi nal de 1002;

• am pli ar a base car to grá fi ca ge o ló gi -
ca, di gi tal e ge or re fe ren ci a da, ao mi li o né si -
mo, dos atu a is 18% para 100% do ter ri tó rio
na ci o nal, até o fi nal de 2002;

• re a li zar o ma pe a men to hi dro ge o ló gi -
co de 100% da Re gião Nor des te do Bra sil,
na es ca la 1 por 250.000, até o fi nal de 2002;

• cri ar a base car to grá fi ca ge o ló gi ca,
di gi tal e ge or re fe ren ci a da, de 100% do ter ri -
tó rio na ci o nal, na es ca la 1 por 500.000, até
o fi nal de 2003;

• con clu ir o le van ta men to ae ro ge o fí si -
co de alta re so lu ção de 100% do ter ri tó rio
na ci o nal até o fi nal de 2004;

• efe tu ar o ma pe a men to ge o ló gi co ge -
or re fe ren ci a do, na es ca la 1 por 250.000, de
100% do ter ri tó rio na ci o nal, até o fi nal de
2005; e

• exe cu tar o ma pe a men to ge o ló gi co
ge or re fe ren ci a do, na es ca la 1 por 100.000,
de 100% do ter ri tó rio na ci o nal, até o fi nal de 
2010.

Esse Pla no de Me tas De ce nal, cuja exe cu ção
já foi ini ci a da, visa a ofe re cer ao País co nhe ci men to
ge o ló gi co e hi dro ló gi co bá si co, nos ní ve is qua li ta ti vo 
e de abran gên cia ne ces sá ri os para dar su por te ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel na ci o nal.

Sr. Pre si den te, o se tor de mi ne ra ção, em mu i tos 
pa í ses, como Aus trá lia, Ca na dá, Rús sia e Esta dos
Uni dos, tem uma re le vân cia eco nô mi ca que nós, no
Bra sil, ain da não in cor po ra mos in te i ra men te à nos sa
cons ciên cia e ex pe riên cia. É um se tor do qual flu em
ma te ri a is e in su mos que aci o nam e es ti mu lam inú me -
ros ou tros se to res da eco no mia. Por isso é pre ci so
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va lo ri zar e apo i ar a atu a ção da CPRM como ver da de -
i ro Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil, que vem pos si bi li tan -
do, e pos si bi li ta rá mais ain da nos pró xi mos anos, o
pro gres so de que ne ces si ta mos em nos so se tor de
mi ne ra ção.

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, mais
uma vez re tor no a esta tri bu na para uma agen da po si -
ti va, bus can do, nes ta co mu ni ca ção e nos co men tá ri -
os sub se quen tes, tra zer a cer te za de que nos so País
não é fe i to ape nas de cri ses e es cân da los, mas que à
mar gem des sas ques tões, que even tu al men te ocu -
pam es pa ço de ma si a do em nos sas pre o cu pa ções e
em nos sos tra ba lhos, vem ocor ren do um pro ces so
po si ti vo que nos faz a cer te za de que os pro ble mas
se rão su pe ra dos e nós ha ve re mos de cons tru ir o
gran de Bra sil que os bra si le i ros me re cem.

Anun ci a va há um mês o cro no gra ma de en tra da 
em fun ci o na men to da Usi na Luís Edu ar do Ma ga -
lhães, em La je a do, fato tan to mais al vis sa re i ro quan -
do pos so anun ci ar ago ra, que a ope ra ção da pri me i ra
tur bi na, ge ran do 180 me ga watts, será an te ci pa da de
de zem bro para ou tu bro pró xi mo, con for me in for mou
o Vice-Pre si den te exe cu ti vo da Invest co, Dr. João
Car los Rel la, que con se guiu a fa ça nha de cons tru ir
no es pa ço de ape nas 3 anos e 6 me ses uma hi dro e lé -
tri ca de qua se mil me ga watts, pra zo que es ta mos
acos tu ma dos a ver es ten der-se por anos e, às ve zes
dé ca das, quan do se tra ta de usi nas cons tru í das pelo
Go ver no. Como sa bem os Srs. Se na do res, a Usi na
do La je a do foi a pri me i ra hi dro e lé tri ca bra si le i ra pri va -
ti za da an tes de ser cons tru í da, para que fos se cons -
tru í da com re cur sos pri va dos, o que pro va o acer to da 
po lí ti ca que te nho de fen di do de pri va ti zar para tra zer
in ves ti men tos, ao in vés de in ves tir re cur sos pú bli cos
para de po is pri va ti zar, como vem acon te cen do.

São lou vá ve is, Sr. Pre si den te, os es for ços que
vem sen do fe i tos para agre gar no vas fon tes de ener -
gia no es for ço de su pe rar a cri se ener gé ti ca que se
aba te so bre o País.

Mas é ine gá vel que num país que pos sui 20%
das re ser vas flu vi a is do Pla ne ta, a ener gia hi dráu li ca
con ti nu a rá sen do o su por te de seu mo de lo ener gé ti -
co, por mu i tos anos.

A po lí ti ca ener gé ti ca, em con se qüên cia, deve
pri o ri zar in ves ti men tos nes te se tor, in ves ti men tos, Sr. 
Pre si den te, que a ini ci a ti va pri va da está dis pos ta a fa -
zer, como pro va o pro gra ma de apro ve i ta men to hi dro -
e lé tri co do To can tins.

Assim é, Sr. Pre si den te, que já está mar ca da a
data de li ci ta ção da Usi na do Pe i xe, para o dia 26 de
ju nho, usi na que, como a do La je a do, po de rá den tro

de 36 me ses, con for me cro no gra ma cons tan te do
pro je to res pec ti vo, in je tar mais 450 me ga watts no sis -
te ma.

No en tan to, Sr. Pre si den te, no To can tins e gra -
ças à atu a ção com pe ten te da ini ci a ti va pri va da, ar ti -
cu la da com a Ane el, a Ele tro brás e o Go ver no do
Esta do e li de ra da pelo Con sór cio ca pi ta ne a do pelo
Gru po Rede Invest co, já está com seu pro je to de vi a -
bi li da de na Ane el a Hi dre lé tri ca de São Sal va dor, de -
ven do, no pró xi mo mês de agos to, ser en tre gue,
igual men te, o pro je to da Usi na de Tu pi ra tins.

Se a pri va ti za ção dos dois pro je tos ocor rer nes -
se pró xi mo se mes tre, a ini ci a ti va pri va da as su me o
com pro mis so de en tre gar mais 1.100 me ga watts de
ener gia ao con su mo, nos 36 me ses sub se quen tes.

Res tam ain da as Usi nas de Estre i to, com 1300
me ga watts, a de Ser ra Qu e bra da, com 950 e Ipu e i ras
com 750, to das no Rio To can tins e San ta Isa bel, no
Rio Ara gua ia.

O con jun to des sas hi dro e lé tri cas, ur gen ci a do o
pro gra ma de sua pri va ti za ção, na bus ca de in ves ti -
men tos pri va dos – pri va ti zar para cons tru ir – per mi ti rá 
so mar até pou co mais da me ta de des ta dé ca da, cer -
ca de 5 mi lhões de kWh (5 mil me ga watts) ao exa u ri -
do sis te ma ener gé ti co bra si le i ro.

Devo re gis trar que a com ple men ta ção das Usi -
nas de Tu cu ruí e Ser ra da Mesa, ele va rão este vo lu -
me para mais de 10 mi lhões de kWh, ou seja, uma
nova Ita i pu acres ci da a esse sis te ma. Não me re fi ro,
po rém, a es sas duas Usi nas, por quan to elas ain da
são fru to de in ves ti men tos es ta ta is, en quan to que o
con jun to de Usi nas ob je to de meu pro nun ci a men to,
se rão cons tru í das com in ves ti men tos pri va dos, de -
pen den do ape nas da ve lo ci da de tec no bu ro crá ti ca do
Go ver no de apro var es tu dos e pro je tos em an da men -
to, ou já con clu í dos, com vis tas aos edi ta is de pri va ti -
za ção.

Acres cen to, Sr. Pre si den te, a in for ma ção de
que o Con sór cio Invest co, que cons trói a Usi na do La -
je a do tem con ti nu a men te afir ma do, dis por de par ce i -
ros, para vi a bi li zar es sas obras. As par ce ri as da
Invest co, ca pi ta ne a das pelo Gru po Rede de São Pa u -
lo, con tam com as so ci a dos da di men são de Fur nas,
do Gru po EDP (Ele tri ci da de de Por tu gal) e de vá ri as
em pre sas de ener gia es ta du a is como a CEB de Bra -
sí lia e a Cel tins no pró prio Esta do do To can tins, além
de ou tras.

Tra ta-se, por tan to, de mo ver a von ta de po lí ti ca e 
ur gen ci ar a tec no-bu ro cra cia go ver na men tal para
que se vi a bi li ze esta pers pec ti va de so lu ção da ques -
tão ener gé ti ca, a mé dio pra zo.

Enfim, no bres Se na do res, con cluo cha man do
aten ção que o con jun to dos re ser va tó ri os de água
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des sas Usi nas, acres ci do da enor me re ser va da Bar -
ra gem de Ser ra da Mesa, per mi ti rá es ta bi li zar o re gi -
me das águas do Rio To can tins, que a par tir das dis -
po ni bi li da des de seu vo lu me ora dis po ní vel, que va ria 
en tre 500 e 800 m³/se gun do, po de rão al can çar um
vo lu me con tí nuo su pe ri or a 1000 m³ du ran te todo o
ano. Isto sig ni fi ca ga ran tia e se gu ran ça para o sis te -
ma sem o pe ri go das cri ses a que ora es ta mos su je i -
tos, agra va das pe las va ri a ções cli má ti cas, que afe ta
boa par ce la dos rios bra si le i ros.

Era o que eu ti nha a re gis trar.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos hoje num 
mun do do mi na do por gran des ci da des, por enor me s
con glo me ra dos hu ma nos, por imen sas re giões me -
tro po li ta nas, em que se des ta cam as cha ma das me -
ga ló po les, nas qua is o ser hu ma no mu i tas ve zes per -
de sua hu ma ni da de e tor na-se mera peça in sig ni fi -
can te de uma imen sa en gre na gem cru el, em que pre -
do mi nam o ma te ri a lis mo, o con su mis mo, o ego cen -
tris mo, o in di vi du a lis mo e a fal ta de so li da ri e da de hu -
ma na.

Ve mos mi lhões de pes so as que per de ram suas
tra di ções, des pre za ram suas ra í zes cul tu ra is, pes so -
a is e fa mi li a res e pas sa ram a ser in di ví du os in fe li zes
e so li tá ri os, por te rem cor ta do aqui lo que de ve ria ca -
rac te ri zar o ser hu ma no: ser ir mão de to dos os ho -
mens.

Assis ti mos a uma va lo ri za ção exa ge ra da do di -
nhe i ro, do con for to e do bem-es tar in di vi du al, com
des pre zo pe los va lo res re li gi o sos, cul tu ra is e fa mi li a -
res, pro du zin do a so ci e da de vi o len ta e ego ís ta em
que vi ve mos. 

Os gran des avan ços do cha ma do ho mem mo -
der no, nas áre as téc ni ca e ci en tí fi ca, ge ral men te es -
tão acom pa nha dos por uma gran de in di gên cia mo ral
e pela au sên cia de fra ter ni da de, for man do um qua dro 
tris te e cu ri o so: uma so ci e da de apa ren te men te rica,
mas mu i to po bre es pi ri tu al men te. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo 
des te meu pro nun ci a men to não é tra tar des sa so ci e -
da de abas ta da nem des se mun do do alto de sen vol vi -
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co e de gran de po bre za
es pi ri tu al, des se mun do em que o di nhe i ro é a úni ca,
ou a prin ci pal, me di da de to das as co i sas.

Fa la rei, sim, de um ou tro mun do, de um mun do
que não apa re ce nas man che tes dos jor na is, nem das 
gran des re des de te le vi são e nem das gran des re vis -
tas na ci o na is.

Não fa la rei des se mun do au to má ti co, ci ber né ti -
co e ro bo ti za do que ca mi nha na ve lo ci da de da luz.

Fa la rei de um mun do que é ig no ra do e até vis to
com me nos pre zo por mu i tos que se con si de ram mo -
der nos.

Fa la rei do mun do das pe que nas ci da des, do
mun do das tra di ções his tó ri cas, cul tu ra is e re li gi o sas:
o mun do do povo sim ples de Go iás.

Fa la rei de Pi re nó po lis, de sua gen te, com suas
fes tas e cos tu mes e tra di ções, em que pre do mi nam a
ami za de, a fra ter ni da de, as li ga ções pes so a is e fa mi -
li a res, em que as pes so as têm ros to, têm nome, têm
his tó ria, têm ami gos e guar dam fi de li da de a es ses va -
lo res tão ca ros, tão ra ros e tão bo ni tos.

Por isso é gran de a mi nha sa tis fa ção ao ocu par
a Tri bu na do Se na do Fe de ral para fa lar de uma das
mais ri cas e im por tan tes tra di ções cul tu ra is e re li gi o -
sas do povo de Go iás: a fes ta do Di vi no Espí ri to San -
to, co me mo ra da de modo mu i to es pe ci al num gran de
nú me ro de mu ni cí pi os go i a nos.

No pe río do de 25 de maio a 5 de ju nho, a ci da de
de Pi re nó po lis, im por tan te cen tro tu rís ti co e cul tu ral
de nos so Esta do, co me mo ra 183 anos das fes ti vi da -
des do Impé rio do Di vi no Espí ri to San to, com Mis sa
So le ne, mu i tas ati vi da des de la zer e di ver são e as fa -
mo sas Ca va lha das, que se ini ci am no pró xi mo Dia de
Pen te cos tes.

A fes ta do Impé rio do Di vi no Espí ri to San to é a
ma i or ma ni fes ta ção po pu lar de Pi re nó po lis, com suas 
No ve nas de Pen te cos tes, com mis sas e pro cis sões,
com fo gos de ar ti fí cio, com fo li as, te a tro e as fa mo sas
Ca va lha das.

Tra ta-se de uma tra di ção que vem do Bra sil Co -
lô nia, ini ci a da em 1819, sob o pa tro cí nio do Co ro nel
Jo a quim da Cos ta Te i xe i ra, con sa gra do como Impe -
ra dor do Di vi no.

É es sen ci al men te uma fes ta de ori gem re li gi o -
sa, ten do como pro pó si to ho me na ge ar a Ter ce i ra
Pes soa da San tís si ma Trin da de, o Espí ri to San to, Pa -
rá cli to, o Con for ta dor, Aque le que guia a Bar ca de Pe -
dro.

Du ran te os doze dias de fes ta, Pi re nó po lis brin -
da seus fi lhos e tu ris tas com os des fi les na al vo ra da
da se cu lar Ban da de Mú si ca Pho e nix e da Ban da de
Cou ros ; com con ga das, ba i les, for rós, quer mes ses e
ou tras brin ca de i ras.

As Ca va lha das são uma re pre sen ta ção da Ba -
ta lha de Car los Mag no con tra os exér ci tos is lâ mi cos,
cul mi nan do com a ex pul são dos mou ros da Pe nín su -
la Ibé ri ca e a ma nu ten ção da fé cris tã.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to
ain da te ria a di zer so bre a his tó ria, a gen te, os cos tu -
mes e as ri cas tra di ções cul tu ra is e re li gi o sas de Pi re -
nó po lis e de ou tros Mu ni cí pi os de Go iás.
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Mu i to mais do que re la tar e des cre ver a be le za
des sa ci da de, tom ba da pelo Pa tri mô nio His tó ri co e
Artís ti co Na ci o nal em 1988, de se jo con vi dar a to dos
para que par ti ci pem dos fes te jos do  Impé rio do Di vi no 
Espí ri to San to, em Pi re nó po lis, no pe río do de 25 de
maio a 5 de ju nho. 

Ali to dos te rão a opor tu ni da de de ver uma ci da -
de, mu i to pró xi ma de Bra sí lia, que não per deu sua
his tó ria nem suas tra di ções, nem re je i tou os va lo res
mo der nos que me re cem ser cul ti va dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi com re go zi jo que to -
mei co nhe ci men to da in for ma ção se gun do a qual as
em pre sas que com põem a Asso ci a ção das Si de rúr gi -
cas do Ca ra jás (Asi ca) es tão in ves tin do em um fun do
flo res tal. É uma no tí cia al vis sa re i ra, pois abor da uma
das re i vin di ca ções mais re cor ren tes da vida atu al - a
pre ser va ção do meio am bi en te - que nos in cum be de -
fen der, para im pe dir a de gra da ção que ame a ça as fu -
tu ras ge ra ções.

Vi ve mos um mo men to crí ti co na his tó ria da Ter -
ra. À me di da em que o mun do tor na-se mais in ter de -
pen den te, o fu tu ro ofe re ce pers pec ti vas oti mis tas
para o bem-es tar do povo, mas en fren ta, ao mes mo
tem po, vas tos e gran des pe ri gos que ron dam o nos so 
Pla ne ta.

Há de se re co nhe cer que, no meio da uma mag -
ní fi ca di ver si da de de cul tu ras e for mas de vida, so -
mos uma fa mí lia hu ma na e uma co mu ni da de ter res -
tre com um des ti no co mum, sub me ti dos às mes ma s
leis de na tu re za.

Sou da que les que acre di tam ser ne ces sá rio so -
mar for ças, sem des fa le ci men tos, para ge rar uma so -
ci e da de sus ten tá vel glo bal, ba se a da no res pe i to pela
na tu re za, nos di re i tos hu ma nos uni ver sa is, na jus ti ça
eco nô mi ca e numa cul tu ra da paz. Para che gar a este 
pro pó si to, é im pe ra ti vo que de cla re mos nos sa res -
pon sa bi li da de uns para com os ou tros, com a gran de
co mu ni da de da vida, e com as fu tu ras ge ra ções. E
isso só é pos sí vel atra vés do de sen vol vi men to sus -
ten tá vel. Essa é uma das ban de i ras de luta da Asso ci -
a ção das Si de rúr gi cas de Ca ra jás, que acre di ta ser
pos sí vel im ple men tar o de sen vol vi men to eco nô mi co
sem pre ju di car a na tu re za.

As si de rúr gi cas da re gião de Ca ra jás usam o
car vão ve ge tal como prin ci pal agen te ter mo re du tor. A 
es tra té gia atu al des sas em pre sas para o su pri men to
de car vão in clui o uso de re sí du os flo res ta is e, em me -
nor es ca la, le nha de ri va da do ma ne jo de flo res tas na -
tu ra is. 

Esses são, en tre tan to, me i os pa li a ti vos por que
não vão du rar mu i to tem po. Por isso mes mo a Asso ci -

a ção das Si de rúr gi cas de Ca ra jás vem de fen den do a
im plan ta ção de pro je tos de re flo res ta men to com o ob -
je ti vo de es ta be le cer uma in dús tria de fer ro gusa sus -
ten tá vel para suas as so ci a das. E, para tan to, cri ou o
Fun do Flo res tal de Ca ra jás, a ser im plan ta do em pro -
je tos de toda a área de in fluên cia da Estra da de Fer ro
de Ca ra jás.

O Fun do pre vê o plan tio de 50 mil hec ta res flo -
res ta is de rá pi do cres ci men to num pe río do de cin c o
anos. Esse es to que de bi o mas sa re no vá vel pro mo ve -
rá a de se já vel in te gra ção flo res ta/in dús tria atra vés do 
for ne ci men to de ma té ria-pri ma su fi ci en te para mo vi -
men tar a si de rur gia da que la re gião em ba ses sus ten -
tá ve is. Essa é uma po lí ti ca que deve ser lou va da.

A es co lha é nos sa: for mar uma ali an ça glo bal
para cu i dar da Ter ra ou ar ris car a nos sa des tru i ção e
a da di ver si da de da vida. São ne ces sá ri as mu dan ças
fun da men ta is dos nos sos va lo res, ins ti tu i ções e mo -
dos de vida. 

Cabe res sal tar que te mos o co nhe ci men to e a
tec no lo gia ne ces sá ri os para abas te cer com car vão
ve ge tal a in dús tria de fer ro gusa e re du zir im pac tos ao 
meio am bi en te. O sur gi men to de uma so ci e da de ci vil
glo bal está cri an do no vas opor tu ni da des para se
cons tru ir um mun do de mo crá ti co e hu ma no. Nos sos
de sa fi os am bi en ta is, eco nô mi cos, po lí ti cos, so ci a is e
es pi ri tu a is es tão in ter li ga dos, e jun tos po de mos for jar
so lu ções in clu den tes.

Ao mes mo tem po que su pre as ne ces si da des
do car vão ve ge tal da in dús tria de fer ro gusa, os 50 mil 
hec ta res de flo res tas mais as ár vo res na ti vas plan ta -
das e as áre as de pre ser va ção per ma nen te vão re ter
mais de 8 mi lhões de to ne la das de dió xi do de car bo -
no.

Sr. Pre si den te, o Fun do Flo res tal de Ca ra jás é
cons ti tu í do pelo apor te de Usi nas Asso ci a das à Asi -
ca, em até US$ 3 / to ne la da de fer ro gusa. Com a ven -
da de 1,7 mi lhões de to ne la das/ano, isso sig ni fi ca di -
zer U$ 5 mi lhões / ano. Sua vi gên cia é de 10 anos, e
fará com que o Fun do ob te nha, por tan to, US$ 50 mi -
lhões para fi nan ci ar o seu pro gra ma de re flo res ta -
men to.

Cons ti tu í da por 10 com pa nhi as si de rúr gi cas lo -
ca li za das ao lon go da es tra da de fer ro São Luís - Ca -
ra jás, a Asi ca che ga a pro du zir anu al men te 1,7 mi -
lhão de to ne la das de fer ro gusa de qua li da de, quan ti -
da de ex por ta da atra vés do por to ma rí ti mo da Pon ta
da Ma de i ra.

A Asso ci a ção tam bém gera US$ 200 mi lhões de 
dó la res em di vi sas lí qui das para o nos so país, a par tir
de ma té ri as pri mas re gi o na is, pro por ci o nan do um
mon tan te de 20 mil em pre gos di re tos e in di re tos nas
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ati vi da des da in dús tria flo res tal, car vão ve ge tal e de
ser vi ços.

As dez com pa nhi as si de rúr gi cas jun tas ge ram
na re gião mais de US$ 100 mi lhões em sa lá ri os, en -
car gos so ci a is, im pos tos e com pras de ma té ri as-pri -
mas e de ser vi ços.

To dos es ses be ne fí ci os cor res pon dem ao in ves -
ti men to ma ci ço na idéia do de sen vol vi men to sus ten -
tá vel, con ci li an do cres ci men to eco nô mi co e bem-es -
tar so ci al, ob je ti vo ma i or da Asso ci a ção das Si de rúr -
gi cas do Ca ra jás.

Des ta tri bu na, levo meus apla u sos a essa Asso -
ci a ção, al me jan do-lhe os su ces si vos êxi tos que re sul -
ta rão da con ti nu i da de dos seus es for ços que tan to in -
te res sam ao Bra sil.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL - RO) - Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 18 do
cor ren te, em Por to Ve lho ca pi tal do meu Esta do, par ti -
ci pei da so le ni da de de ina u gu ra ção do es pa ço de la -
zer, en tre te ni men to e re fle xão, as sim como da Bi bli o -
te ca da Fa cul da de de Ciên ci as Hu ma nas, Exa tas e
Le tras de Ron dô nia, Faro, man ti da pela Asso ci a ção
de Ensi no Su pe ri or da Ama zô nia que tem como Pre -
si den te o Dr. Ger vá sio Me ne zes de Oli ve i ra, esse ba i -
a no em pre en de dor que acre di tou em Ron dô nia e que 
de di ca aten ção es pe ci al ao Ensi no Su pe ri or no meu
Esta do.

A Faro foi ins ta la da em 12 de ou tu bro de 1988
na ci da de de Por to Ve lho, por ini ci a ti va do
ex-Senador Oda cir So a res, com aula ina u gu ral dos
cur sos de Di re i to e Ciên ci as Con tá be is, hoje, am bos
re co nhe ci dos pe las Por ta ri as nºs. 610/94 e
607/95-MEC, res pec ti va men te. Fun ci o nan do des de
1993 na sua sede pró pria numa área de 230.000 m2,
a Faro dis põe da me lhor in fra-estrutura edu ca ci o nal
da re gião. 

A nova Di re to ria, que tem à sua fren te o Pro fes -
sor Se bas tião Pin to como Di re tor-Geral e João Gu a -
ra ná como Di re tor Exe cu ti vo, mo vi da por uma vi são
em pre en de do ra de ad mi nis tra ção par ti ci pa ti va, vem
tra ba lhan do sis te ma ti ca men te para cri ar as con di -
ções ade qua das para uma prá ti ca aca dê mi ca ca paz
de for mar pro fis si o na is cri a ti vos, com pe ti ti vos, em -
pre en de do res, en fim, pes so as pre pa ra das para en -
fren tar os de sa fi os do novo mi lê nio.

Den tro des sa pers pec ti va, a nova di re ção em
me nos de 06 me ses, já cons tru iu um Cen tro de Vi vên -
cia com vis tas a me lho rar a in te gra ção e o es pí ri to de
so li da ri e da de dos aca dê mi cos; equi pou com mais de
5000 li vros no vos e, ago ra ina u gu rou a nova Bi bli o te -
ca e o Shop ping com pos to de Loja de Con ve niên cia,
Li vra ria, Pa pe la ria, Loja de Arti gos de Infor má ti ca e
Ce lu la res, Bou ti que de rou pas mas cu li nas e fe mi ni na, 

Loja de Arti gos e Ser vi ços Fo to grá fi cos, Ca be le i re i ro,
Ca fe te ria e Ca pe la Ecu mê ni ca. 

Vale lem brar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que está em fun ci o na men to, tam bém, o La bo -
ra tó rio de Infor má ti ca com 52 com pu ta do res de úl ti ma 
ge ra ção. Entre tan to, o mais im por tan te, na mi nha vi -
são, se deu no as pec to pe da gó gi co. A Faro pro mo veu 
um se mi ná rio pe da gó gi co no pe río do de 12 a
16/02/01 que con tou com a pre sen ça de to dos o s
seus pro fes so res com o ob je ti vo de pro mo ver a in ter -
dis ci pli na ri da de e, por via de con se qüên cia, me lho rar
a qua li da de da prá ti ca pe da gó gi ca, dan do ori gem a
uma nova co or de na ção pe da gó gi ca. Fir mou con vê -
nio com o Go ver no do Esta do para atu a ção em as sis -
tên cia ju rí di ca nos pre sí di os lo ca is e com o Po der Ju -
di ciá rio atra vés de um es cri tó rio de pe que nas ca u sas
fun ci o nan do no cen tro da ci da de, bem como um es -
cri tó rio mo de lo de ad vo ca cia, em sua sede, para
aten di men to à po pu la ção ca ren te.

Insti tu iu, por meio de acor do co le ti vo, um pla no
de car re i ra do cen te que visa, fun da men tal men te, tra -
zer se gu ran ça e es ta bi li da de ao pro fes sor.

De zo i to Dou to res e Mes tres fa zem par te do cor -
po do cen te da Faro e, para aque les que não pos su -
íam ti tu la ção, a Fa cul da de ofe re ceu dois cur sos de
Pós-Graduação lato sen su nas áre as de Di re i to
Cons ti tu ci o nal e Di re i to Pro ces su al Ci vil.

Mas, Sr. Pre si den te, não pos so de i xar de re gis -
trar que, por es pe ci al de fe rên cia da Di re ção tan to da
Fa cul da de e seus pro fes so res, quan to da Di re ção da
Enti da de Man te ne do ra, foi dado o meu nome à Bi bli o -
te ca que tive a hon ra de en tre gar à co mu ni da de es tu -
dan til da que la Insti tu i ção de Ensi no Su pe ri or.

Dis se, na que le mo men to, que toda ho me na -
gem, por mais sim ples que seja, en va i de ce e hora o
ho me na ge a do. Mas, re ce ber como ho me na gem o
seu nome numa bi bli o te ca en gran de ce o ho me na ge -
a do e o com pro me te cada vez mais com a edu ca ção
e o sa ber. Por isso, com emo ção, mais uma vez, e
des ta vez da tri bu na des ta Casa agra de ço a hon ro sa
lem bran ça e ho me na gem re ce bi da.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, que ro, tam bém,
nes ta opor tu ni da de, pres tar uma sin ge la ho me na gem 
à pes soa do ex-Senador Oda cir So a res Ro dri gues,
que por 16 anos re pre sen tou Ron dô nia nes ta Casa,
por que foi ele o pre cur sor dos Cur sos Uni ver si tá ri os
no Esta do de Ron dô nia. Fun dou o em brião do que
hoje é a Uni ver si da de Fe de ral de Ron dô nia e, tam -
bém, cri ou o pri me i ro cur so su pe ri or par ti cu lar do
Esta do: a Fa cul da de de Di re i to. A nos sa Faro.

Era o meu re gis tro, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
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rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs e os 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 29, às 14 ho ras e 30 mi nu tos,
com a se guin te: 

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está en cer ra da a ses são.

                   (Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 58 mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 3ª Re u nião, em 25 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 do Sr. Car los Wil son

(Ini cia-se a re u nião às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há,
em ple ná rio, o quo rum re gi men tal para aber tu ra da
ses são. 

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, será des pa cha do o Expe di en te que se en -
con tra so bre a Mesa.

É o se guin te o Expe di en te des pa cha do:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 276, DE 2001-CN
(Nº342/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de

25 de ju lho de 2000, e a fim de que se jam des ti na das
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nho có -
pia do De cre to de 16 de abril de 2001, 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$550.730,00, para re for ço das do ta ções con sig na -
das no or ça men to vi gen te”, pu bli ca do no Diá rio Ofi -
ci al da União do dia 17 de abril de 2001, e res pec ti va
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.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2001

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$550.730,00, para re for ço das do ta ções
con sig na das no or ça men to vi gen te.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta a au to ri za ção cons tan te do art. 6º, in ci -
so III, alí nea “d”, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de
2001,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 da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to su ple men tar
no va lor de R$550.730,00 (qui nhen tos e cin qüen ta
mil, se te cen tos e trin ta re a is), para aten der à pro gra -
ma ção cons tan te do Ane xo I des te De cre to.

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 da do ta ção or ça men tá ria cons tan te do Ane xo
II des te De cre to.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra si lia, 16 de abril de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

EM Nº  00079/MP
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Bra sí lia, 10 de abril 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 su ple men tar no va -
lor de R$ 550.730,00 (qui nhen tos e cin qüen ta mil, se -
te cen tos e trin ta re a is), des ti na do ao aten di men to de
des pe sas do Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

2 – O cré di to em ques tão tem por ob je ti vo com ple -
men tar a do ta ção de pes so al e en car gos so ci a is, pos si -
bi li tan do o re ma ne ja men to de 19 car gos em co mis são
do gru po Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, 
do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão
para o Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

3 – Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to da
pro po si ção em pa u ta são ori un dos de re ma ne ja men -
to de do ta ções or ça men tá ri as, não acar re tan do pre ju -
í zo à exe cu ção das pro gra ma ções ob je to de can ce la -
men to.

4 – Escla re ço, por opor tu no, que a so li ci ta ção
em re fe rên cia será vi a bi li za da me di an te de cre to, es -
tan do am pa ra da nas dis po si ções con ti das no art. 6º,
in ci so III, alí nea d, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de
2001, e no art. 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de
17 de mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções do
art. 167, in ci sos V e VI, da Cons ti tu i ção.

5 – Res sal te-se, por opor tu no, que o Po der Exe -
cu ti vo dis põe de até cin co dias, após a pu bli ca ção do
de cre to que abre o cré di to em tela, para en ca mi nhar
có pia do re fe ri do ato, acom pa nha do da res pec ti va
Expo si ção de Mo ti vos, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art. 42 da Lei
nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO-2001).

6 – Di an te do ex pos to, 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
De cre to, 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.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 277, DE 2001–CN
(Nº 343/2001, Na Ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de

25 de ju lho de 2000, e a fim de que se jam des ti na das
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nho có -
pia do De cre to de 16 de abril de 2001, 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$
184.395,00, para re for ço de do ta ção con sig na da no
or ça men to vi gen te”, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União do dia 17 de abril de 2001, e res pec ti va 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.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fernando
Henrique  Cardoso.

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2001.

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$ 184.395,00,
para re for ço de do ta ção con sig na da no
or ca men to vi gen te.

 O Presidente Da República, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e ten do em vis ta a au to ri za ção cons tan te do art.
6º, in ci so I, alí nea “a”, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro 
de 2001, de cre ta:

Art. lº 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$ 184.395,00 (cen to e oi ten ta e qua tro mil, tre zen tos 
e no ven ta e cin co re a is), para aten der à pro gra ma ção
cons tan te do Ane xo I des te De cre to.

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 de do ta ção or ça men tá ria cons tan te do Ane xo
II des te De cre to.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 16 de abril de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

EM Nº 00080/MP
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Bra sí lia, 10 de abril 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 su ple men tar no va -
lor de R$184.395,00 (cen to e oi ten ta e qua tro mil, tre -
zen tos e no ven ta e cin co re a is), des ti na do ao aten di -
men to de des pe sas do Mi nis té rio da De fe sa.

2 – O cré di to em ques tão tem por ob je ti vo com -
ple men tar a do ta ção de pes so al e en car gos so ci a is,
pos si bi li tan do o re ma ne ja men to, em ca rá ter tem po rá -
rio, de car gos em co mis são do gru po Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri o res — DAS, do Mi nis té rio do 
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão para o Mi nis té rio
da De fe sa.

3 – Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to da
pro po si ção em pa u ta são oríun dos de re ma ne ja men -
to de do ta ção or ça men tá ria, não acar re tan do pre ju í zo 
à exe cu ção da pro gra ma ção ob je to de can ce la men to.

4 – Escla re ço, por opor tu no, que a so li ci ta ção
em re fe rên cia será vi a bi li za da me di an te de cre to, es -
tan do am pa ra da nas dis po si ções con ti das no art.6º,
in ci so I, alí nea “a”, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001, e no art.43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 
17 de mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções do
art.167, in ci sos V e VI, da Cons ti tu i ção.

5 – Res sal te-se, por opor tu no, que o Po der Exe -
cu ti vo dis põe de até cin co dias, após a pu bli ca ção do
de cre to que abre o cré di to em tela, para en ca mi nhar
có pia do re fe ri do ato, acom pa nha do da res pec ti va
Expo si ção de Mo ti vos, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.42 da Lei
nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO-2001).

6 – Di an te do ex pos to, 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
De cre to, 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, MARTUS TAVARES, Mi nis -
tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 278, DE 2001-CN
(Nº 414/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 3º do art.42 da Lei nº 9.995, de

25 de ju lho de 2000, e a fim de que se jam des ti na das
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nho có -
pia do De cre to de 26 de abril de 2001, que “Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, cré di to su ple men tar no va lor de
R$82.000,00, para re for ço de do ta ções con sig na das
no vi gen te or ça men to”, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al
da União do dia 30 de abril de 2001, e res pec ti va
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.

Bra sí lia, 7 de maio de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

DECRETO DE 26 DE ABRIL  DE 2001

Abre o Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, cré di to su ple men tar no va lor de
R$82.000,00, para re for ço de do ta ções
con sig na das no vi gen te or ça men to.

O Presidente da República, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art.84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta o dis pos to no art.6º, in ci so II, da Lei nº
10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001, 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 das Co mu ni ca ções, cré di to su ple men tar no 
va lor de R$82.000,00 (oi ten ta e dois mil re a is ), para
aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des te
De cre to.

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 de do ta ção or ça men tá ria do pró prio Órgão,
con for me in di ca do no Ane xo II des te De cre to.

Art.3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 26 de abril de 2001. 180º da Inde pen -
dên cia e 113º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

EM Nº 00086 /MP

Bra sí lia, 18 de abril de 2001.
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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 su ple men tar ao
Orça men to Fis cal da União, no va lor de RS82.000,00
(oi ten ta e dois mil re a is), em fa vor da Admi nis tra ção
di re ta do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções – MC.

2 – O cré di to pro pos to, a ser vi a bi li za do me di an -
te o re ma ne ja men to de do ta ção do pró prio Órgão, ob -
je ti va aten der a des pe sas com a ma nu ten ção dos
ser vi ços de trans por tes.

3 – Os re cur sos so li ci ta dos se rão des ti na dos à
re no va ção par ci al da fro ta de ve í cu los do MC, per mi -
tin do a aqui si ção de seis no vos ve í cu los que de ve rão
subs ti tu ir aque les com pelo me nos cin co anos de uso
e ele va dos ní ve is de des gas te.

4 – A aber tu ra do cré di to está em con for mi da de
com o dis pos to no art.6º, in ci so II, da Lei nº 10.171, de
5 de ja ne i ro de 2001, e am pa ra do nas dis po si ções
con ti das no art.43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de
17 de mar ço de 1964, e em con so nân cia com as pres -
cri ções do art.167, in ci so V, da Cons ti tu i ção.

5 –  Res sal te-se, por opor tu no, que o Po der
Exe cu ti vo dis põe de até cin co dias, após a pu bli ca ção 

do de cre to que abre o cré di to su ple men tar, para en -
ca mi nhar có pia do re fe ri do ato, acom pa nha do da res -
pec ti va Expo si ção de Mo ti vos, à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.42
da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO-2001).

6 – 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
De cre to, 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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção)

MENSAGEM Nº 279, DE 2001-CN
(Nº 415/2001, Na Ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de

25 de ju lho de 2000, e a fim de que se jam des ti na das
à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nho có -
pia do De cre to de 27 de abril de 2001, que “Abre ao
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor
do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, cré di to su ple men -
tar no va lor de R$ 205.205,00, para re for ço de do ta -
ção con sig na da no or ça men to vi gen te”, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al  da União do dia 2 de maio de 2001, e
res pec ti va 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,
Inte ri no.

Bra sí lia, 7 de maio de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2001

Abre ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio
do Espor te e Tu ris mo, cré di to su ple men -
tar no va lor de R$ 205.205,00, para re for -
ço de do ta ção con sig na da no or ça men to
vi gen te.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, e
ten do em vis ta a au to ri za ção cons tan te do art. 6º, in ci -
so III, alí nea “d”, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de
2001, de cre ta:

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), 
em fa vor do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, cré di to su -
ple men tar no va lor de R$ 205.205,00 (du zen tos e cin co
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mil, du zen tos e cin co re a is), para aten der à pro gra ma -
ção cons tan te do Ane xo I des te De cre to.

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 de do ta ção or ça men tá ria cons tan te do Ane xo
II des te De cre to.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de abril de 2001; 180º da Inde pen -
dên cia e 1l3º da Re pú bli ca. – Fernando Henrique
Cardoso .

EM Nº 090/MP

Bra si lia, 26 de abril 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 su ple men tar no va -
lor de R$ 205.205,00 (du zen tos e cin co mil, du zen tos
e cin co re a is), des ti na do ao aten di men to de des pe sas 
do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo.

2 – O cré di to em ques tão tem por ob je ti vo com -
ple men tar a do ta ção de pes so al e en car gos so ci a is,

que se en con tra in su fi ci en te, de modo a co brir tais
des pe sas até o fi nal do exer cí cio cor ren te, ten do em
vis ta que par te das do ta ções con sig na das na Lei
Orça men tá ria de 2001 ao re fe ri do Órgão, é aten di da
com as fon tes de re cur sos “106 – Re cur sos Ordi ná ri -
os –Con di ci o na dos” e “110 – Con tri bu i ção para o Pla -
no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor-Con di ci o na -
dos”. Em de cor rên cia da não apro va ção das suas res -
pec ti vas le gis la ções, es tas do ta ções se rão ob je to de
can ce la men to, nos ter mos do § 2º do art. 67 da Lei nº
9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO-2001), al te ra do
pela Lei nº 10.210, de 23 de mar ço de 2001.

3 – Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to da
pro po si ção em pa u ta são ori un dos de can ce la men to
par ci al de do ta ção or ça men tá ria, não acar re tan do
pre ju í zo à exe cu ção da pro gra ma ção ob je to de can -
ce la men to.

4 – Escla re ço, por opor tu no, que a so li ci ta ção
em re fe rên cia será vi a bi li za da me di an te de cre to, es -
tan do am pa ra da nas dis po si ções con ti das no art. 6º,
in ci so III, alí nea “d”, da Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001, e no art. 43, § lº, in ci so III, da Lei nº 4.320, de
17 de mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções do
art. 167, in ci sos V e VI, da Cons ti tu i ção.

5 – Res sal te-se, por opor tu no, que o Po der Exe -
cu ti vo dis põe de até cin co dias, após a pu bli ca ção do
de cre to que abre o cré di to em tela, para en ca mi nhar
có pia do re fe ri do ato, acom pa nha do da res pec ti va
Expo si ção de Mo ti vos, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art. 42 da Lei
nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO-2001).

6 – Di an te do ex pos to, 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
De cre to, 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, Gu i lher me Go mes Dias. –
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, Inte ri no.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -

bli cos e Fis ca li za ção.)

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 158/2001, de 18 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do em adi ta men to
ao Avi so nº 711/99, com as in for ma ções com ple men -
ta res em res pos ta ao Re que ri men to nº 595, de 1999,
do Se na dor Ro ber to Re quião. Ao Arqui vo.
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As in for ma ções com ple men ta res fo ram 
en ca mi nha das, em có pi as, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 472/2001, de 22 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções em 
res pos ta ao Re que ri men to nº 165, de 2001, do Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros.

As in for ma ções com ple men ta res fo ram 
en ca mi nha das, em có pi as, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA COMUNICAÇÕES

Nº 48/2001, de 22 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, en ca mi nhan do in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 668, de 2000,
de ini ci a ti va da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra. À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

As in for ma ções com ple men ta res fo ram 
en ca mi nha das, em có pi as, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS
RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 155,
DE 2001

(Nº 713/200, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de 
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 Uru a çu, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 198, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de 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 ci da de
de Uru a çu, Esta do de Go iás.

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 933/00

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 Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 195, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de de Ca -
cho e i ro de Ita pe mi rim – ES;

2 – Por ta ria nº 197, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Má xi mo Zan do na di, na ci da de de Ven da
Nova do Imi gran te – ES;

3 – Por ta ria nº 198, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ra] Pás sa ro Gran de, na ci da de de
Uru a çu – GO;

4 – Por ta ria nº 200, de 31 de maio de 2000 – Fun -
da ção San ta Lu zia, na ci da de de Ca ran go la – MG.

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.

EM nº 188/MC

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53670.000342/99, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de, ob je to de per -
mis 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, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Uru a çu, Esta do de Go iás.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº

 
2.108, de 24

de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 que lhe deu ori -
gem.
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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 198 DE 31 DE MAIO 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 no
art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo
De cre to nº  2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000342/99, re sol ve:

Art 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu ral
Pás sa ro Gran de para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Uru a çu, Esta -
do de Go iás.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º 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. 4º 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 Nº 181/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53670.000342/99
Inte res sa da: Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço 
de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te edu -
ca ti va.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta -
ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são : Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de, com
sede na ci da de de Uru a çu, Esta do de Go iás, re quer
lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia mo du la da, na
mes ma lo ca li da de e Esta do, com fi na li da de ex clu si -
va men te edu ca ti va, me di an te a uti li za ção do ca nal
279E, Clas se C, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu -
i ção de Ca na is.

2 – Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do, 
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -

nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3 – Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
na le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen tou
a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re cer
fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções da ci da de de Go iâ nia, Esta do de
Go iás.

4 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio do Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na
Co mar ca e Mu ni cí pio de Uru a çu, no Esta do de Go iás, 
sob o nú me ro de or dem 392, Li vro A-Nº 02, fls.
84-v-88, na data de 12 de agos to de 1999, ins ti tu í da
por Escri tu ra Pú bli ca do dia 12 de agos to de 1999, la -
vra da no Ta be li o na to de No tas no Li vro 141, fls.
85/86, pre en chem os re qui si tos do Có di go Ci vil Bra si -
le i ro e se en con tram de acor do com a le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5 – O Con se lho Di re tor, com man da to de três
anos, está as sim cons ti tu í do:

Con se lho Di re tor

 Car gos No mes   

Di re tor Pre si den te Re ja ne Vi la ri nho P.
Fer nan des de Car va lho

Di re tor Te sou re i ro      Cris ti a ne Di vi na de Sou sa

Di re tor Admi nis tra ti vo Mar cos de Sou sa San tos

6 – De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que ren te é com pe -
tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to 

7 – A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra “a”, in ci so XII, do art. 21).

8 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9 – O 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, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se quen te, dis -
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi -
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ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos.

“Art. 13
§1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para

ou tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di -
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos".

10 – A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o 
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te -
ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no
DOU de 19 de abril de 1999.

11 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos pre -
sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Ma ria Anto ni e ta 

de Alva ren ga Gros si, Advo ga da–OAB/DF–5419.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são
Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Anto nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Pa u lo Me ni cuc -
ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2001

(Nº 714/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à FUNDAÇAO SANTA LUZIA 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
Ca ran go la, 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 200, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção San ta Lu zia 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 ci da de de Ca ran go la,
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  933/00

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 Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des.

1 – Por ta ra nº 195, de 31 de maio de 2000 – Fun -
da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de de Ca cho e i -
ro de Ita pe mi rim – ES;

2 – Por ta ria nº 197, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Má xi mo Zan do na di, na ci da de de Ven da
Nova do Imi gran te – ES;

3 – Por ta ria nº 198, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Pás sa ro Gran de, na ci da de de
Uru a çu – GO;

4 – Por ta ria nº 200, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção San ta Lu zia, na ci da de de Ca ran go la – MG.

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2000. –  Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº187/MC

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53710.000739/99, de in te res se da
Fun da ção San ta Lu zia, ob je to de per mis são para
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exe cu tar 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 Ca ran go la, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 – De acor do com o art 13, § 1º, do Re gu la men -
to de 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í da, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 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 200 DE 31 DE MAIO 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 no
art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000739/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção San ta
Lu zia para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Ca ran go la, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º 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 art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º 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 Nº 326/99-DOUL

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000739/99

Inte res sa da:  Fun da ção San ta Lu zia.

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço 
de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te edu -
ca ti va.
Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re gu -
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99. 

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção San ta Lu zia, com sede na ci da de
de Ca ran go la, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe
seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi -
na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na mes ma lo ca li -
da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 244E, clas se B2.

2 – Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do, 
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3 – Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio de Re gis tro de Tí tu los Do cu men tos e Ou tros
Pa péis – Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas – da
Co mar ca de Ca ran go la, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
em 16 de ju nho de 1997, apon ta do no Pro to co lo A-2
fl. 294, sob o nú me ro de or dem 10.979, re gis tra do sob 
o nº 10.524 , pre en chem os re qui si tos do Có di go Ci vil
Bra si le i ro e se en con tram de acor do com a le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5 – O Con se lho Di re tor , con for me Esta tu to da
en ti da de e Ata da Assem bléia Ge ral de vi da men te re -
gis tra da em 14 de ju nho de 1997, no Car tó rio das
Pes so as Ju rí di cas, a di re to ria da re que ren te tem a se -
guin te com po si ção:

Con se lho Di re tor:

Car gos No mes

Di re tor Pre si den te Joel de Sou za Bar bo sa
Di re tor Vice-Pre si den te Ade mir Lo pes da Sil va
Di re to res Assis ten tes José Alfre do Bran dão

Le mos
Ada íl za Bar bo sa Le i te
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6 – De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que ren te é com pe -
tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

8 – A ou tor ga de per mis são, con ces são e a au -
to ri za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (le tra “a”, in ci so XII, do art. 21).

9 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art.
223,que atri bui ao Po der Exe cu ti vo,  com pe tên cia
para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção
para o re fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na
a efi cá cia do cor res pon den te ato à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal.

10 – O 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, em seu art. 13, com a re da ção que
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem -
bro de 1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se quen te,
dis pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de
ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si var nen te
edu ca ti vos.

“Art. 13
§ 1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para

ou tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di -
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos".

11 – A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te -
ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no
D.O.U de 19 de abril de 1999.

12 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da à fl. 24 e
31 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,

onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1999. – Ma ria

Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo ga -
da-OAB/DF-5419.

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.

Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1999. – Na po leão
Ema nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor -
ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 1999. – Antonio
Carlos Tardeli, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 11 de 1999. – Pa u lo Me ni cuc ci, Se cre -
tá rio de Ser vi i ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 157, DE 2001

(Nº 545/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia 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 Nova Lima,
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 o De -

cre to s/nº, de 9 de de zem bro de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia 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 Nova Lima,
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 1 936. 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 cão Fe de ral,
sub me to a 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 do De -
cre to de 9 de de zem bro de 1999. que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda. para ex plo rar
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ser vi ço de ra di o di fu são So no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Nova Lima, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 14 de de zem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

EM nº 199 /MC

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 1999

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50710.000607/93,
em que a Rá dio Ita ti a ia Ltda, so li ci ta re no va ção 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 Nova Lima, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ou tor ga da con for me De cre to nº 46.106, de 21 de
maio de 1959, re no va da, por dez anos, a par tir de 1º no -
vem bro de 1983, pelo De cre to nº 91.493, de 29 de ju -
lho de 1985, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti -
do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, ce 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe rí dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta cões, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es sas ob ser va ções, li ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou pen dên cia  de 
sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi -
nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do,
po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº  5.785, de 1972, e seu Re gu lar -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to
à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci -
são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223. da Cons ti tu i ção.

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.

DECRETO DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ita ti a ia 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 Nova Lima, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Vice-pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de 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 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º 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
50710.000607/93, 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 dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., pelo De cre to nº
46.106 de 21 de maio de 1959, re no va da pelo De cre -
to nº 91.493, de 29 de ju lho de 1985, cujo pra zo re si -
du al da ou tor ga foi man ti do con for me 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 Nova Lima, Esta do ae Mi nas Ge -
ra is.

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 da 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, 9 de de zem bro de 1999; 178ª da Inde -
pen dên cia e 111ª da Re pú bli ca. – Mar co Ma ci el – Pi -
men ta da Ve i ga.

RÁDIO ITATIAIA LTDA.
(Dé ci ma se gun da al te ra ção con tra tu al)

Ema nu el So a res Car ne i ro, bra si le i ro, ca sa do, jor -
na lis ta, na tu ral de Belo Ho ri zon te-MG, onde nas ceu a
27-4-1943, do mi ci li a do na co mar ca de Belo Ho ri zon -
te-MG, onde re si de à Rua Pro fes sor Este vão Pin to 521,
Apto. 1.101, ba ir ro Ser ra, por ta dor da Car te i ra de Iden ti -
da de M-537.200, ex pe di da pela Se cre ta ria de Se gu ran -
ça Pú bli ca do Esta do de Mi nas Ge ra is, C.P.F.:
008.440.046-34 e Espó lio de Ja nuá rio La u rin do Car -
ne i ro, bra si le i ro, sol te i ro, jor na lis ta, na tu ral de Pa tro cí nio
de Mu ri aé-MG, onde nas ceu a 20-1-1928, do mi ci li a do na 
co mar ca de Belo Ho ri zon te-MG, onde re si dia à Rua Cu ri -
ti ba 1.697, apto. 902, ba ir ro Lour des, por ta dor da Car te i -
ra de Iden ti da de M-10.295, ex pe di da pela Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de Mi nas Ge ra is, C.P.F.:
000.421.026-34, que nes te ato, con for me o pro ces so
024.94.040.818.0 em tra mi ta ção pe ran te o Juiz de Di re i -
to da 1ª Vara de Su ces sões da Co mar ca de Belo Ho ri -
zon te-MG, é re pre sen ta do por seu in ven ta ri an te, o se -
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nhor Ema nu el So a res Car ne i ro, aci ma qua li fi ca do, úni -
cos só ci os com po nen tes da so ci e da de por co tas de res -
pon sa bi li da de li mi ta da de no mi na da  “Ra dio Ita ti a ia
Ltda.”, re gis tra da na Jun ta Co mer ci al do Esta do de Mi -
nas Ge ra is sob o nú me ro 35.390 em ses são do dia
5-8-1948, e al te ra ções pos te ri o res sob os nú me ros
73.856 em 6-12-1955, em 11-5-1956, em 17-7-1959, em
29-12-1967, 3.120.074.929,9 em 20-6-1968 e re gis tro no 
Car tó rio Jero Oli va – Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di -
cas sob o nú me ro em 12-6-1974, Fo lha 150 V, Li vro A-29 
em ses são do dia 26-10-1976 e al te ra ções sob os nú me -
ros em 23-4-1980, em 21-10-1987 e aver ba ções de nú -
me ros 01, 02 e 03 sob o nú me ro 68.704 em 24-8-1989,
6-3-1990 e 20-12-1991, ten do sua dé ci ma pri me i ra al -
te ra ção con tra tu al sido re gis tra da na Jun ta Co mer ci al 
do Esta do de Mi nas Ge ra is sob o nú me ro em
15-2-1995 e no Car tó rio Jero Oli va – Re gis tro Ci vil
das Pes so as Ju rí di cas sob o nú me ro 68.704 em ses -
são do dia 9-2-1995, ins cri ta no Mi nis té rio da Eco no -
mia Fa zen da e Pla ne ja men to – Se cre ta ria Fa zen da
Na ci o nal – De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral – sob o
nú me ro 17.270.950/0001-39, re sol vem pela dé ci ma se -
gun da vez al te rar seu con tra to so ci al e o fa zem me di an te 
as con di ções e cláu su las se guin tes:

De no mi na ção
A so ci e da de con ti nua ado tan do a de no mi na ção

so ci al de “Rá dio Ita ti a ia Ltda.”.
Sede e Foro
A sede so ci al con ti nua sen do à Rua Ita ti a ia 117, ba -

ir ro Bon fim, Belo Ho ri zon te-MG. O foro con ti nua sen do o
des ta co mar ca.

Obje ti vos
A so ci e da de con ti nua ex plo ran do o ramo de pres -

ta ção de ser vi ços de ra di o di fu são em to das as fi na li da -
des obe de ci das as nor mas es pe ci fi cas vi gen tes.

Ca pi tal
a) O ca pi tal so ci al con ti nua sen do de

R$1.373.570,00 (um mi lhão, tre zen tos e se ten ta e três
mil, qui nhen tos e se ten ta re a is), e pas sa ser di vi di do em
R$2.747.140 (dois mi lhões, se te cen tos e qua ren ta e sete 
mil, cen to e qua ren ta re a is) co tas no va lor no mi nal de
R$0,50 (cin qüen ta cen ta vos de real).

b) Por for ça do For mal de Par ti lha nú me ro
024.94.040.818.0 tran si ta do em jul ga do em 3-2-1997, as 
co tas do fa le ci do Ja nuá rio La u rin do Car ne i ro, aci ma
qua li fi ca do, são nes te ato trans fe ri das aos só ci os da se -
guin te for ma:

b.1) Ao só cio Ema nu el So a res Car ne i ro, 1º qua li -
fi ca do no preâm bu lo des te ins tru men to, cabe 50% (cin -

qüen ta por cen to) das co tas per ten cen tes ao fa le ci do Ja -
nuá rio La u rin do Car ne i ro, que re pre sen tam 45% (qua -
ren ta e cin co por cen to) do ca pi tal;

b.2) À só cia Esther Car ne i ro Na ves, bra si le i ra, ca -
sa da, em pre sá ria, na tu ral de Belo Ho ri zon te-MG, onde
nas ceu a 8-2-1939, do mi ci li a da na co mar ca de Belo Ho -
ri zon te-MG, onde re si de à Rua Pro fes sor Este vão Pin to
555, apto. 1.602, ba ir ro Ser ra, por ta do ra da Car te i ra de
Iden ti da de M-138.354, ex pe di da pela Se cre ta ria de Se -
gu ran ça Pú bli ca do Esta do de Mi nas Ge ra is, C.P.F.:
343.299.516-49, nes te ato é ad mi ti da na so ci e da de,
cabe o res tan te dos 50% (cin qüen ta por cen to) das co tas
per ten cen tes ao fa le ci do Ja nuá rio La u rin do Car ne i ro,
que re pre sen tam 45% (qua ren ta e cin co por cen to) do ca -
pi tal.

Após efe ti va das as al te ra ções aci ma, as sim fi cou a
dis tri bu i ção do ca pi tal so ci al:

Ema nu el So a res Car ne i ro … 1.510.927 COTAS ... R$ 755.463,50 ..55%

Esther Car ne i ro Na ves ..... 1.236.213 COTAS ... R$ 618.106,50 ..

45%

TOTAL                    2.747.140      COTAS ... R$1.373.570,00  .. 100%

Res pon sa bi li da des

A res pon sa bi li da de de cada co tis ta se li mi ta ao to -
tal do ca pi tal so ci al de con for mi da de com o art.20 da
Lei Fe de ral 3.708 de 10 de ja ne i ro de 1919.

Admi nis tra ção

a) A ad mi nis tra ção da so ci e da de pas sa ser exer -
ci da por am bos os só ci os, que com a de sig na ção de
Di re tor Pre si den te para o só cio Ema nu el So a res Car -
ne i ro e Di re to ra Vice-Pre si den te para a só cia Esther
Car ne i ro Na ves, ad mi nis tra rão nos ter mos se guin tes:

1 – Cada só cio, em con jun to ou se pa ra da men te,
po de rá mo vi men tar con tas cor ren tes ban cá ri as, com
emis são de che ques e ou tros que se fi ze rem ne ces sá ri -
os. Pra ti car atos de sim ples ges tão, tais como as si na tu -
ras de ace i tes em du pli ca tas sa ca das con tra a so ci e da -
de, co bran ça ou ca u ção de che ques e ou tros tí tu los no -
mi na is à so ci e da de, ad mis são e de mis são de em pre ga -
dos, re pre sen ta ção da so ci e da de jun to as re par ti ções
pú bli cas es ta du a is, fe de ra is e mu ni ci pa is e ou tros atos
que não im por tem res pon sa bi li da de pa tri mo ni al para a
so ci e da de.

2 – De pen de rão da as si na tu ra con jun ta, os atos re -
la ti vos a:

2.1 – Aqui si ção, ali e na ção e one ra ção de di re i tos,
bens mó ve is e imó ve is;

2.2 – Tran si gên cia, acor dos, as sun ção de com pro -
mis sos, re nún cia e de sis tên cia de di re i tos;
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2.3 – Ou tor ga de pro cu ra ção, com es pe ci fi ca ção
dos po de res con fe ri dos e pra zo de vi gên cia, que na hi pó -
te se de pro cu ra ção ju di ci al po de rá ser por pra zo in de ter -
mi na do.

2.4 – É ve da do aos só ci os a con ces são de fi an -
ças, ava is e qua is quer ou tras es ti pu la ções em fa vor
de ter ce i ros.

b) A ad mi nis tra ção da so ci e da de só po de rá ser
exer ci da por bra si le i ro nato, e sua in ves ti du ra so men -
te ocor re rá após ha ve rem sido apro va dos pelo Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções.

Re ti ra das

A tí tu lo de pró-la bo re e a dé bi to da con ta Des pe -
sas Admi nis tra ti vas ou equi va len te, am bos os só ci os,
fa rão jus a uma re ti ra da men sal a ser de ter mi na da de
acor do com a mo vi men ta ção da em pre sa.

a) O Di re tor Pre si den te terá em fun ção do car -
go exer ci do, além da re ti ra da pró-la bo re, o va lor fixo
de R$8.000,00 (oito mil re a is) men sa is, re a jus ta dos
anu al men te, con for me de li be ra do em re u nião de di -
re to ria ou de acor do com os ín di ces de re a jus tes vi -
gen tes no País.

Iní cio de Ati vi da des

A so ci e da de ini ci ou suas ati vi da des em 5 de
agos to de 1948 e seu pra zo de du ra ção con ti nua sen -
do por tem po in de ter mi na do.

Fi li a is

a) Con ti nua em ple no fun ci o na men to a fi li al ins -
ta la da à Rod. Br. 381, Km 196, Qu a dra 30, Se tor 2,
Lote 490, ba ir ro Ca cho e i ra do Vale, Ti mó teo-MG., re -
gis tra da na Jun ta Co mer ci al do Esta do de Mi nas Ge -
ra is sob o nú me ro 3.190.102.138,1 em ses são
15-2-95, ins cri ta no Mi nis té rio da Eco no mia Fa zen da
e Pla ne ja men to –  Se cre ta ria Fa zen da Na ci o nal – De -
par ta men to da Re ce i ta Fe de ral – sob o nú me ro
17.270.950/0002-10, que ex plo ra o mes mo ramo de
ati vi da de da ma triz;

b) A so ci e da de po de rá cri ar ou tras fi li a is onde e
quan do lhe con vi er.

Re sul ta dos

Os re sul ta dos apu ra dos em ba lan ço que se dará
em 31 de de zem bro de cada ano ou em ba lan ço in ter -
me diá rio, se rão re par ti dos en tre os só ci os na pro por ção 
de suas co tas de ca pi tal ou trans fe ri dos para Re ser vas
des ti na das a pos te ri or in cor po ra ção ao ca pi tal so ci al, de 
acor do com o que for de ci di do pela ma i o ria do ca pi tal
vo tan te, va len do um voto para cada cota.

Ces são de Co tas

As co tas de ca pi tal são trans fe rí ve is a ter ce i ros,
ob ser van do as dis po si ções ci ta das no pa rá gra fo pri -
me i ro, ca ben do ao ou tro só cio, o di re i to de pre fe rên -
cia para aqui si ção de no vas co tas.

§ 1º As co tas do ca pi tal se rão no mi na ti vas e não 
po de rão ser trans fe rí ve is e nem ca u ci o na das di re ta
ou in di re ta men te a es tran ge i ros ou pes so as ju rí di cas, 
de pen den do qual quer trans fe rên cia de pré via au to ri -
za ção do Go ver no Fe de ral.

Fa le ci men to

No caso de fa le ci men to de qual quer um dos só -
ci os, a so ci e da de não se dis sol ve rá, to man do o re ma -
nes cen te jun to aos her de i ros do fa le ci do, pro vi dên ci -
as para a con ti nu i da de nor mal das ope ra ções so ci a is.

De cla ra ção

Os só ci os de cla ram sob sua pró pria res pon sa bi -
li da de in di vi du al não se acha rem in cur sos nas pro i bi -
ções de ar qui va men to pre vis tas no Inci so III do Art. 38 
da Lei nº 4.726/65, im pe di ti vas do ar qui va men to do
pre sen te ins tru men to pela Jun ta Co mer ci al do Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

Ca sos Omis sos
Os ca sos omis sos no pre sen te ins tru men to, se -

rão re sol vi dos de con for mi da de com a le gis la ção vi -
gen te, apli cá vel à ma té ria, es pe ci al men te o Có di go
Co mer ci al Bra si le i ro.

E, por es ta rem as sim jus tos e con tra ta dos, as si -
nam o pre sen te ins tru men to em 3 (três) vias de igual teor, 
indo a pri me i ra a ar qui va men to na Jun ta Co mer ci al do
Esta do de Mi nas Ge ra is e as de ma is pos te ri or men te de -
vol vi das, de po is de de vi da men te ano ta das, tudo na pre -
sen ça das duas tes te mu nhas que tam bém as si nam.

Belo Ho ri zon te, 26 de Maio de 1997. – Ema nu el 
So a res Car ne i ro – Esther Car ne i ro Na ves – Espó -
lio de Ja nuá rio La u rin do Car ne i ro, Emma nu el So -
a res Car ne i ro, – Inven ta ri an te – Pro ces so
024.94.040.818.0.

Tes te mu nhas: – Car los Ví tor Fer re i ra da Sil va, 
TCCRC (MG) 22.552 – La fa ye te Vi lel la de Mo ra es
Neto, TCCRC (MG)48.595

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 158, DE 2001

(Nº 573/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são do Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das
de Unaí Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 26 10499



du la da na ci da de de Unaí, 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 242, de 31 de de zem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 2 de maio de 1996, a per mis -
são do Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí
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 fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Unaí, 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 239, 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 242, de 31 de de zem bro de 1999, que re -
no va, por dez anos, a par tir de 2 de maio de 1996, a
per mis são ou tor ga da ao Sis te ma de Ra di o di fu são
Ve re das de Unaí Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Ve re -
das de Unaí 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 fre qüên -
cia mo du la da, na ci da de de Unaí, 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 259/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 242, de 31 de de zem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da ao Sis te ma
de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí 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 Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 – A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá -
dio Ve re das de Unaí Ltda., pela Por ta ria nº 114, de 30
de abril de 1986, cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da 
para Sis te ma de Rá dio e Te le vi são Ve re das de Unaí
Ltda., pela Por ta ria nº 172, de 1º de de zem bro de
1994.

3 – Nos ter mos da Por ta ria nº 171, de 31 de ou -
tu bro de 1996, foi au to ri za da nova al te ra ção em sua
de no mi na ção so ci al, pas san do para Sis te ma de Ra -
di o di fu são Ve re das de Unaí Ltda.

4 – Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

5 – Escla re ço que, 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, 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 53710.000160/96, 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 242, DE 31 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 for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, 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 53710.000160/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 2 de maio de 1996, a per mis são 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 fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Rá dio Ve re das de Unaí Ltda., pela Por ta ria nº
114, de 30 de abril de 1986, cuja de no mi na ção so ci al
foi al te ra da para Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de 
Unaí Ltda., con for me Por ta ria nº 171, de 31 de ou tu -
bro ae 1996.

Art. 2º 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 esta Por ta ria, 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. 3º 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. 4º 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 1067/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000160/96
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das
de Unaí Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Per mis são 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 cujo pra zo
teve seu ter mo fi nal em 2 de maio de 1996.Pe di do
apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção 
téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
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Con clu são : Pelo de fe ri men to do pe di do.

O Sis te ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí
Ltda., per mis si o ná rio do 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 Unaí,
Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer a re no va ção do pra zo 
de vi gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor -
reu em 2 de maio de 1996.

2 – A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à Rá -
dio Ve re das de Unaí Ltda., pela Por ta ria 114, de 30 de 
abril de 1986, cuja de no mi na ção so ci al foi al te ra da
para Sis te ma de Rá dio e Te le vi são Ve re das de Unaí
Ltda., nos ter mos da Por ta ria nº 172, de 1º de de zem -
bro de 1994.

3 – Pos te ri or men te, pela Por ta ria nº 171, de 31
de ou tu bro de 1996, a en ti da de foi au to ri za da a, no va -
men te, al te rar a sua de no mi na ção so ci al para Sis te -
ma de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí Ltda. e a uti li zar
o nome de fan ta sia de “Rá dio Ve re das”.

4 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
2 de maio de 1986, data de pu bli ca ção da cor res pon -
den te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da
União.

5 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pala Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 – §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223 – § 5º).

6 – Por sua vez, o 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, de cla ra:

PROCESSO Nº 53710.000160/96

“Art. 27 – Os pra zos de con ces são
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

7 – De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de 
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês), an -
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8 – O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve
seu ter mo fi nal em 2 de maio de 1996, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia

do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, em 22 de ja ne i ro
de 1996, tem pes ti va men te, por tan to.

9 – A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 2 de
maio de 1996.

10 – A pe ti ci o ná ria tem seu qua dro so ci e tá rio
apro va do pela Por ta ria nº

 
171, de 31 de ou tu bro de

1996, com a se guin te com po si ção:

Co tis tas  Co tas Va lor (R$)

Hum ber to Eus tá quio
Lis boa Fre de ri co  43,14 62.984,40
Wâ nia Apa re ci da Nas ci men to
Fre de ri co 9,80 14.308,00
José Ba tis ta dos San tos
Fur ta do 47,06 68.707,60

To tal 100,00 146.000,00

11 – A di re ção da so ci e da de con ti nu a rá a ser
exer ci da por Wâ nia Apa re ci da Nas ci men to Fre de ri co, 
na qua li da de de só cia-ge ren te.

12 – Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu ad ver tên ci as,
con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men tos ca das -
tra is.

13 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu i das (fls. 81).

14 – É re gu lar a si tu a ção da per mis so ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
— FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 85.

15 – A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº  5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi -
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

16 – Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

17 – Me di an te o ex pos to, 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 ao 
Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do das Co ni u hi ca ções,
para de ci são.

18 – Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go
223, § 3º da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre -
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ci a da pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de
re no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 1999. –  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, 19 de ou tu 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 1.245/99.

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC 1.067/99, que
pro pôs o de fe ri men to do pe di do de re no va ção do pra -
zo de vi gên cia da per mis são ou tor ga da ao Sis te ma
de Ra di o di fu são Ve re das de Unaí 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 Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is. Re -
me tam-se os au tos, acom pa nha dos das mi nu tas dos
atos pró pri os, à con si de ra ção do Exmo. Se nhor Mi -
nis tro das Co mu ni ca ções, para de ci são.

Bra sí lia, 20 de ou tu 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 159, DE 2001

(Nº 615/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fundaçao Maria Rainha da Paz
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 Ma nhu a çu, 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 30, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz 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 ci da de
de Ma nhu a çu, 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 317, 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 do

Por ta ria nº 30, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz para
exe cu tar, pelo pra zo de 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 Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Bra si lia, 2 de mar ço de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

EM Nº 29/MC

Bra si lia, 24 de fe ve re i ro de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53710.000022/98 de in te res se da
Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz, ob je to de per mis 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na lo ca li da de de Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º, 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 do De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu -
ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato dc ou tor ga 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 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 30 DE 10 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 no
art. 13, § 1º, 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 do De cre to nº 2.108,
de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000022/98, re sol ve:
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Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Ma ria Ra i nha da Paz para exe cu tar, pelo pra zo de
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 Ma nhu -
a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro dc Te le co mu ni ca ções, leis sub -
se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi das
pela ou tor ga da.

Art. 3º 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. 4º 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 Nº 241/99-DOUL

Re fe rén cia: Pro ces so nº 53710.000022/98
Inte res sa da: Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta:  Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va.
Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re gu -
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são : Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Ma ria Ra i nha da Paz, com sede na
ci da de de Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer 
lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 
fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a uti li -
za ção do ca nal 293E C.

2 – Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do, 
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3 – Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re -
cer fa vo rá vel nº 039/98, do Se tor Ju rí di co da De le ga -
cia do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções da ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is (fls. 152).

4 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio de Re gis tro de Tí tu los, Do cu men tos e Ci vil
da Co mar ca de Ma nhu a çu, sob o nú me ro 55, de or -
dem o pro to co lo e no li vro nº 5 às fls. 5, nú me ro 11, re -

gis tra do no li vro A, fl. 02 ver so, sob o nú me ro 04 em
24 de fe ve re i ro de 1995, pre en chem os re qui si tos do
Có dig Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com a 
le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são

5 – De acor do com os ar ti gos 10 e 11 dos Esta tu tos 
e con for me Ata de Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria.

6 – O Con se lho Di re tor, com man da to de dois
anos, a par tir de 29 de de zem bro de 1992, está as sim
cons ti tu í do:

Con se lho Di re tor

  Car gos No mes  

Pre si den te       Ma ria Ber na de te Andra de
Se cre tá ria  Sil via Ma ria Pe tro ni lho

Di re tor Te sou re i ro  Car los Luiz Lut fa la

7 – De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que ren te é com pe -
tên cia Pre si den te.

II – Do Mé ri to

8 – A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra ”a“, in ci so XII, do art. 21).

9 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

10 – O 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, em seu art. 13, com a re da ção que, lhe foi
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se quen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

”Art. 13
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos".

11 – A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te -
ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no
DOU de 19 de abril de 1999 ( fls.156).

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 26 10503



12 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da à fl. 41
dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com o dis po si ti vos le ga is que re gem os
ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to do 
pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha dos
ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a -
men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 15 de agos to de 1999. – Ma ria Anto ni -

e ta De Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF- 5419

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.

Bra sí lia, 18 de agos to de 1999. – Na po leão
Ema nu el Va la da res,  Coordenador-Geral de Ou tor ga

 À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de agos to de 1999. – Jay me Mar -
ques Car va lho Neto, Di re tor do De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul ta ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 2 de de zem bro de 2000. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATTIVO
Nº 160, DE 2001

(Nº 646/2000, Na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Olin da-Per nam bu co 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 Olin da, 
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 o De -

cre to s/nº, de 22 de se tem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 10 de no vem bro de 1993, a
con ces são da Rá dio Olin da–Per nam bu co 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 Olin -
da, 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.

MENSAGEN Nº 1.068, DE 1997

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 art.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 do De cre to de 22
de

se tem bro de 1997, que “Re no va a con ces são
da Rá dio Olin da-Per nam bu co 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co”.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 197/MC

Bra sí lia, l5 de se tem bro de 1997.

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 in -

clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29103.000347/93,
em que a Rá dio Olin da-Per nam bu co Ltda. so li ci ta re -
no va ção da con ces são 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 Olin -
da, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da con for me De -
cre to nº 28.551, de 25 de agos to de 1950, re no va da
nos ter mos do De cre to nº 90.225, de 2 de ou tu bro de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 3 sub -
se qüen te, por dez anos, a par tir de 10 de no vem bro
de 1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
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pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 10 de no vem bro de 1993.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men -
to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art.223 da Cons ti tu i ção.

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 22 DE SETEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Olin -
da-Per nam bu co 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 Olin da, Esta do de Per -
nam bu co.

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 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, 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
29103.000347/93-11. 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 dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Olin da-Per nam bu co Ltda., ou tor ga da
pelo De cre to nº 28.551, de 25 de agos to de 1950, re -
no va da pelo De cre to nº 90.255 de 2 de ou tu bro de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do 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 Olin da. Esta do de Per -
nam bu co.

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, 22 de se tem bro de 1997; 176ª da Inde -
pen dên cia e 109ª da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Mot ta.

PARECER: Nº 052/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 29103.000347/93
Ori gem: DMC/PE
Inte res sa da: Rá dio Olin da de Per nam bu co Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de Ra di -
o di fu são so no ra cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
31 de ou tu bro de 1993. Pe di do apre sen ta do tem -
pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Olin da de Per nam bu co Ltda., Con ces -
si o ná ria do ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra em OM
na Ci da de de Olin da, Esta do de Per nam bu co, re -
quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con -
ces são cujo ter mo fi nal ocor reu em 31 de ou tu bro
de 1993.

I – Os Fa tos

1 – Me di an te De cre to nº 28551 de 25 de agos to
de 1950, foi au to ri za da con ces são a Rá dio Olin da de
Per nam bu co Ltda., para ex plo rar, por 10 anos o ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em OM, na Ci da de de Olin -
da Esta do de Per nam bu co.

2 – A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 
25 de agos to de 1950, data de pu bli ca ção do Con tra to 
de Con ces são no Diá rio Ofi ci al .

3 – A ou tor ga em apre ço foi re no va da por uma
vez, con for me De cre to nº 90.255, de 2 de ou tu bro de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 3-10-84.

4 – Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu pe nas e foi ad -
ver ti da, con for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce den -
te da Se ção de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções, a fl.
105 a 107.

II – Do Mé ri to

5 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is, art. 33 § 3º), pe río dos es -
ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 – § 5º).

6 – Por sua vez, o 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, de cla ra:

“Art 27 – Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra. e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”
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7 – De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de 
23 de ju nho de 1972, as en ti da de que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8 – O pra zo de vi gên cia des ta con ces são, teve
seu ter mo fi nal no dia 31 de ou tu bro de 1993, pois co -
me çou a vi go rar em 25-8-50, com a pu bli ca ção do ex -
tra to do cor res pon den te con tra to de con ces são, no
Diá rio Ofi ci al de 12-8-50, e os efe i tos ju rí di cos da ou -
tor ga fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me 
dis pos to no De cre to do dia 10 de maio de 1991, pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se quen te.

A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre ço foi
re no va da au to ma ti ca men te, con for me de ter mi na do no 
in ci so II do art.1º da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, até dia 1º de no vem bro de 1973, mo ti vo pelo
qual, o pra zo de vi gên cia pas sou a ser con ta do a par tir
de 1º de no vem bro, por mais um pe río do de dez anos.

Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da
de ve rá ocor rer a par tir de 1º de no vem bro de 1993 e
os efe i tos ju rí di cos da ou tor ga, fo ram man ti dos pelo
pra zo re si du al, con for me dis pos to em De cre to de 10
de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia
13 sub se quen te.

O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em exa -
me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia 27-7-95,
den tro, pois do pra zo le gal (fl.01).

9 – A re que ren te tem seus. qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos, pela Por ta ria nº 009 de 19-4-91,
com a se guin te com po si ção:

Co tas Co tis tas Va lor em CR$

Ange lo So nê go 25 625.000,00
Ange lo Ca ra vi na 25 625.000,00
João (Ju i do Hen ri que
dos San tos 25 625.000,00
Abra mo Flo ren cio
Par meg gi a ni 25 625.000,00
Zul mi ro Caon 25 625.000,00
José Car los Fruc tu o so 25 625.000,00

To tal 150 3.750.000,00

Car go Nome

Só cio-Ge ren te Ange lo So nê go
Só cio-Ge ren te Ange lo Ca ra vi na

10 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu -
lar men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que

lhe fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do às 101 a
103.

11 – É re gu lar a si tu a ção da. con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL. con so an te in for ma ção de fl. 114.

12 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di -
ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti -
go 12 e seus pa ra grá fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 
de fe ve re i ro de 1967.

13 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da – ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de
1-11-93, ten do em vis ta a ma nu ten ção do pra zo da
ou tor ga do De cre to-Lei de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
Co or de na ção-Ge ral de Ou tor gas.

É o pa re cer ”sub-cen su ra“.
Re ci fe, 19 de ju nho de 1996. – Ma ria de Je sus

Lima, Che fe de Ser vi ço Ju rí di co DRM/PE.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 161, DE 2001

(Nº 669/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Aca i a ca 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 Ouro Pre to, 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 o De -

cre to s/nº, de 10 de ja ne i ro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con ces -
são da Rá dio Aca i a ca 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 Ouro Pre to, 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 78, 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 
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de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 10 de ja ne i ro de 2000, que “Re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Aca i a ca 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 Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is.”

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 234/MC

Bra sí lia, 24 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 con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29710.000421/92, 
em que a Rá dio Aca i a ca Ltda., so li ci ta re no va ção 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 Ouro Pre to, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da ori gi nal men te à Rá dio
Cul tu ra de Ita bi ri to Ltda., con for me Por ta ria MVOP nº
405, de 27 de abril de 1955, trans fe ri da para a re que -
ren te pela Por ta ria nº 259, de 20 de no vem bro de
1980, e re no va da, por dez anos, a par tir de 5 de ou tu -
bro de 1982, pelo De cre to nº 93.433, de 16 de ou tu bro 
de 1986, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de 
vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do, por
isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta -
ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou -
tor gas.

3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu -
ir-se que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a
pen dên cia de sua re no va ção, a cur to ou a lon go
pra zo, não de ter mi na ne ces sa ri a men te, a ex tin ção
do ser vi ço pres ta do, po den do o pro ces so da re no -
va ção ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 5 de ou tu bro de 1992.

5 – Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men -

to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su -
pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção.

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.

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2000

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Aca i a ca 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 Ouro Pre to, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os art. 4, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, 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
29710.000421/92, 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 dez
anos, a par tir de 5 de ou tu bro de 1992, a con ces são
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
Ouro Pre to, Esta do de Mi nas Ge ra is, ori gi na ri a men te
ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de Ita bi ri to Ltda., pela Por -
ta ria nº 405, de 27 de abril de 1955, trans fe ri da para a
Rá dio Aca i a ca Ltda., pela Por ta ria nº 259, de 20 de
no vem bro de 1980, e re no va da pelo De cre to nº
93.433, de 16 de ou tu bro de 1986, cujo pra zo re si du al 
da ou tor ga foi man ti do con for me De cre to de 10 de
maio de 1991.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção ao 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-à 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, 10 de ja ne i ro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FER NAN DO HEN -
RI QUE CAR DO SO – Pi men ta da Ve i ga.
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PORTARIA Nº 169, DE 1995

De 25 de se tem bro de 1995

O De le ga do do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
em Mi nas Ge ra is, no uso das atri bu i ções que lhe fo -
ram de le ga das pela Por ta ria MC nº 296, de 10 de
maio de 1994, re pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 
de 23 se guin te, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so nº 29.104-000346/86, re sol ve:

I – apro var, nos ter mos do art. 102 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 Aca i a ca Ltda., com sede na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, exe cu tan te
de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra nas ci da des de
Ouro Pre to e Pi ra po ra, no mes mo Esta do, em de cor -
rên cia da au to ri za ção cons tan te da Por ta ria nº 50, de
14 de mar ço de 1988.

II – Au to ri zar, nos ter mos do art. 101 do mes mo
Re gu la men to, que a en ti da de pro ce da a se guin te
trans fe rên cia de co tas:

De:     João Epi fâ nio Pe re i ra                 1.390   Co tas
Para: Da ni e la Ga uz zi Car ne i ro

III – Au to ri zar, nos ter mos do mes mo dis po si ti vo
le gal, que seja pro ce di da a adap ta ção do ca pi tal so ci -
al ao novo pa drão de mo e da vi gen te no país, bem
como a sua ele va ção para R$58.600,00, com re dis tri -
bu i ção do nú me ro de co tas, que, ob ser va da a trans fe -
rên cia de co tas aci ma, re sul ta rá no se guin te qua dro
so ci e tá rio:

Co tis tas                              Co tas              Va lor R$
Tan cre do Antô nio Na ves    58.014             58.014,00
Da ni e la Gu az zi Car ne i ro        586                   586,00
To tal                                   58.600             58.600,00

IV – A ad mi nis tra ção da en ti da de con ti nu a rá a
ser exer ci da pela Se nho ra Hes ter Car ne i ro Na ves.

V – Au to ri zar que a en ti da de pro ce da mu dan ça
do en de re ço da fi li al de Pi ra po ra – MG, para a Av. Bra -
sil nº 508 – Cen tro.

VI – Au to ri zar a am pli a ção dos ob je ti vos da so ci -
e da de, com a in clu são dos ser vi ços es pe ci a is de re -
trans mis são de si na is de te le vi são e a cri a ção do
Con se lho de Pro gra ma ção, for ma dis pos ta na mi nu ta
de al te ra ção con tra tu al apre sen ta da.

VI – De ter mi nar, nos ter mos do art. 102 do Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, que a en ti -
da de com pro ve a efe ti va ção atos ora au to ri za dos, de -

pen den do des sa me di da o exa me e de ci são de seus
fu tu ros pe di dos. – Eng. Cas sio Drum mond de Pa u la 
Le mos. 

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 162, DE 2001

(Nº 683/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral José
Alla ma no 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 Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i -
ma.

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 289, de 9 de de zem bro de 1998, que

ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral José
Alla ma no 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 ci da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

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 1.676, DE 1998

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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 289, de 9 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti va Cul tu -
ral José Alla ma no, para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Boa Vis ta,
Esta do de Ro ra i ma.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM. Nº 384/98–MC

Bra sí lia, 9 de de zem bro de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53000.002963/94, de in te res se da Fun -
da ção Edu ca ti va Cul tu ral José Alla ma no, ob je to de
per mis 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, com fins ex clu si va -
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men te edu ca ti vos, na ci da de de Boa Vis ta, Esta do de
Ro ra i ma.

2. De acor do com o art. 13 § 1º, 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 do
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de -
pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se de -
vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção apli cá -
vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi ca ções
exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que me le vou a
au to ri zá-la, nos ter mos da in clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223 
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no.

PORTARIA Nº 289, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, e de acor do com o dis -
pos to no art. 13, § 1º 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 do De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53000002963/94, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Edu ca ti va Cul tu ral José Alla ma no, para exe cu tar,
pelo pra zo de 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 Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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. 3º 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. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER Nº 30/96-DPOUT

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.002963/94.

Ori gem: Mi nis té rio das Co mu ni ca ções em Bra sí -
lia-DF. Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral
José Alla ma no.

Assun to: Pe di do de Ou tor ga para exe cu ção de ser -
vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Emen ta: Inde pen de de Edi tal a ou tor ga para o Ser -
vi ço de Ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te 
edu ca ti va. Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci -
das no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
e na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 832, de 1976.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Dos Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral José Alla ma no re -
quer, nos pre sen tes au tos, ou tor ga de per mis 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 com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va, na
ci da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

2 – A en ti da de re que ren te foi cri a da sob a for ma
de fun da ção em 13 de se tem bro de 1990, pre en chen -
do to dos os re qui si tos ne ces sá ri os e le ga is, fi can do
evi den ci a do que os ob je ti vos bá si cos a se rem al can -
ça dos, bem como os pro pos tos, aten dem a sis te má ti -
ca de pro gra ma ção cul tu ral e edu ca ti va im pos tos pela 
le gis la ção per ti nen te, con for me ex pos to em seu Esta -
tu to de fls. 9 a 22 des te.

3 – Os es ta tu tos da en ti da de fo ram re gis tra dos
sob o nº 379, no Li vro A-2, 4 de fe ve re i ro de 1991, no
Car tó rio De us de te Co e lho, na ci da de de Boa Vis ta,
Ro ra i ma, pre en chen do os re qui si tos do Có di go Ci vil
Bra si le i ro e se en con tram con for me de ter mi na a le -
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

4 – De acor do com a Escri tu ra Pú bli ca de Cons -
ti tu i ção da Fun da ção, o Con se lho Di re tor da re que -
ren te, com man da to de 2 (dois) anos, é o se guin te:

Car go Nome
Pre si den te Pe. Vi té lio Pasa
Di re tor Admi nis tra ti vo Au dir da Cos ta Lima
Diretor Operacional    Lenir Rodrigues Santos Veras
                                                                                   

5 – A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res
foi ane xa da ao pro ces so, en con tran do-se de fls. 32
a 57 des te.

6 – A en ti da de com pro vou que dis põe de re cur sos 
fi nan ce i ros para fa zer face aos em pre en di men tos, me -
di an te de pó si to fe i to no Ban co Real (fls. 25) e de cla ra -
ção fir ma da pelo Pre si den te da Fun da ção (fls. 29).

II – Do Mé ri to

7 – O 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 -
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bro de 1963, e al te ra do pelo De cre to nº 91.837, de 25
de ou tu bro de 1985, em seu art. 13 pre ce i tua:

“Art. 13. Não de pen de rá de Edi tal a
ou tor ga para a exe cu ção do ser vi ço de ra di -
o di fu são por pes so as ju rí di cas de di re i to pú -
bli co in ter no e por en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta, ins ti tu í das pe los Go ver nos
Esta du a is e Mu ni ci pa is, nem a ou tor ga para
a exe cu ção do ser vi ço com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos." (gri fa mos)

8 – A in te res sa da na exe cu ção do ser vi ço é uma 
en ti da de de di re i to pri va do, que pre ten de ex plo rar o
ser vi ço com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, de acor -
do com o que es ta be le ce o ar ti go 1º de seu Esta tu to
So ci al.

9 – O pa rá gra fo úni co do ar ti go 13 do mes mo
Re gu la men to, diz que “a do cu men ta ção re fe ren te aos 
in te res ses na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do será,
no que cou ber, a mes ma pre vis ta para as en ti da des
que ocor ram ao cha ma men to do Edi tal, acres ci da das 
exi gên ci as cons tan tes de nor mas es pe cí fi ca.”

10 – A en ti da de aten deu sa tis fa to ri a men te as
exi gên ci as cons tan tes do art. 14 do Re gu la men to e
as exi gên ci as es pe cí fi cas im pos tas no item V da Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 832, de 8 de no vem bro de
1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al  de 11 sub se qüen te, 
as si na da em con jun to pelo Mi nis tros da Edu ca ção e
Cul tu ra e Co mu ni ca ções.

11 – Cons ta dos au tos, às fls. 6, pro nun ci a men to 
fa vo rá vel da Fun da ção Ro que te Pin to, ór gão do MEC 
res pon sá vel pelo exa me e ope ra ção dos pro gra mas
edu ca ti vos de ra di o di fu são – Lei nº 8.029/90, re la ti vo
à exe cu ção do ser vi ço pre ten di do.

III – Con clu são

Pelo ex pos to, 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 ao Se nhor Se -
cre tá rio de Fis ca li za ção e Ou tor ga, que sub me te rá as
mi nu tas de por ta ria de ou tor ga e Expo si ção de Mo ti -
vos às au to ri da des su pe ri o res para de ci são, e, pos te -
ri or men te, será en vi a da Men sa gem ao Con gres so
Na ci o nal, nos ter mos do § lº, art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para apre ci a ção do ato.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 26 de ju lho de 1996, – Ma ria Eli sa be te

Por to de No ro nha, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor gas.
Bra sí lia, 26 de ju lho de 1996, – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor gas.

Apro vo. Sub me to ao Se nhor Se cre tá rio de Fis -
ca li za ção e Ou tor ga.

Bra sí lia, de de 1996, – Jar bas
José Va len te, Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas.

DESPACHO

Apro vo o Pa re cer nº 30/96-DPOUT, que opi nou
pelo en ca mi nha men to dos au tos à con si de ra ção su -
pe ri or, para de ci dir quan to ao pe di do de ou tor ga de
per mis são para o Ser vi ço de Ra di o di fu são Edu ca ti va
à Fun da ção Edu ca ti va Cul tu ral José Alla ma no, na ci -
da de de Boa Vis ta, Esta do de Ro ra i ma.

Re me tam-se os au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro,
acom pa nha dos do ato per ti nen te – Por ta ria, que,
após as si na da e pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União, de ve rá ser sub me ti da ao Exce len tís si mo Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés de Expo si ção
de Mo ti vos, para pos te ri or en ca mi nha men to ao Con -
gres so Na ci o nal, em cum pri men to ao co man do cons -
ti tu ci o nal vi gen te.

Bra sí lia, de de 1996, – Ju a rez Qu a -
dros do Nas ci men to, Se cre tá rio de Fis ca li za ção e
Ou tor ga.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 163, DE 2001

(Nº 689/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio 99 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
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 13, de 17 de ja ne i ro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 2 de de zem bro de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio 99 FM 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 fre qüên cia mo du la da na 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 452, 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 XXII, 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 -
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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  13, de 17 de ja ne i ro de 2000, que re no va,
por dez anos, a par tir de 2 de de zem bro de 1997, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio 99 FM 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 fre qüen cia mo du la da. na ci da de de
Bal neá rio Cam bo riú. Esta do de San ta Ca ta ri na.

Bra si lia 4.de abril de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM nº 50/MC

Bra si lia, 23 de mar ço de 2000

Exce len tis 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 13 , de 17 de ja ne i ro de 2000, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio 99 FM
Ltda., pela Por ta ria nº 288, de 25 de no vem bro de
1987, pu bli ca da em 2 de de zem bro de 1987, para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüén ca
mo du la da, na ci da de de Bal neá rio Cam bo riú, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

2 – Os órgãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção

3 – Escla re ço que, 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, 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

 
53820.000954/97, 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 13, DE 17 DE JANEIRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II 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 53820.000954/97, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 2 de de zem bro de 1997, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio 99 FM Ltda., pela Por ta ria nº 288, de 25
de no vem bro de 1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 2 de de zem bro de 1987, 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 fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Bal neá -
rio Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço, cuja ou tor ga é
re no va da por esta Por ta ria, 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. 3º 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. 4º 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/SEJUR/DRMC/SC Nº 58/98.

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53820.000954/97.

Inte res sa da: Rá dio 99 FM Ltda.

Ori gem: SECOM/DRMC/SC.

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.

Emen ta: Per mis 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, cujo pra zo
teve seu ter mo fi nal em 2-12-97. Pe di do apre sen ta -
do in tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca 
e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo De fe ri men to.
A Rá dio 99 FM Ltda., exe cu tan te do 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 do Sul, SC, re quer re no va ção do pra zo
de vi gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor -
reu em 2-12-97.

I – Dos Fa tos

Me di an te Por ta ria nº 288, de 25 de no vem bro de 
1988, DOU de 2-12-87, foi ou tor ga da per mis são a
Rá dio 99 FM Ltda, para ex plo rar por 10 anos 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 Bal neá rio Cam bo riú, San ta Ca ta ri na.

A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
2-12-87, data da pu bli ca ção da por ta ria de per mis são
no Diá rio Ofi ci al  da União.

Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu pe nas e foi ad -
ver ti da, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men tos
ca das tra is às fls. 23 e 24 dos au tos.

As pu ni ções apli ca das fo ram as se guin tes: 1
(uma) mul ta e 1 (uma) ad ver tên cia, con for me fls. 23 e
24 dos au tos.

II – Do Mé ri to:

O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti -
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta -
be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para os ser vi ços
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para os
ser vi ços de ra di o di fu são de som e ima gem, que es tes 
po de rão ser re no va dos por pe río dos su ces si vos e
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igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es tes man ti dos pela
atu al Cons ti tu i ção.

De acor do com o art. 4º da Lei 5.785, de 23 de
ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re no va -
ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão re di gir re que ri -
men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com pre en di -
do en tre o 6º e o 3º mês an te ri or ao tér mi no do res -
pec ti vo pra zo.

O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
ter mo fi nal dia 2-12-97, por quan to co me çou a vi go rar
em 2-12-87, com a pu bli ca ção do Por ta ria nº 288, de
27 de no vem bro de 1988, Diá rio Ofi ci al de 2-12-87,
ca ben do es cla re cer que o pra zo des ta con ces são
não foi re no va do an te ri or men te.

O pe di do de re no va ção da ou tor ga,  ora em exa -
me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia, no dia
21-11-97, in tem pes ti va men te, uma vez que de acor do 
com a lei de Re no va ção o pe di do de ve ria ser apre -
sen ta do en tre 2-6-97 e 2-9-97.

A re que ren te tem seu qua dro so ci e tá rio apro va -
do pelo Po der Con ce den te pela Por ta ria nº 95, de 27
de no vem bro de 1995, com a se guin te com po si ção:

No mes dos Só ci os       Nº de Co tas   Va lor em R$
Wal dir E. Mar tins Fi lho         2.000               2.000,00
Car los Alber to Spi nel li         2.000               2.000,00
To tal                                    4.000               4.000,00

A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar men te, 
den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo ram atri -
bu í das, con for me in di ca o se tor de Enge nha ria a fls.
25 e 26 dos au tos.

É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe ran te o 
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fl. 22 dos au tos.

Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu -
são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seu só ci os e di ri gen -
tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12 e
seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

Fi nal men te ob ser va-se que o pra zo de vi gên cia
da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 2-12-97.

III – Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
Con sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer ”sub cen su ra“.
Flo ri a nó po lis, 17 de agos to de 1998. – Se cun di -

no da Cos ta Le mos, Advo ga do – OAB/SC-11.066

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2001

(Nº 695/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de
Rá dio 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 Ce a rá-Mirim, 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 28, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio 
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 ci -
da de de Ce a rá– Mi rim, 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 756, 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 28, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de
Rá dio para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Ce a rá-Mirim. Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 148/MC

Bra sí lia, 24 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53780.000322/97, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio, ob je to de
per mis 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, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Ce a rá-Mirim,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º, 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
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re da ção do De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu -
ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 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 28, DE 10 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 no
art. 13, § 1º, 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 do De cre to nº 2.108,
de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que
cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780.000322/97, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio para exe cu tar, pelo
pra zo de 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 
Ce a rá-Mirim, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º 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. 4º 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 Nº 325/99-DOUL

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780.000322/97.

Inte res sa da: Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio.

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta -
ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal de Rá dio,
com sede na ci da de de Ce a rá-Mirim, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, re quer lhe seja ou tor ga da per mis -
são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, com fi na li da de ex clu si va -
men te edu ca ti va, na mes ma lo ca li da de, me di an te a
uti li za ção do ca nal 290 E, clas se C.

2. Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va -
do, sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al,
ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é
pro mo ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro -
gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá -
dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no Ter ce i -
ro Car tó rio Ju di ciá rio da Co mar ca de Ce a rá-Mirim, no
Esta do do Rio Gran de do Nor te, em 2 de ju lho de 97, re -
gis tra do sob o nº R-196, às fls. 55V./57, aver ba do à
mar gem do re fe ri do re gis tro, sob o nº 196, fl. 116, na
mes ma data, pre en chem os re qui si tos do Có di go Ci vil
Bra si le i ro e se en con tram de acor do com a le gis la ção
es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O Con se lho Di re tor, com man da to até 10 de
maio de 2002, está as sim cons ti tu í do:

CONSELHO DIRETOR
Car gos                                       No mes                    
Di re tor Pre si den te            Enil ton Ba tis ta da Trin da de
Di re to ra Vi ce-Presidente  Re na ta da Câ ma ra Melo
                                         Trin da de
Di re tor Fi nan ce i ro           Ge ral do José da C. Fer re i ra
                                         de Melo         
                                                                                   

6. De acor do com os seus es ta tu tos, a re pre sen -
ta ção ju di ci al e ex tra-judicial da re que ren te é com pe -
tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 26 10513



de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O 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, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU  de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

”Art. 13.  ..............................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos“.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri -
al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU
de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer ”sub-censura“.
Bra sí lia, 18 de de zem bro de 1999. – Ma ria Anto ni -

e ta Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF– 5419
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1999. – Na po leão

Ema nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de no vem bro de 1999. – Anto nio
Car los Tar de li , Di re tor do De par ta men to de Ou tor -
gas e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para Pros se gui men to.

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2000 – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 165, DE 2001

(Nº 704/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
João So a res Leal So bri nho para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Teó fi lo Oto ni, 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 o De -

cre to s/nº, de 2 de ju nho de 2000, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res 
Leal So bri nho 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 
na ci da de de Teó fi lo Oto ni, 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 827, 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 do De -
cre to de 2 ju nho de 2000, que ”Ou tor ga con ces são às
en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as“. As en ti -
da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni – MG;

2 – Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís – MA:

3 – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de 
de Ca cho e i ro do lta pe mi rim – ES.

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2000 – Mar co Ma ci el.
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EM/Nº 164/MC

Bra sí lia, 31 de maio de 2000

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 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teô fi lo Oto ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001338/99);

Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luis, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53000.004247/99);

Fun da ção Cul tu ral San ta Bar ba ra, na ci da de de
Ca cho e i ro do ita pe mim, Esta do do Espí ri to San to
(Pro ces so nº 53000.006868/98).

2 – De acor do com o § 2º do art. 14 do De cre -
to-Lei nº  236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do art. 13 do Re gu la men to de 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 que lhe foi dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de -
pen dem de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins ti u í dos, de acor do com a le gis la -
ção apli cá vel, de mons tran do pos su i rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 dos Pro ces sos Admi nis tra ti -
vos cor res pon den tes.

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.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de 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 34, § 1º, da Lei n º 4.117, de
27 de agos to de 1962, ten do em vis ta o dis pos to no

art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e no art. 13, § 1º, 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 que 
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996, de cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
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, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos:

I – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001338/99);

II – Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luis, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53000.004247/99);

III – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da -
de de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 53000.006568198).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das 
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

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 Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 2 de ju nho de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 122º da Re pú bli ca. – MARCO MACIEL – Pi -
men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 89, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.001338/99

Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João
So a res Leal So bri nho.

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta -
ria lnter mi nis te ri al nº 651/99.
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Con clu são : Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, com sede na ci da de de Teó fi lo Oto ni,
Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da
con ces são para exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são
de Sons e Ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na mes ma lo ca li da de, me di an te a uti li za ção do
ca nal 12+E (doze de ca la do para mais edu ca ti vo),
pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tas es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re -
cer fa vo rá vel do Se tor Ju rí di co da De le ga cia do Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções da ci da de de Belo Ho ri zon te.

4. Os es ta tu tos da en ti da de, de vi da men te re gis -
tra dos no Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí -
di cas, em 17 de agos to de 1999 ,na mes ma Co mar ca
e Esta do, apon ta dos sob o nº 13.555 do Pro to co lo
A-06 re gis tra do sob o nº 3.167 do li vro A-Nº7 em 20
de Se tem bro de 1999, pre en chem os re qui si tas do
Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com
a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O Con se lho Di re tor está as sim cons ti tu í do:

CONSELHO DIRETOR

Car gos No mes
Di re tor Pre si den te            Luiz Gon za ga So a res Leal
Di re tor Se cre tá rio Luiz Ge ral do So a res Leal
Di re tor Fi nan ce i ro Va les ka Pa tri cia Leal

6. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen ta -
ção ju di ci al e ex tra-judicial da re que ren te é com pe -
tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do

ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do
cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal.

9. O 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, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

”Art. 13 ..................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos“. ....

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a decl ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri al
nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no DOU de
19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to  
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga dis põe a Cons ti tu i ção Fe de ral
(art. 223).

É o pa re cer sub-censura.
Bra sí lia, 1º de mar ço de 2000. – Ma ria Anto ni e -

ta de Alva ren ga Gros si, Advo ga da-OAB/DF-5419.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 5 de abril de 2000. – Na po leão Va la da -

res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, de de 2000. – Antô nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor -
gas de Ser vi ço de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.
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Bra sí lia, 5 de abril de 2000. – Pa u lo Me ni cuc ci,
Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 166, DE 2001

(Nº 705/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga çon ces -
são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ca cho e i ro
do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 2 de ju nho de 2000, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra 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, com fins
ex clu si va nen te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho e i ro
do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to.

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 827,  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 do De -
cre to de 2 ju nho de 2000, que “Ou tor ga con ces são às
en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men ze edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as.” As en ti -
da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni – MG;

2 – Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís –  MA;

3 – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de 
de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim – ES.

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM Nº 164/MC

Bra sí lia, 31 de maio de 2000

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 

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às en ti da des aba i xo re la ci o na das, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens

(TV), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, nas lo ca li -
da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

 – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001338/99);

 – Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53000.004247/99);

 – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da de
de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do Espí ri to San to 
(Pro ces so nº 53000.006868/98).

2 – De acor do com o § 2º do art. 14 do De cre -
to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e com o § 1º
do art. 13 do Re gu la men to de 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 que lhe foi dada pelo De -
cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de -
pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço 
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que os pe di dos se en con -
tram de vi da men te ins tru í dos, de acor do com a le gis la -
ção apli cá vel, de mons tran do pos su í rem as en ti da des
as qua li fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 dos Pro ces sos Admi nis tra ti -
vos cor res pon den tes.

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.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de 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 34, § 1º da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no
art. 14, § 2º, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e no art. 13, § 1º, 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 que 
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996, de cre ta:
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Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para exe cu tar, pelo pra zo de 15
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, com fins ex lu si va men te
edu ca ti vos:

I – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral João So a res
Leal So bri nho, na ci da de de Teó fi lo Oto ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.001338/99);

II – Fun da ção Na gib Ha ic kel, na ci da de de São
Luís, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so nº
53000.004247/99);

III – Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, na ci da -
de de Ca cho e i ro de lta pe minm, Esta do do Espí ri to
San to (Pro ces so nº 53000.006868/98).

Pa rá gra fo úni co. As con ces sões ora ou tor ga das 
re ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

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 Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor na rem-se nu los, 
de ple no di re i to, os atos de ou tor ga.

Art. 4º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 2 de ju nho de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – MARCO MACIEL – Pi -
men ta da Ve i ga.

PARECER Nº 141/99-DOUL

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.006868/99.
Inte res sa da: Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra.
Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens (TV) Edu ca ti va.
Emen ta:  – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens com fi na li da -
de ex clu si va men te edu ca ti va.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta -
ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são : Pelo de fe ri men to.

I – Os Fa tos

A Fun da ção Cul tu ral San ta Bár ba ra, com sede
na ci da de de Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, Esta do do
Espí ri to San to, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são
para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e

ima gens (TV), com fi na li da de ex clu si va men te edu ca -
ti va, me di an te a uti li za ção do ca nal 13+E.

2 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, na Co -
mar ca de Ca cho e i ra do Ita pe mi rim, no Esta do do
Espí ri to San to, pro to co la do sob nú me ro 831, aver ba -
do sob o nú me ro 487, no Li vro A-3, no li vro de re gis tro 
ci vil de pes so as ju rí di cas, pre en chen do os re qui si tos
do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tran do de acor do 
com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

3 – A Di re to ria está as sim cons ti tu í da:
DI RE TO RIA

Car gos                                        No mes                   
Di re to ra Pre si den te               San dra Mara A. Ca ro ne

Di re tor Vi ce-Presidente         Ida lé cio Ca ro ne Net to
Di re tor Se cre tá rio                  Jacy Fer nan des
Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro     Gra ci o sa da Pe nha
                                              Alves Gu i di
                                                                                  

4 – A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da aos au tos, en con tran do-se às fls. 78 e se -
guin tes.

II – Do Mé ri to

5 – A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

6 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

7 – O 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, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU, de 26 sub se quen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ................................................
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos".

8 – A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à en ti -
da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti da de
en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter -
mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da
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no Diá rio Ofi ci al da União em 19 de abril de 1999, às
fls. 91.

9 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to– Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-censura”.
Ma ria Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo -

ga da-OAB/DF-5419
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 7 de maio de 1999. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 7 de maio de 1999. – Jay me Mar ques

de Car va lho Neto, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor gas e Li cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 18 de maio de 1999. – Pa u lo Me ni cuc -
ci, Se cre tá rio de Ser vi ço de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 167, DE 2001

(Nº 719/2000, na Câ ma ra os De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Si to nio do Vale 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 Nova
Rus sas, 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 199, de 31 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Si tô nio do Vale 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 ci da de de Nova Rus -
sas, 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.

MENSAGEM Nº  974/00

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 das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 196, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba, na ci -
da de de Pa tos de Mi nas – MG;

2 – Por ta ria nº 199, de 31 de maio de 2000 – Fun -
da ção Si tô nio do Vale, na ci da de de Nova Rus sas – CE;

3 – Por ta ria nº 201, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul, na ci da de
de Ben to Gon çal ves – RS; e

4 – Por ta ria nº 202, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Uni ver si da de de Ca xi as do Sul, na ci da de
de Va ca ria – RS.

Ba sí lia, 21 de ju lho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 236/MC  

Bra sí lia, 12 de ju lho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.009955/94, de in te res se da
Fun da ção Si tô nio do Vale, ob je to de per mis 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Nova Rus sas, Esta do do Ce a rá.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
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me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 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 199, DE 31 DE MAIO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu la ções, con si de ran do o dis pos to no 
art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo
De cre to nº  2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.009955/94, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Si tô nio
do Vale para exe cu tar, pelo pra zo de 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 Nova Rus sas, Esta -
do do Ce a rá.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º 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. 4º 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 Nº 180/2000

Re fe rên cia : Pro ces so nº 53000.009955/94

Inte res sa da: Fun da ção Si tô nio do Vale

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são

Emen ta:  – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va.

– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por ta -
ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são : Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Si tô nio do Vale, com sede na ci da -
de de Nova Rus sas, Esta do do Ce a rá, re quer lhe seja
ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fi na li -
da de ex clu si va men te edu ca ti va, me di an te a uti li za -
ção do ca nal 277E, clas se C.

2 – Tra ta-se de uma fun da ção de di re i to pri va do, 
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi -
nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo -
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela rá dio e ou -
tros me i os de co mu ni ca ção.

3 – Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

4 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio do 2º Ofí cio da Co mar ca de Nova Rus sas, do 
Esta do do Ce a rá, no li vro nº A-2, de Re gis tro de Pes -
so as Ju rí di cas, às fls. 46-v a 48-v, sob o nú me ro de
or dem 103 e o ex tra to dos mes mos es ta tu tos pu bli ca -
dos no Diá rio Ofi ci al nº 16.198, de 16 de de zem bro
de 1993, re gis tra do no mes mo li vro às fls. 49, sob o nº
104, am bos em 4-1-94, pre en chem os re qui si tos do
Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do com
a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5 – O Con se lho Di re tor está as sim cons ti tu í do

CONSELHO DIRETOR

Car gos No mes
Pre si den te                        Luiz Agui ar Vale                
Vi ce-Presidente                Pe dro Pa u lo Ta va res Vale
Di re tor Te sou re i ro             Lu ci le i de T. Vale Alen car

Diretor de Radiodifusão    Henrique César T. Vale
Di re tor de Pa tri mô nio        Inês Ta va res Vale e Melo 

6 – De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen -
ta ção ju di ci al e ex tra-judicial da re que ren te é com -
pe tên cia do Di re tor Pre si den te.

II – Do Mé ri to

7 –  A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to -
ri za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21).

8 – É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.
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9 – O 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, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU  de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13. ................................................
§ 1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para

ou tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di -
o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos". ...............................................................

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do tan to quan to à en ti da de, tan to quan to aos
seus di re to res, está em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te -
ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no
DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos nos pre sen tes
au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-censura.
Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Ma ria Anto ni e ta 

de Alva ren ga Gros si , Advo ga da – OAB/DF – 5419.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a men to.
Bra sí lia, 10 de maio de 2000. – Na po leão Ema -

nu el Va la da res, Co or de na dor-Geral de Ou tor ga. 
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Antô nio Car los

Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 11 de maio de 2000. – Pa u lo Me ni cuc ci,  
Secre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 168, DE 2001

(Nº 809/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Expan são Cul tu ral Rá dio 
e TV Ca no i nhas 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 Ca no i nhas, 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 350, de 17 de ju lho de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Expan são Cul tu ral Rá dio e TV
Ca no i nhas 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 ci da de de Ca no i nhas, 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 1.174/00

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 Co mu ni ca ções, per mis sões para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços 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, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 348, de 17 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Sô nia Ivar, na ci da de de Braz lân dia-DF; e

2 – Por ta ria nº 350, de 17 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Expan são Cul tu ral Rá dio e IV Ca no i nhas,
na ci da de de Ca no i nhas-SC.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 270/MC 

Bra sí lia, 2 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.006328/99, de in te res se da
Fun da ção Expan são Cul tu ral Rá dio e TV Ca no i nhas,
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ob je to de per mis 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, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca no i nhas,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

2 – De acor do com o art. 13, § 1º, 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga 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 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 350 DE 7 DE JULHO 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 no
art. 13 § 1º, 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 que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53000.006328/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Expan -
são Cul tu ral Rá dio e TV Ca no i nhas para exe cu tar,
pelo pra zo de 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, cor ri fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ca no i nhas, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da 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, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º 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. 4º 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 da 1ª Assem bléia da Fun da ção Expan -
são Cul tu ral Rá dio e TV Ca no i nhas.

Aos de zo i to dias do mês de se tem bro de um
mil no ve cen tos e no ven ta e nove, por vol ta das dez
ho ras, re u ni ram-se no sa lão da Asso ci a ção dos Ser -
vi do res Pú bli cos mu ni ci pa is de Ca no i nhas
(ASENCA), mem bros da co mu ni da de de Ca no i nhas, 
in te res sa dos na ins ta la ção de uma Rá dio FM e TV
no mu ni cí pio. A re u nião foi aber ta pelo Sr. Luís Cé -
sar Fuck, que fa lou so bre a apro va ção do Esta tu to e 
a ele i ção da Di re to ria. Fi cou aber ta a dis cus são sen -
do apro va do a for ma ção da Di re to ria e Con se lho
Cu ra dor, fi can do as sim com pos ta: Pre si den te: Ju li a -
na Go mes Fuck; Di re tor Exe cu ti vo:

Ma ri a na Wru ble vis ki; Di re tor-Secretário: Cle o ni -
ce Za zis ki Go mes; Di re tor Admi nis tra ti vo: Cel so Men -
des Ca la do e Di re tor-Tesoureiro: Luís Cé sar Fuck:
Con se lho Cu ra dor: Eral do Luiz de Car va lho; Oel son
Sou za Go mes; Osval do Wru ble vis ki e Mar li das Gra -
ças Bel lot to. Não ha ven do mais a tra tar, eu Di re to ra
Se cre tá ria, la vrei a pre sen te ata, que de po is de lida e
apro va da será as si na da.

Ca no i nhas, 18 de se tem bro de 1999.

 (À Co mis são de Edu ca ção.)

FIXAÇÃO DE PRAZO 

(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.)

De qua ren ta e cin co dias para tra mi ta ção e de
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção, aos Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs. 155 a 168, de 2001.
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TÉRMINO DE PRAZOS

Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de
emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 81, de 2000
(nº 1.455/99, na Casa de ori gem), que re vo ga o art. 376
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT para per -
mi tir a re a li za ção de ho ras-extras por mu lhe res.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná -
rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 284, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do, que dis põe so -
bre a ins ta la ção de te le fo nes es pe ci a is para sur dos e
dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 573, de 1999, de
au to ria do Se na dor José Jor ge, que al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, que ”Insti -
tui a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL,
dis ci pli na o re gi me das con ces sões de ser vi ços pú bli -
cos de ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as ”;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 5, de 2001, de au to -
ria do Se na dor Ber nar do Ca bral, que al te ra o art. 3º da
Lei nº 4.069-A, de 12 de ju nho de 1962, a fim de im pri mir 
nova de no mi na ção à Uni ver si da de do Ama zo nas; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 54, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pe dro Piva, que de no mi na ”Ae ro -
por to Inter na ci o nal de Vi ra co pos – Go ver na dor Má rio
Co vas“ o Ae ro por to Inter na ci o nal de Vi ra co pos, na ci -
da de de Cam pi nas, no Esta do de São Pa u lo.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Ser vi ços de Infra-Estrutura, de Assun -
tos So ci a is, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e de 
Edu ca ção, os Pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

OFÍCIOS

OF.059/2001-GLPSB

Bra sí lia, 24 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta com pro mis sos que im pos si bi li -

tam o com pa ra ci men to do Exmº Se gun do Vi -
ce-Presidente, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, às 
re u niões da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, in di co o Exmo. Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no Bra ga para in te grá-la como su plen te,
em subs ti tu i ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

Ofí cio nº 0779-L-PFL/0l

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia a De pu ta da La u ra

Car ne i ro para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em vaga exis ten te.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

A Sra. De pu ta da La u ra Car ne i ro pas sa 
a in te grar a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, como
su plen te, de acor do com a in di ca ção do Blo -
co Par la men tar PFL/PST, na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

OF. nº 117/2001 – 51ª LEGISIATURA

Bra sí lia – DF, 24 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te in di car o Se nhor De pu ta -

do Pe dro Eu gê nio (PPS/PE), com su plen te, para
com por a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me -
di da Pro vi só ria nº 2.146-1.

Agra de ço e co lo co-me à dis po si ção.
Aten ci o sa men te, – Fer nan do Ga be i ra, De pu ta -

do Fe de ral (PV/RJ)

O Sr. De pu ta do Pe dro Eu gê nio pas sa
a in te grar a Co mis são Mis ta in cum bi da de
apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1,
como su plen te.

DISCURSO ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO
(Art. 203 do Re gi men to Inter no)

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, en con tra-se
em Mi a mi o meu as ses sor João da Sil ve i ra, con vi da -
do a par ti ci par do 5º Fes ti val de Ci ne ma Bra si le i ro da -
que la ci da de. João fa lou on tem no pa i nel que tra ta da
Re es tru tu ra ção das Indús tri as Na ci o na is de Ci ne ma:
Estra té gi as Bra si le i ra e Inter na ci o na is e tam bém so -
bre o pa pel que a nos sa Sub co mis são de Ci ne ma,
aqui no Se na do Fe de ral, vem de sem pe nhan do nes sa 
re es tru tu ra ção. 

Pro mo vi do há cin co edi ções pe las jo vens em pre -
en de do ras Adri a na Du tra, Cláu dia Du tra e Vi vi a ne Spi -
nel li, com es cri tó rio de re pre sen ta ção no Rio de Ja ne i -
ro e em Mi a mi, o Fes ti val de Mi a mi vem se trans for -
man do numa im por tan te por ta de en tra da do nos so ci -
ne ma no cir cu i to nor te-ame ri ca no, o ma i or do mun do.
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Além de con tri bu ir para a for ma ção de no vas
pla téi as e de per mi tir que vá ri as co mu ni da des de re si -
den tes bra si le i ros man te nham con ta to com o que se
faz de me lhor no nos so ci ne ma, o Fes ti val está vol ta -
do tam bém e prin ci pal men te para a pro mo ção de ne -
gó ci os. 

Para isso, será des ti na do um es pa ço do Cen tro
de Con ven ções do Ho tel sede do even to para a vi si bi -
li da de e co mer ci a li za ção dos pro du tos au di o vi su a is
bra si le i ros nos seus prin ci pa is seg men tos. São vá ri as 
ca bi nes de exi bi ção, com mo ni to res de TV e ví deo,
sala de re u niões, com pu ta do res, te le fo nes, fax, in ter -
net, e pes so al de aten di men to com fluên cia em vá ri os 
idi o mas. 

Ali es ta rão se re u nin do exi bi do res, dis tri bu i do -
res e co-pro du to res do mer ca do in ter na ci o nal com
ato res, pro du to res e di re to res de fil mes bra si le i ros,
além das au to ri da des pú bli cas do es ta do da Fló ri da,
en car re ga das da pro mo ção de po lí ti cas cul tu ra is. 

Este ano o Fes ti val re a li za rá qua tro Mos tras: 
– Mos tra Com pe ti ti va de 14 lon gas-me tra gens,

com pre mi a ções em 16 ca te go ri as; 
– Mos tra Com pe ti ti va de 13 cur tas-me tra gens,

com pre mi a ções em oito ca te go ri as; 
– Mos tra ”Ho me na gem“, di ri gi da ao di re tor Pa u -

lo Ce zar Sa ra ce ni e à atriz Ma rí lia Pêra, mos tran do
três fil mes de cada um dos ho me na ge a dos; 

– Mos tra ”Pa no ra ma Bra sil“, em ho me na gem ao 
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com qua tro fil mes. 

Ao todo, se rão exi bi dos 30 fil mes, en tre lon gas e 
cur tas, da sa fra de 2000 e de 2001. 

Pa ra le la men te ao Fes ti val, será re a li za do, ao
lon go de cin co dias, um am plo se mi ná rio para ana li -
sar o es tá gio atu al da in dús tria ci ne ma to grá fi ca bra si -
le i ra, as es tra té gi as de de sen vol vi men to da in dús tria
au di o vi su al no mer ca do in ter na ci o nal e as opor tu ni -
da des de ne gó ci os. 

Srªs e Srs. Se na do res, do Fes ti val a que faço re -
fe rên cia par ti ci pa rão apro xi ma da men te 40 pa les tran -
tes, en tre pro du to res e di re to res de ci ne ma, au to ri da -
des go ver na men ta is, es tu di o sos e pes qui sa do res,
nú me ro que bem ates ta a abran gên cia e a im por tân -
cia do even to. 

É a ra zão pela qual faço este re gis tro no ple ná -
rio do Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos so tem po – di -
zem-no a toda hora – é de glo ba li za ção. Se gun do os
ara u tos da nova era, os Esta dos Na ci o na is es ta ri am,

para di zer o mí ni mo, em pro ces so de per da do sen ti -
do e da ra zão de ser, à me di da que as fron te i ras caem 
e as dis tân ci as en co lhem-se di an te da ra pi dez dos
me i os de co mu ni ca ção e da for ça dos mer ca dos.

Tal vez isso, até cer to pon to, seja mes mo ver da -
de. A no ção de na ci o na li da de li ga da à de Esta do Na -
ci o nal está sen do ques ti o na da até mes mo pe los mo -
vi men tos re i vin di ca tó ri os de au to no mia de su bi den ti -
da des re gi o na is em di ver sos pa í ses, prin ci pal men te
da Eu ro pa. Esse ques ti o na men to a res pe i to dos Esta -
dos-Na ção tem, a meu ver – e prin ci pal men te para
um país com a ex ten são ter ri to ri al e a di ver si da de cul -
tu ral do Bra sil –, uma im pli ca ção cru ci al, a me re cer
re fle xão apro fun da da. Tra ta-se do fato, de res to evi -
den te, de que as pes so as não re si dem nos pa í ses,
nem mes mo nos Esta dos, mas sim nas ci da des.

Com efe i to, no caso de nos so País, a ques tão
se mos tra ain da mais ur gen te, em face da cres cen te
pre pon de rân cia da po pu la ção con si de ra da ur ba na
pe los cen sos na ci o na is so bre a po pu la ção ru ral. 

Essa re fle xão se co a du na com a ten dên cia em
di re ção à des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va ex pli ci ta da, 
de ma ne i ra iné di ta em nos sa his tó ria cons ti tu ci o nal,
pela Car ta Mag na de 1988 e nun ca in te i ra men te re gu -
la men ta da e im ple men ta da. Além de uma nova es tru -
tu ra de dis tri bu i ção das res pon sa bi li da des ad mi nis -
tra ti vas e dos re cur sos re sul tan tes da co le ta dos tri bu -
tos fe de ra is, nos sa Lei Fun da men tal, em seus ar ti gos
182 e 183, de di ca-se pre ci sa men te à in di ca ção da
ne ces si da de de uma po lí ti ca ur ba na que gra ve a pro -
pri e da de imo bi liá ria lo ca li za da em ci da des com a
obri ga ção do cum pri men to de uma fun ção so ci al.

Se con si de rar mos, Srªs. e Srs. Se na do res, o es -
can da lo so dé fi cit ha bi ta ci o nal, uma das mais pro fun -
das cha gas de nos sa so ci e da de de si gual, não po de -
re mos de i xar de con clu ir que a de fi ni ção de uma po lí -
ti ca ur ba na nem che ga a ser uma ur gên cia: ela já tar -
da, e mu i to. Dé fi cit im pos sí vel de es ca par a qual quer
vi si tan te e a qual quer bra si le i ro cons ci en te das ques -
tões so ci a is: ele é vi sí vel na cres cen te fa ve li za ção de
nos sos cen tros ur ba nos e pe ri fe ri as, não so men te
nas gran des me tró po les mas já tam bém nas mé di as
ci da des e até em al guns pe que nos agru pa men tos ur -
ba nos, à be i ra das prin ci pa is ro do vi as do País.

Em um as pec to, po rém, a in clu são da ques tão
ur ba na na Cons ti tu i ção aca bou ser vin do para re tar -
dar os efe i tos con cre tos ima gi na dos e de se ja dos pelo 
le gis la dor cons ti tu in te. De fato, ao re me ter à re gu la -
men ta ção por lei fe de ral a ins ti tu i ção das nor mas pe -
na is apli cá ve is aos ca sos de vi o la ção da fun ção so ci -
al da pro pri e da de ur ba na, a Car ta Mag na im pe diu que 
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os mu ni cí pi os es ta be le ces sem suas pró pri as re gras.
Mais ain da: tor nou ina pli cá ve is ou ju di ci al men te
ques ti o ná ve is os pla nos di re to res ela bo ra dos jus ta -
men te na que las uni da des mu ni ci pa is cu jos ad mi nis -
tra do res e le gis la do res se mos tra ram mais sen sí ve is
ao pro ble ma.

Por tudo isso, re gis tro o re tor no a esta Casa do
Subs ti tu ti vo apro va do pela Câ ma ra Fe de ral ao Esta -
tu to das Ci da des – PLS 181, de 1990, de au to ria do
Se na dor Pom peu de Sou sa, e aqui apro va do em
1991. O Subs ti tu ti vo, diga-se a bem da ver da de, so -
men te ago ra re tor na para nos so es cru tí nio, após
nada me nos de onze anos de tra mi ta ção na que la
Casa, du ran te os qua is as ques tões so ci a is – e mor -
men te as re la ti vas à ha bi ta ção – agra va ram-se agu -
da men te.

Esse Subs ti tu ti vo, de que fui de sig na do re la tor
em sua tra mi ta ção no Se na do, deve me re cer es pe ci al 
aten ção por par te dos Se nho res Se na do res. Ele vem
fi nal men te co brir a la cu na le gal que hoje fra gi li za tre -
men da men te os mu ni cí pi os em sua dis po si ção de fa -
zer va ler os pre ce i tos cons ti tu ci o na is re la ti vos à ha bi -
ta ção e ao uso da pro pri e da de ur ba na.

Entre os ins tru men tos pro pos tos para a im ple -
men ta ção da po lí ti ca ur ba na, o Pro je to in clui a ela bo -
ra ção de pla nos, nos ní ve is na ci o nal, re gi o nal e es ta -
du al, para a or de na ção do ter ri tó rio, vi san do ao de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. Pre vê-se o pla ne -
ja men to das re giões me tro po li ta nas, das aglo me ra -
ções ur ba nas e das mi cror re giões, as sim como dos
pla nos di re to res mu ni ci pa is e dos ins ti tu tos ju rí di cos,
fi nan ce i ros, po lí ti cos e tri bu tá ri os que hão de per mi tir
sua ad mi nis tra ção.

A ges tão de mo crá ti ca do es pa ço ur ba no, que in -
clu i rá con si de ra ções de im pac to am bi en tal e de vi zi -
nhan ça é uma das no vi da des mais po si ti vas in clu í das 
no Pro je to. Insti tu tos como o usu ca pião es pe ci al, a
con ces são es pe ci al de uso para fins de mo ra dia e o
IPTU pro gres si vo no tem po são al guns dos ins tru -
men tos pre vis tos no Pro je to que cer ta men te for ta le -

ce rão os mu ni cí pi os em suas ini ci a ti vas de es ta be le -
ci men to de po lí ti cas ur ba nas pró pri as, ade qua das a
cada caso.

Não nos de ve mos es que cer, Srªs. e Srs. Se na -
do res, de que o di re i to à mo ra dia foi re cen te men te in -
cor po ra do aos di re i tos so ci a is cons ti tu ci o nal men te
as se gu ra dos. Esse di re i to, po rém, só es ta rá as se gu -
ra do de fato se hou ver me ca nis mos le ga is 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. A am pli a -
ção e a ge ne ra li za ção dos ser vi ços de sa ne a men to e
de trans por te tam bém se tor na rão me nos one ro sas
se a ocu pa ção dos es pa ços ur ba nos se fi zer de ma -
ne i ra mais ra ci o nal.

Apro var o quan to an tes esse Esta tu to da Ci da de 
per mi ti rá ain da que o Bra sil de mons tre ao mun do –
an tes da ses são es pe ci al da Assem bléia das Na ções
Uni das pre vis ta para ju nho, quan do os pa í ses do
mun do se rão ava li a dos quan to a suas po lí ti cas e
ações so ci a is efe ti vas para a so lu ção dos pro ble mas
de ha bi ta ção – que vem efe ti va men te fa zen do os es -
for ços de po lí ti ca so ci al que se com pro me teu a re a li -
zar há cin co anos, por oca sião da Ha bi tat II — Con fe -
rên cia das Na ções Uni das so bre Assen ta men tos
Urba nos, ocor ri da em Istam bul. 

Acre di to não ser ne ces sá rio res sal tar aqui a im -
por tân cia de uma boa ima gem do País nes ta pró xi ma
ses são da Assem bléia ge ral para a ob ten ção fu tu ra
de fi nan ci a men tos des ti na dos a obras de in fra-es tru -
tu ra so ci al.

Está em nos sas mãos, por tan to, Srªs. e Srs. Se -
na do res, dar essa con tri bu i ção para a me lho ria das
con di ções de vida de nos sos com pa tri o tas e, por con -
se qüên cia, para a me lho ria da ima gem de nos so País 
di an te das ou tras na ções do mun do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en -

cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 5
mi nu tos.)
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Ata da 60ª Sessão Não Deliberativa
em 28 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência do Sr. Antero Paes de Barros

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 126, de 2001 (nº 423/2001, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2001 (nº 3.107/2000, na Casa de ori-
gem), que altera a Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998,
para dispor sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica
reparadora de mama por planos e seguros privados de
assistência à saúde nos casos de mutilação decorrente
de tratamento de câncer, sancionado e transformado na
Lei nº 10.223, de 15 de maio de 2001.

Nº 127, de 2001 (nº 426/2001, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 19, de 2001 (nº 3.755/2000, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a criação de empregos públicos no Hos-
pital das Forças Armadas – HFA, e dá outras providên-
cias, sancionado e transformado na Lei nº 10.225, de
15 de maio de 2001.

Nº 128, de 2001 (nº 458/2001, na origem), de 23
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 1997 (nº 4.751/94, na Casa de ori-
gem), que cria o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange
e dá outras providências, sancionado e transformado na
Lei nº 10.227, de 23 de maio de 2001.

MENSAGEM Nº 129, DE 2001
(Nº 476/2001, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da

Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, § 1º,

do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, apro-
vado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986, no art. 40, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se-
nhor Elim Saturnino Ferreira Dutra, Ministro de Primei-
ra Classe, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Sué-
cia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Letônia.

Os méritos do Embaixador Elim Saturnino Ferrei-
ra Dutra, que me induziram a escolhê-lo para o desem-
penho dessa elevada formação, constam da anexa in-
formação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 24 de maio de 2001. – Fernando Henri-
que Cardoso.

EM nº 119/DP/ARC-MRE/APES

Brasília, 18 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art.84, inciso XXV, da Constitui-

ção, e com o disposto no art. 56, § 1º do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 40, § 1º do
Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de 2000,
submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa mi-
nuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indi-
cação do Senhor Elim Saturnino Ferreira Dutra, Mi-
nistro de Primeira Classe, do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativa-
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Suécia, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Letônia.

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação
sobre o pais e Curriculum vitae do Embaixador Elim
Saturnino Ferreira outra, que, juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Luiz Felipe de Seixas Corrêa
– Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.



INFORMAÇÃO

Curriculum vitae

Ministro de Primeira Classe
Elim Saturnino Ferreira Dutra

Nascido em Bom Jesus/RS, 22 de janeiro de 1942.
Filho de Ademar Costa Dutra e Neli Ferreira Dutra.
CPF:07232330715
CI: 2391-MRE

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FD/UFRJ. CPCD, IRBr. Curso de Treinamento e Aper-
feiçoamento para Chefes de Setores de Promoção Co-
mercial.
Terceiro Secretário, concurso, 03 de fevereiro de 1970.
Segundo Secretário, merecimento, 02 de março de
1979.
Conselheiro, merecimento, 16 de junho de 1982.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de ju-
nho de 1989.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de de-
zembro de 1997.
Oficial de Gabinete do Secretário-Geral de Política
Exterior, 1970.
Assessor do Chefe do Departamento Geral de Admi-
nistração, 1971.
Assessor do Gabinete do Secretário-Geral de Política
Exterior, 1972/73.
Subchefe do Cerimonial da Presidência da Repúbli-
ca, 1979/83.
Chefe da Divisão de Cooperação Técnica, 1989/91.
Vice-Diretor da Agência Brasileira de Cooperação,
1989/91.
Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação
1995...
Roma, Segundo Secretário, 1974/76.
Roma, Encarregado de Negócios, 1975.
Roma, Chefe do Setor de Promoção Comercial,
1974/76.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1977/79.
Buenos Aires, Chefe do Setor Econômico, 1977/79.
Washington, Conselheiro, 1983/86.
Washington, Chefe do Setor Político, 1983/86.
Bogotá, Conselheiro, 1986/88.
Bogotá, Chefe do Setor Político, 1986/88.
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1991/95.
Comissão de Transferência da SERE, Brasília, 1970
(membro).
Reunião da Comissão Técnica de Trânsito e Segu-
rança do Comitê, Diretor Permanente dos Congres-

sos Pan-americanos de Estradas de Rodagem, Bra-
sília, 1970 (delegado). Grupo de trabalho do
CONTRAN para propor Medidas sobre Circulação in-
ternacional de
Veículos, 1971 (presidente).
Grupo de Trabalho para Elaboração do Fundo de Su-
plementação de Salários do MRE-FUSAL,
1972.
Conselho Nacional de Trânsito, 1971/73 (represen-
tante do MRE.).
Montagem e Organização Industrial da Gráfica do
MRE, Brasília, 1973 (encarregado).
Grupo de Trabalho para Organização e Execução
das Cerimônias de posse do Sr. Presidente da Repú-
blica, 1974 (membro).
I Exposição Industrial Brasileira na Arábia Saudita,
Jeddah, 1976 (diretor-geral).
Grupo de Trabalho para a Organização e Execução
das Cerimônias de posse do Sr. Presidente da Repú-
blica, 1979 (membro).
Seminário Internacional “Papel da ABC na Coopera-
ção Técnica Internacional”, Brasília, 1989 (organiza-
dor).
Seminário Internacional “Participação do Setor Pro-
dutivo nas Ações da Cooperação Técnica Internacio-
nal”, Brasília, 1990 (organizador).
Consultas Bilaterais Brasil/Canadá sobre Cooperação
Técnica, Brasília, 1995 (chefe da Delegação brasilei-
ra).
Consultas Intergovernamentais Brasil/Alemanha so-
bre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília, 1995
(chefe da Delegação brasileira).
Reunião da Organização de Cooperação e Desenvol-
vimento da OCDE, Antalya, Turquia, 1995(chefe da
Delegação brasileira).
XII Reunião Anual de Cooperação Técnica Brasil/Ja-
pão, Brasília, 1996 (chefe da Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Alemanha
sobre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília,
1996(chefe da Delegação brasileira).
Reunião com o Presidente do BID sobre a criação do
Programa de Cooperação Brasil/BID para Consultoria
Especializada, Atividades de Pesquisa e Treinamen-
to, Brasília, 1996.
Reunião Intergovernamental Brasil/Bolívia sobre Coo-
peração Técnica La Paz, 1996 (chefe da Delegação
brasileira).
II Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP. Nova York, 1996 (chefe da Delegação
brasileira).



Reunião sobre o Programa Regional do PNUD, Cida-
de do México, 1996 (chefe da Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Angola so-
bre Cooperação Técnica, Luanda, 1996 (chefe da
Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Moçambi-
que sobre Cooperação Técnica, Maputo, 1996 (chefe
da Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Alemanha
sobre Cooperação Financeira e Técnica, Bonn, 1996
(chefe da Delegação brasileira).
Reunião no BID sobre a implementação do Programa
de Cooperação Brasil/BID para
Consultoria Especializada, Atividades de Pesquisa e
Treinamento, Washington, DC, 1996.
Reunião sobre Cooperação Técnica Brasil/Canadá,
Ottawa, 1996 (chefe da Delegação brasileira).
Visita de Estado à República de Angola, Luanda,
1996.
IV Reunião Brasil/Reino Unido sobre Cooperação Téc-
nica, Brasília, 1997 (chefe da Delegação brasileira).
Consultas Intergovernamentais Brasil/Alemanha so-
bre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília, 1997
(chefe da Delegação brasileira).
Comissão Mista Brasil/Cuba sobre Cooperação Téc-
nica, Brasília, 1997 (chefe da Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Alemanha
sobre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília,
1997 (chefe da Delegação brasileira).
Reunião de Ministros da CPLP, Salvador, 1997.
I Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP, Nova York, 1997 (chefe da Delegação
brasileira).
Visita de Estado ao Líbano, 1997.
Reunião sobre Cooperação Técnica Brasil/Colômbia,
Bogotá, 1997 (chefe da Delegação brasileira).
Reunião Técnica para a Criação do Programa de
Apoio à Reestruturação Econômica de Cuba, Hava-
na, 1997 (chefe da Delegação brasileira).
Consultas Intergovernamentais Brasil/Alemanha so-
bre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília, 1998
(chefe da Delegação brasileira).
I Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP, Nova York, 1998 (chefe da Delegação
brasileira).
XIV Reunião Anual de Cooperação Técnica Brasil/Ja-
pão, Tóquio, 1998 (chefe da Delegação brasileira).
II Reunião dos Diretores de Cooperação da CPLP,
Lisboa, 1998 (chefe da Delegação brasileira).

Reunião do Comitê de Concertação Permanente da
CPLP, Lisboa, 1998 (chefe da Delegação brasileira).
II Conferência dos Chefes de Estado e do Governo
dos Países de Língua Portuguesa, Praia, 1998 (dele-
gado).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Alemanha
sobre Cooperação Financeira e Técnica, Bonn, 1998
(chefe da Delegação brasileira).
III Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP, Nova York, 1998 (chefe da Delegação
brasileira).
Reunião da Junta Executiva do PNUD/FNUAP, Brasí-
lia, 1999 (chefe da Delegação brasileira).
Consultas Intergovernamentais Brasil/Alemanha so-
bre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília, 1999
(chefe da Delegação brasileira).
Negociações Intergovernamentais Brasil/Alemanha
sobre Cooperação Financeira e Técnica, Brasília,
1999, (chefe da Delegação brasileira).
Consultas Bilaterais Brasil/Canadá sobre Cooperação
Técnica, Brasília, 1999 (chefe da Delegação brasilei-
ra).
Conselho Consultivo Internacional do Para-
ná/CIDADE, 1998/99 (membro).
I Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP, Nova York, 1999 (chefe da Delegação
brasileira).
Reunião sobre Cooperação Técnica Brasil/República
Dominicana, Santo Domingo, 1999 (chefe da Delega-
ção brasileira).
I Reunião do Grupo de Trabalho de Cooperação Téc-
nica Brasil/Cuba, Havana, 1999 (chefe da Delegação
brasileira).
I Reunião de Pontos Focais de Cooperação da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa, Lisboa,
1999 (chefe da Delegação brasileira).
III Sessão Regular da Junta Executiva do
PNUD/FNUAP, 1999 (chefe da Delegação brasileira).
I Reunião Intergovernamental de Cooperação Técni-
ca entre Brasil e México, Cidade do México, 1999
(chefe da Delegação brasileira).
XXVI Período Extraordinário de Sessões da Assem-
bléia Geral da Organização dos Estados Americanos,
Washington, 1999 (delegado).
Missão em Angola – inauguração do “Centro de For-
mação Profissional” em Luanda, 1999 (chefe da De-
legação brasileira).
Reunião Intergovernamental sobre Cooperação Téc-
nica Brasil/Paraguai, Assunção, 1999 (chefe da Dele-
gação brasileira).



I Sessão Regular da Junta Executiva do PNUD/
FNUAP, Nova York, 2000 (chefe da Delegação brasi-
leira).
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, Oficial, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália.
Ordem de Mayo, Oficial, Argentina.
Ordem do Libertador San Martín, Oficial, Argentina.
Ordem do Libertador Bernardo O’Higgins, Oficial,
Chile.
Ordem de Oudais, Oficial, Marrocos.

Eduardo Prisco Paraíso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.

INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A LETÔNIA

Maio de 2001

1 – Aspectos Históricos
A estratégica localização do atual território da Le-

tônia, à margem oriental do Mar Báltico, atraiu domina-
ções estrangeiras desde a Idade Média. Vikings, rus-
sos, suecos e alemães invadiram a região entre os sé-
culos IX e XII. Os Cavaleiros Teutônicos ocuparam a
Letônia no século XIII, sendo o Cristianismo imposto
às tribos locais, submetidas à servidão, o domínio ale-
mão sobre a chamada Confederação Livoniana (Estô-
nia, Letônia e Lituânia) dura três séculos até a extinção
da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, em 1591 A partir
dessa data, com o fim do período de dominação ger-
mânica, a Letônia foi dividida entre o Reino da Suécia
e o Império Lituano-Polonês.No século XVIII, a Letônia
é incorporada ao Império Russo. A servidão é abolida
em 1817, medida somente adotada pelo Império Rus-
so 44 anos depois.

No início da década de 20, do século passado, a
Letônia usufruía de padrões de vida semelhantes aos
da Escandinávia em geral. O sucesso econômico al-
cançado, além da conjuntura revolucionária na Rússia,
motivaram as aspirações de independência, obtida em
1922. O famoso Pacto Hitler-Stalin de Não-Agressão
colocou, entretanto, a partir de agosto de 1939, a Letô-
nia sob a esfera de influência da ex-União Soviética.

Em julho de 1940, tropas soviéticas invadiram o
país. Contudo, o controle soviético é perdido em 1941,
na esteira da invasão da URSS pelas tropas nazistas.
Em 1944, em desdobramento à reação do exército ver-

melho e de seu avanço rumo à Europa Oriental, a Le-
tônia é reconquistada. A economia da Letônia é inte-
grada então ao sistema soviético, estabelecendo-se a
massificação da indústria e a coletivização da agricul-
tura. Durante o regime soviético, milhares de campo-
neses letões são removidos de suas terras, bem como
instalados imigrantes russos em escala, fonte posteri-
or de contínua tensão no país.

Nos anos 80, do século XX, com o advento das
políticas de “glasnost” e “perestroika” na URSS, adota-
das pelo regime de Mikhail Gorbatchev, recrudescem
os sentimentos nativistas na Letônia. Em 1989, é for-
mada a frente política “Movimento para a Independên-
cia Nacional da Letônia”. Em julho do mesmo ano, o
Soviete Supremo (Parlamento) da Letônia declara a
soberania do país e proclama a sua independência.

Em maio de 1990, a recém-fundada “Frente Po-
pular da Letônia” obtém a maioria dos assentos nas
eleições para o novo órgão legislativo do país. A ane-
xação soviética de 1940 é declarada ilegal, sendo vo-
tado o restabelecimento da Constituição de 1922. Sob
pressão da linha radical soviética, Gorbatchev envia
tropas do Ministério do Interior, para intervir em Riga.É
realizado um referendo nacional em março de 1991,
com resultado de 73,7% de apoio à independência do
país. A atmosfera de confrontação entre a Letônia e a
URSS é reduzida em conseqüência do golpe de esta-
do, executado em agosto de 1991 pela linha radical so-
viética, contra Gorbatchev, e que é abortado na Duma,
com o apoio popular, pela liderança de Boris e Ieltsin.
Esse evento conduz ao desmembramento da URSS e
estabelecimento da Federação da Rússia. A indepen-
dência da Letônia é reconhecida pela Rússia (CEI) em
setembro de 1991.

II – Política Interna

A presente coalizão no poder é integrada por
quatro partidos – o “Partido Popular (centro)”; a “Via
Letã (centro)”; o “Partido Novo (centro)”; e o “Movimen-
to para a Independência Nacional da Letônia-Mãe Pá-
tria e Liberdade (frente nacionalista de direita)”. Com
69 assentos na “Saeima” (Parlamento letão), de um to-
tal de 100, a coalizão possui confortável maioria, em-
bora dividida internamente, principalmente acerca de
temas ligados a reformas econômicas e privatizações.

As próximas eleições parlamentares estão mar-
cadas para outubro de 2002. Eleições municipais, que
representarão um grande teste para a coalizão no po-
der, estão previstas, não obstante, para março de
2001. Em média, a duração dos governos na Letônia
tem sido de um ano, desde a independência.



O cenário político na Letônia caracteriza-se
como fragmentado. É mais concentrado em personali-
dades políticas, e em seus apoios empresariais, do
que em torno de programas partidánios. A última elei-
ção parlamentar de 1998 colocou apenas seis partidos
com representação na “Saeima”.

A atual Constituição do país (1991) é uma revi-
são adaptada do texto de 1922. O Parlamento é unica-
meral, sendo as eleições disputadas no sistema de re-
presentação proporcional. Somente cidadãos letões e
aqueles residentes na Letônia antes de julho de 1940
podem votar e ser votados em eleições nacionais e lo-
cais.

O Presidente é eleito pela “Saeíma”, por voto se-
creto, para mandato de quatro anos e máximo de dois
exercícios consecutivos. As atribuições do cargo con-
centram-se na condução da política externa e de defe-
sa. O Presidente indica o Primeiro-Ministro, que forma
equipe de Governo, a qual é, por sua vez, submetida à
“Saeima”. O direito do Presidente de dissolver o Parla-
mento é dificultado pela necessidade de convocação
de referendo nacional sobre o tema. O Presidente pos-
sui ainda o direito de veto sobre legislação específica,
embora o veto possa ser derrubado por maioria qualifi-
cada na “Saeima”.

Guntis Ulmanis foi o Presidente por dois manda-
tos consecutivos até 1999, quando foi eleita Vaira Vi-
ke-Freiberga, uma imigrante letã no Canadá, sem a fili-
ação partidária, que retornou ao país em 1998. De vi-
são pragmática e centrista, a Presidente vem se tor-
nando figura política extremamente popular no país. O
atual Primeiro-Ministro, indicado em maio de 2000, é
Andnis Berzins.do “Partido Novo”, que vem observando
prudente política fiscal e favorecendo as privatizações e
reformas econômicas de vulto, utilizando-se para isso
do auxílio de consultores internacionais.

III – Política Externa
O principal objetivo da política externa da Letônia

consiste em viabilizar o ingresso do país nas estrutu-
ras euro-atlânticas (União Européia e OTAN).Um acor-
do de livre-comércio foi celebrado com a UE em 1994,
seguido de instrumento mais compreensivo em 1995.
Contrariamente à vizinha Estônia, a Letônia não foi in-
cluída na primeira leva de países da Europa Central e
do Leste, qualificados para negociações de acesso em
1997.

Em 1999, finalmente, o país foi convidado pela
Comissão Européia para iniciar preparações visando à
integração comunitária.Presentemente, o país procura
habilitar-se em oito campos do chamado “acquis com-
munautaire”: pequenas e médias empresas; pesquisa;

educação; relações exteriores; política de segurança;
política de competição; estatísticas; e política cultural e
áudiovisual. Prevê-se para depois de 2005 o eventual
ingresso da Letônia na UE.

Um dos obstáculos apontados no processo de ha-
bilitação da Letônia vem a ser o fraco padrão da adminis-
tração pública do país, com brechas que favorecem a
corrupção e inépcia da máquina administrativa. O país,
todavia, foi classificado como uma democracia estável, e
os direitos humanos e liberdades essenciais são respei-
tados, registrando-se expressiva melhora no relaciona-
mento inter-étnico letão-russo (os letões formam apenas
52% da população) com a aprovação de uma nova lei de
cidadania em 1999, que ampliou os direitos da grande
minoria russa no país (34%).

Em 1996, os três países bálticos eliminaram as
tarifas de importação entre si para facilitar as suas tro-
cas. No entanto, a decisão da UE de privilegiar o aces-
so da Estônia introduziu elemento de competição entre
aqueles países, que vêm encontrando dificuldades no
estabelecimento de maior nível de integração. A idéia
de alcançar elevado grau de integração pan-báltica re-
sultou da pequena escala dos mercados de cada país,
associada à vulnerabilidade diante de pressões da
Rússia, responsável pelos fornecimentos de petróleo e
gás natural.

Após a independência, a política externa da Le-
tônia orientou-se rapidamente em direção ao Ociden-
te. As relações com a Rússia passaram a concen-
trar-se na solução das pendências da era soviética e
na promoção de novo relacionamento comercial.
Apenas em 1994, na esteira de acordo abrangente
envolvendo o pagamento de pensões e benefícios a
pessoal militar russo reformado, as tropas russas reti-
raram-se do país. Embora a legislação sobre minorias
da Letônia esteja atualmente de conformidade com
os padrões mínimos de observância de direitos nessa
matéria, a Duma (Parlamento) da Rússia vem insistin-
do na ameaça de promover retaliações econômicas
contra o país diante de supostas violações contra na-
cionais russos nesse campo. A Duma vem poster-
gando, igualmente, a ratificação do tratado de nego-
ciação da fronteira entre os dois países, com o intuito
de prejudicar o ingresso da Letônia na OTAN, ao
qual a Rússia se opõe radicalmente. O acesso da Le-
tônia à OTAN vê-se, com efeito, prejudicado tanto em
função do precário estado de suas forças armadas,
quanto em decorrência da forte oposição da Rússia,
que não deseja vizinho adjacente à sua fronteira,
pertencente aos quadros daquela organização.

IV –  Economia



A Letônia possui localização estratégica, situa-
da entre a Escandinávia e a Europa Ocidental e os
países da CEI – O país usufrui de portos livres de
gelo por todo o ano e também tem 45% de seu territó-
rio coberto por florestas, que representam seu mais
importante recurso natural.

O trânsito de mercadorias pelo país fornece subs-
tancial fonte de renda. O setor de transportes e comuni-
cações é responsável pela geração de cerca de l5% do
PIB do país (1999), empregando noventa mil pessoas.
A União Européia contribui, por intermédio do Programa
PHARE, para a ampliação e melhoramento da rede viá-
ria da Letônia, conectando-a aos sistemas
trans-europeus – a) Rodovia Riga Tallinn; b) Via Báltica,
ligando os países bálticos à Alemanha, através da Polô-
nia; e c) Rodovia “Latgale”, unindo Riga a Moscou).

A Letônia possui insignificantes reservas de re-
cursos energéticos e importa da Rússia a quase tota-
lidade de suas necessidades de combustível e gás
natural. Acham-se em curso esforços para diversifi-
car a fontes fornecedoras do país, por meio da inten-
sificação das conexões com redes nórdicas. O país
importa eletricidade também da Lituânia, que explora
a energia nuclear.

Com o fim da economia centralizada, ocorreu
uma rápida expansão do setor de serviços, em prejuí-
zo da agricultura e da indústria. O setor agrícola, por
exemplo, que respondia por 25% do PIB em 1990, ge-
rou apenas 4% em 1999. A agricultura continua inefi-
ciente, em função da diminuta escala das proprieda-
des e da incompleta privatização das terras . A ativi-
dade agrícola na Letônia sobrevive protegida por ele-
vadas barreiras tarifárias.

A base industrial do país, responsável pelo forne-
cimento à União Soviética principalmente de equipa-
mentos de telefonia e de radiocomunicação, além de
microônibus e peças, não conseguiu enfrentar a com-
petição internacional após a liberalização do comércio
desencadeada a partir do principio da década passada.

O declínio do setor industrial foi acompanhado
por expressivo crescimento do setor de serviços, res-
ponsável em 1999 pela formação de 70% do PIB letão
. Os setores de transportes e de comunicações, con-
forme citado, e o setor financeiro, constituíram os car-
ros-chefe dessa transformação.

A participação do setor privado na economia re-
gistrou incremento substancial, saindo de quase zero
em fins dos anos 80 para 65% do PIB em 1999, ge-
rando 70% dos empregos do país naquele ano. Sali-
ente-se que desde 1995, sucessivos governos vêm
buscando implementar sólidas políticas macroeconô-

micas, observando rígidas metas monetárias e fiscais
e estrito controle creditício.

A economia do país principiou a crescer em
1999, registrando taxa de 4% em 2000. Verificou-se
recuperação da demanda interna por bens de consu-
mo e a ampliação da oferta de investimentos estran-
geiros. A inflação encontra-se sob controle, com a
moeda local vinculada a cesta de moedas fortes. As
pressões resultantes da alta dos preços do petróleo
em 2000 não atingiram substancialmente o país, em
razão da modesta escala de seu mercado. Em 2000,
a taxa de inflação foi de somente 1,8% .

V –  Relações com o Brasil
O Brasil reconheceu a independência da Letô-

nia em 1991 e estabeleceu relações diplomáticas em
1993, criando a Embaixada junto a Riga, em caráter
não-residente, cumulativa com a Embaixada do Brasil
em Estocolmo.

Até o presente, as relações bilaterais encon-
tram-se em estágio bastante incipiente, tanto no pla-
no político, quanto na esfera econômico-comercial.
Não se registram trocas de visitas oficiais entre os
dois países, e embora tenha havido elevação recente
no volume de intercâmbio comercial, verifica-se em
média significativo superávit em favor da Letônia.

Em 2000, as exportações brasileiras totalizaram
apenas US$863 mil contra US$153,8 milhões de im-
portações provenientes da Letônia, em descompasso
que tem sua causa principal nas elevadas compras
brasileiras de óleo diesel (US$153 milhões) efetua-
das naquele país.

Os principais produtos brasileiros exportados em
2000 para a Letônia são: calçados de couro natural; ar-
tefatos domésticos de aço inoxidável; cigarros de fumo;
café solúvel; lâminas de ferro e aço; tratores; pneumáti-
cos; e instrumentos e equipamento odontológico.

Os principais produtos importados da Letônia
pelo Brasil, no mesmo ano, são: óleo diesel; fertilizan-
tes; produtos químicos; e anúncios, cartazes e placas
indicadoras luminosas.

Inexistem acordos bilaterais entre Brasil e Letô-
nia . A Letônia, entretanto, vem manifestando, nos
poucos contatos bilaterais travados, seu interesse em
negociar acordos específicos. Vale citar que, quando
da apresentação de credenciais do anterior Embaixa-
dor do Brasil em Estocolmo, em fevereiro de 1999, ao
governo letão, o então Chanceler, Valdis Birkavs, en-
tregou propostas de acordos sobre promoção e prote-
ção de investimentos e sobre serviços aéreos e marí-
timos. Cabe observar, contudo, que ambos os tipos
de acordo não se ajustam mais às exigências da práti-



ca brasileira quanto às respectivas matérias em âmbi-
to bilateral. Em agosto de 1999, por Nota dirigida à
Embaixada brasileira em Estocolmo, o governo letão
submeteu proposta de Acordo para a Isenção Recí-
proca de Vistos.

Desde 1998, o Senhor Guntis Belevics atua
como Cônsul Honorário do Brasil em Riga. Desde
1993, o Senhor João Grimberg, por sua vez, vem
exercendo as funções de Cônsul Honorário da Letô-
nia no Brasil, com jurisdição sobre o Estado de São
Paulo, em que se concentra a parcela mais expressi-
va da diminuta colônia de origem letã em nosso País.

VI – Dados Gerais
Nome oficial: República da Letônia
Capital: Riga (797.000 habitantes–1999)
Área: 64.589 km2
População: 2.420.000 habitantes (2000)
Densidade Demográfica: 37,2 hab/km2
Principais Cidades (hab. ): Daugavpils

(115.000), Liepaja (95.000), Jelgava (71.000)
Idiomas: Letão (57%), Russo (40%)
Religiões: Cristianismo (39,6%) � Católicos

(14,9%), Protestantes (16,7%), Ortodoxos (8%); Ju-
daísmo (0,6%); outras (59,8% – maioria ateísta)

Governo:
Sistema de Governo:República Parlamentarista
Chefe de Estado: Presidente Vaira Vi-

ke-Freiberga, eleita pela Assembléia Nacional (“Saei-
ma”) em junho de 1999

Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Andris
Berzins, indicado pelo Presidente e eleito pela
Assembléia Nacional em maio de 2000

Chanceler:Indulis Berzins
Poder Legislativo: Assembléia Nacional unica-

meral (“Saeima”), composta por cem representantes

Indicadores sociais:
Taxa de crescimento da população: 0,7%

(1998)
Distribuição populacional: 73% de população

urbana e 27% rural
Taxa de mortalidade infantil: 15 mortes/1.000

crianças nascidas vivas (1999)
Expectativa de vida: homens – 64 anos; mu-

lheres – 76 anos (1998)
Grau de alfabetização: 98% da população

Indicadores econômicos:
PIB:US$ 6,4 bilhões (2000); US$ 6,3 bilhões

(1999)
Renda Per Capita: US$ 2.300 (1999)

Taxa de Crescimento do PIB: 4% (2000); 0,1%
(1999)

Taxa de Inflação: 1,8% (2000); 2,4% (1999)
Taxa de desemprego: 7,4% (2000); 9,1%

(1999)
Moeda:"Lat"; Cotação: 0,615/US$ 1,00
Principais indústrias (1999): Madeireira, bebi-

das e alimentos processados, têxtil e vestuário, mine-
ração, maquinário e equipamento

Principais cultivos e criações (1999): cereais
(787. 000 ton), Beterrabas (451.000 ton), batatas
(795.000 ton), vegetais (130.000 ton) gado bovino
(378.000 ton), suínos (404.000 ton), carne de frango
(3.236. 000 ton)

Exportações: US$ 2,1 bilhões (FOB – 2000)
Importações: US$ 3,3 bilhões (FOB – 2000)
Principais produtos exportados: Madeiras,

têxteis, metais não-ferrosos, maquinário e equipa-
mento; alimentos processados

Principais produtos importados: Máquinas e
equipamentos de transporte, produtos químicos, petró-
leo e derivados, gás natural e metais manufaturados

Principais destinos de exportação: Alema-
nha, Reino Unido, Suécia e Rússia

Principais origens de importação: Rússia,
Alemanha, Finlândia e Suécia

Dívida externa: US$ 1 bilhão (2000); US$ nove-
centos mil (1999)

Reservas Internacionais: US$ 940 milhões
(2000); US$ 840 milhões (1999)

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

MENSAGEM Nº 130, DE 2001
(Nº 477/2001, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV. da

Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, §
1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986. no art. 40, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, submeto à apreciação de Vos-
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se-
nhor Luiz Henrique Pereira da Fonseca, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Finlândia exercer o car-
go de Embaixador do Brasil junto à República da
Estônia.



Os méritos do Embaixador Luiz Henrique Perei-
ra da Fonseca, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da ane-
xa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 24 de maio de 2001. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 0012000/DP/ARC-MRE/APES

Brasília, 18 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti-

tuição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regula-
mento de Pessoal do Serviço exrerior, aprovado pelo
Decreto nº 93325 de 1º de outubro de 1986 no art. 40,
§ 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.414, de 14 de abril de
2000. submeto a apreciação de Vossa Excelência a
anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal des-
tinada à indicação do Senhor Luiz Henrique Pereira
da Fonseca, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Finlândia. exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Estônia.

2.Encaminho, igualmente em anexo. informação
sobre o pais e Curriculum vitae do Embaixador Luiz
Henrique Pereira da Fonseca, que, juntamente com
a mensagem ora submetida a apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente,– Celso Lafer – Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

INFORMAÇAO

Curriculum Vitae

Ministro de Primeira Classe Luiz Henrique Pereira
da Fonseca
Rio de Janeiro/RJ, 1º de outubro de 1945. Filho de
Hélio Tavares Fonseca e Maria Clarice Pereira Fon-
seca.
CPF: 02433869153
ID: 2770
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-UB,
CPCD, IRBr, Curso de Prática Diplomática e Consu-
lar, IRBr, Curso sobre Comunidade Econômica Eu-
ropéia-CEE, Instituto Internacional de Administração
Pública, Paris, Bruxelas. “Certificate of Proficiency in
English, University of Cambridge.” CAE, IRBr. Orien-
tador Profissional do CPCD do IRBr, 1988.
Terceiro Secretario, 17 de outubro de 1968.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro
de 1971.

Primeiro Secretário, merecimento, 29 de dezembro
de 1977.
Conselheiro, merecimento, 23 de junho de 1981.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, junho de
1989.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 de de-
zembro de 1994.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Comerci-
al, 1968/72.
Chefe, substituto, da Divisão de Política Financeira,
1980/83.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Financei-
ra, 1980/83.
Chefe da Divisão da África 1, 1987/88.
Chefe da Divisão da Ásia e Oceania II, 1988/89.
Chefe da Divisão da América Meridional I,
1989/1990.
Chefe, substituto, do Departamento das Américas,
1989/1990.
Washington, OEA, Segundo Secretário, 1972/74.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secre-
tário, 1974/77.
Santiago, Primeiro Secretário, 1978/80.
Londres, REBRASLON, Conselheiro, 1983/87.
Londres, REBRASLON, Encarregado de Negócios,
1986.
Lisboa, Ministro-Conselheiro, 1990/92.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1992.
Lisboa, Ministro Conselheiro, 1990/95.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1992/95.
São Salvador, Embaixador, 1995/...
IX Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento
da UNCTAD, Genebra, 1969 (membro).
IX Reunião da CECLA, Brasília, 1971 (membro).
III Reunião da Comissão Econômica Mista Bra-
sil-Japão, Brasília, 1971 (assessor).
XIV Período de Sessões da CEPAL, Santiago, 1971
(membro).
LI Sessão do ECOSOC, Genebra, 1971 (membro).
Subcomissão Interamericana de Educação, Ciência
e Cultura, Washington, 1973 (representante).
Reunião da Comissão Especial para a Reestruturação
do Sistema Interamericano, Lima, 1973 (membro).
LXX Reunião do Comitê Executivo do Conselho Di-
retor da Organização Pan-Americana de Saúde,
1973 (membro).
III e IV Períodos Ordinários de Sessões da Assem-
bléia Geral da OEA, Washington, 1973, Atlanta,
1974 (membro).



II, III e V Períodos de Reuniões da Comissão Espe-
cial para Reestruturação do Sistema Interamericano,
Washington e Lima, 1973, Washington, 1974 (mem-
bro).
Reunião Preparatória de Aviação Civil, OIT, Gene-
bra, 1974 (delegado).
Reunião do Conselho Internacional da Segurança
Social, OIT, Genebra, 1974 (membro).
Reunião Técnica da Madeira. OIT, Genebra, 1974
(representante).
Reuniões da XXXI Sessão do Comitê dos Direitos
Humanos das Nações Unidas, Genebra, 1975 (ob-
servador).
XI Sessão do Conselho Bureau internacional de
Educação, Genebra, 1975 (membro).
Conferência de Exame do Tratado sobre a não proli-
feração de armas nucleares, Genebra, 1975 (obser-
vador).
III Reunião Técnica Tripartida das Minas, que não as
de Carvão, OIT, Genebra, 1975 (delegado).
XXX Reunião do Conselho de Administração da
União Internacional de Telecomunicações, Genebra,
1975 (membro).
Sessão de Verão da Conferência do Comitê de De-
sarmamento, Genebra, 1975 (membro).
V Congresso da ONU sobre a Prevenção do Crime
e Tratamento dos Delinqüentes, Genebra, 1975
(conselheiro técnico).
Conferência Técnica Marítima Preparatória, OIT,
Genebra, 1975 (conselheiro técnico).
XXII Reunião do Conselho do Centro Internacional
de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, Gene-
bra, 1975 (conselheiro técnico).
XIII Sessão do Comitê sobre Eliminação da Discri-
minação Racial, Genebra, 1976 (observador).
XXXII Sessão da Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas, Genebra, 1976 (observador).
VIII Conferência da Comissão de Indústrias Quími-
cas, OIT, Genebra, 1976 (delegado governamental).
Conferências do Comitê de Desarmamento, Gene-
bra, 1975 e 1976 (membro).
XIII Sessão do Subcomitê Técnico e Científico, Co-
mitê sobre as Utilizações Pacíficas do Espaço
Extra-Atmosférico, Genebra, 1976 (membro).
XXVIII e XXIX Assembléias Mundiais da Saúde, Ge-
nebra, 1975 e 1976 (conselheiro técnico).
Conferência Mundial Tripartite sobre Emprego, Dis-
tribuição de Renda, Progresso Social e Divisão
Internacional do Trabalho, Genebra, 1976 (conselhe-
iro técnico).

LXI Período de Sessões do ECOSOC, Genebra,
1976 (assessor).
XXV, XXVI e XXVII Sessões do Comitê Executivo do
Programa do ACNUR, Genebra, 1974 (membro),
1975 e 1976 (delegado).
XV Congresso Mundial da Água, Comissão Econô-
mica para a Europa, Genebra, 1976 (observador).
II Reunião do Grupo de Trabalho Intergovernamental
sobre Recursos Naturais, Genebra, 1976 (membro
da delegação).
LX, LXI e LXII Sessões (marítima) da Conferência
Internacional do Trabalho, Genebra, 1975 e 1976
(conselheiro técnico).
CXCIV a CCI Sessões do Conselho de Administra-
ção da OIT, Genebra, 1974 (observador), 1975 (ob-
servador e delegado-suplente, 1976 (delega-
do-suplente).
VII Reunião da Comissão de Trabalho nas Planta-
ções, Genebra, 1976 (delegado governamental).
Reunião Preparatória do Projeto de Convenção da
Responsabilidade Civil do Transportador Terrestre,
Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL), Santiago do Chile, 1978 (chefe).
III Assembléia da Comissão Latino-Americana de
Aviação Civil (CLAC), Santiago do Chile, 1978 (dele-
gado).
IX Reunião do CIECC, Santiago, 1978 (delegado).
Reunião Regional sobre o Plano de Ação da Confe-
rência das Nações Unidas sobre a Água, Santiago,
1978 (membro).
Reunião do CEGAN sobre População, Quito, 1979
(chefe).
Comitê de Peritos Governamentais de Alto Nível
(CEGAN) preparatório da XVIII CEPAL, Quito, 1979
(chefe).
Reunião Regional sobre Integração da Mulher no
Processo de Desenvolvimento, Quito, 1979 (chefe).
XVIII Período de Sessões da CEPAL, La Paz, 1979
(delegado).
XI Reunião da CIEN, Santiago, 1979 (delegado).
V Reunião da Comissão Especial de Coordenação
Brasil-Chile, Santiago, 1979 (membro).
Conferência Regional sobre Assentamentos Huma-
nos, México, 1979 (delegado).
XV Reunião do Grupo “ad hoc” de Comércio da
CECON/OEA, Santiago, 1980 (membro).
LXXIV Reunião da Diretoria Executiva do Fundo
Africano de Desenvolvimento, Abidjã, 1980 (obser-
vador).



I Reunião de Comissão mista Brasil-Zaire, 1980
(membro).
VI Reunião da Comissão Especial de Coordenação
Chileno-Brasileira, Brasília, 1981 (delegado).
Reunião Consultiva sobre a III Realimentação de
Recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento,
Estocolmo, 1981 (delegado).
Reunião de Peritos Preparatória da Conferência de
Alto Nível sobre Cooperação Econômica entre Países
em Desenvolvimento, Genebra, 1981 (delegado).
Missão oficial negociadora do Acordo para o estabe-
lecimento de um Banco Binacional Brasil-Iraque,
Bagdá, 1981 (delegado).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Brasília,
1981 (delegado).
Encontros Setoriais do Tratado de Cooperação
Amazônica, Lima, 1981 (delegado).
Visita oficial do Ministro das Relações Exteriores da
Polônia, Senhor José Czyrek, ao Brasil, Brasília,
1981 (acompanhamento diplomático).
IV Assembléia Anual de Governadores do Fundo Fi-
nanceiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata,
(FONPLATA), Santa Cruz de la Sierra, 1981, mem-
bro).
Comissão Intergovernamental Brasil-Bolívia, encar-
regada de examinar o pedido do Governo boliviano
de reescalonamento de sua dívida externa pública
com o Brasil, Brasília, 1981 e 1982 (representante
do MRE).
XXI e XXII Reuniões da Diretoria Executiva do Fun-
do Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata, Santa Cruz de la Sierra, 1981 e Buenos Ai-
res, 1982 (membro).
Reunião de Peritos do Grupo dos ”77“ em Coopera-
ção Financeira no âmbito da Cooperação Econômi-
ca entre Países em Desenvolvimento (CEPD), King-
ston, 1982 (chefe).
Acompanhamento oficial do Ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação do Togo, Embaixador
Anani Kuma Adapko Ahianyo, em sua visita oficial
ao Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e São
Paulo, 1982.
Acompanhamento oficial do Ministro das Relações
Exteriores do Chile, Embaixador René Rojas Galda-
mes, em sua visita ao Brasil, 1982.
VIII Reunião Ordinária do Conselho Lati-
no-Americano do SELA, Caracas, 1982 (delegado).
Presidente da Comunidade Internacional da Pimen-
ta-do-Reino, mandato 1982 a 1983 e Presidente da
X Sessão da Comunidade, Belém, 1982.

XIII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia
do Prata.
Acompanhamento oficial do Chanceler do Uruguai.
Carlos Alberto Maeso, Brasília, 1982.
XXIII Sessão do Comitê de Cooperação Técnica da
Organização Marítima Internacional, Londres, 1983
(delegado).
XIII Sessão da Assembléia, e XII Sessão Extraordi-
nária do Conselho da Organização Marítima Interna-
cional, Londres, 1983 (delegado).
XLIII Sessão do Comitê Executivo da Organização
internacional do Cacau, Londres, 1983 (delegado).
XLIV Sessões do Comitê Executivo da Organização
Internacional do Cacau. Londres, 1983 (delegado).
IX Sessão do Comitê Executivo do Fundo Internaci-
onal de Indenização para Poluição por Óleo da IMO,
Londres, 1983 (observador).
XCV Reunião do Grupo Internacional de Estudos
sobre a Borracha, Londres, 1983 (delegado).
XLVIII Sessão do Comitê de Segurança Marítima da
IMO, Londres, 1983 (delegado).
XLV Sessão do Comitê Executivo da Organização
Internacional do Cacau, Londres, 1983 (delegado).
VI Sessão da Assembléia e X Sessão do Comitê
Executivo do Fundo Internacional de Indenização
para Poluição por Óleo da IMO. Londres, 1983 (ob-
servador).
III Sessão da Assembléia das partes da INMARSAT,
Londres, 1983 (delegado).
Comitê Preparatório para a Negociação do IV Acor-
do Internacional do Cacau, Londres, 1983 (delega-
do).
XXVIII Assembléia do Grupo internacional de Estu-
dos sobre a Borracha (GIESB), Londres, 1984.
XLII e XLIII Sessão do Comitê Executivo da Organi-
zação Internacional do Cacau, Londres, 1984.
VII Sessão da Assembléia do Fundo de Indenização
para Poluição por Óleos, Londres, 1984.
Comitê Executivo do GIESB, Londres, 1984.
VIII, IX e X Reuniões Consultivas das Partes Contra-
tantes da Convenção para Prevenção da
Poluição Marinha, Londres, 1984/86.
I, II, III, IV e V Sessão da Conferência das Nações
Unidas que aprovou o IV Acordo Internacional do
Cacau, Genebra, 1984/86 (subchefe).
XLIV e LI Sessão do Comitê Executivo da Organiza-
ção Internacional do Cacau, Londres, 1985.
XVIII a XXII Sessões do Comitê de Proteção ao
Meio Ambiente Marinho da IMO, Londres, 1983/85.



XXIV a XX VIII Sessões do Comitê Executivo da
Organização Internacional do Cacau, Londres,
1983/85 (delegado).
XIV Sessão da Assembléia e XIII Sessão Extraordi-
nária do Conselho da IMO, Londres, 1985.
LII Sessão do Comitê de Segurança Marítima do
IMO, Londres, 1986.
CIII Sessão do Conselho Internacional do Trigo,
Londres, 1986 (chefe).
Conferência Diplomática para Emendar o Anexo da
Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo
Internacional, Londres, 1986.
L, LII, LIV a LVII Sessões do Comitê Jurídico da
IMO, Londres, 1983, 1984, 1985. 1986 (delegado).
L, LII a LIV e LVII Sessões do Conselho do IMO,
Londres, 1983/86.
LIII Sessão do Comitê de Segurança Marítima da
IMO, Londres, 1986.
LIII Sessão do Comitê Executivo da Organização
Internacional do Cacau, Londres, 1986.
XLVI Assembléia Geral da Aliança dos Países Pro-
dutores do Cacau. Abidjã, 1986 (chefe).
XI Painel Técnico da Comunidade Internacional da
Pimenta. Rotterdam, 1986 (chefe).
Grupo sobre Regras do Estoque Regulador de Ca-
cau. Londres, 1986 (chefe).
IV Reunião de Comissão Mista Brasil-Côte d’Ivoire,
Brasília, 1987.
Subcomitê da III Sessão da Comissão Mista Bra-
sil-Nigéria, Lagos, 1987 (delegado).
Comitê de Peritos da III Sessão da Comissão Mista
Brasil-Nigéria, Brasília, 1988 (delegado).
XVIII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia
do Prata, Brasília, 1989.
Representante na Seção Brasileira da Comissão
Mista Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento
da Bacia da Lagoa Mirim (CLM).
Subcomissão Permanente da Lagoa Mirim, Treinta y
tres, 1989.
Comitiva do Senhor Presidente da República à ceri-
mônia de posse do Presidente Andrés
Rodríguez, do Paraguai, Assunção, 1989.
Reunião Preparatória da III Subcomissão para o De-
senvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiriças,
1989, Montevidéu (Chefe da Delegação).
III Subcomissão para o Desenvolvimento Conjunto
de Zonas Fronteiriças, 1989, Brasília (delegado).
Comitiva oficial da visita a Santiago do Secretá-
rio-Geral das Relações Exteriores, 1989.

55ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudesul,
representante do Itamarati, Porto Alegre, 1989.

X Reunião da Comissão Especial de Coordenação
Brasileiro-Chilena, Brasília, 1989 (delegado).
Comitê Intergovernamental da Hidrovia Para-
guai-Paraná – I e II Reuniões – Buenos Aires, 1990
(chefe da delegação).
Comissão Mista sobre a Ponte São Borja-Santo
Tomé, 1990 , Buenos Aires (titular da Seção Brasile-
ira).
Comitiva Oficial da visita à Argentina do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, junho de 1990.
Simpósio Internacional das Relações Ni-
po-Brasileiras, São Paulo, 1988 (conferencista).
Conferência proferida na Escola de Guerra Naval,
Rio de Janeiro, 1987: ”Posição do Brasil face à Áfri-
ca Ocidental e Central“.
Conferência proferida na Escola Nacional de Infor-
mações, Brasília, 1987: ”Relacionamento do Brasil
com Países Africanos“.
XVIII Convenção do ELOS internacional da Comuni-
dade Lusíada, Tavira, 1991 (representante).
Palestras na Escola Superior de Guerra, na Escola
de Comando e Estado Maior do Exército, na Escola
de Guerra Naval, na Escola de Comando e Estado
Maior da Aeronáutica, na Escola Nacional de Infor-
mações, para Representantes na JID e no CAD do
IRBr.

Faculdade de Direito da Universidade Clássica de
Lisboa, 1991 (conferencista).
Sociedade de Geografia de Lisboa. 1992 (conferen-
cista).
Núcleo de Estudos das Relações Internacionais da
Universidade Lusíada (NÉRI), 1992 (conferencista).
Associação Industrial da Região Oeste (AIRO), 1992
(conferencista).
Conferencista no Seminário sobre Mercosul. Univer-
sidade Dr. José Matias Delgado, São Salvador,
1999.
Chefe da Delegação à II Comissão Mista de Coope-
ração Técnica (COMISTA), realizada em El Salva-
dor, 1996.
Membro da Delegação Oficial da Visita a El Salva-
dor do Vice-Presidente da República. Dr. Marco Ma-
ciel. 1998.
Membro da Missão Especial Brasileira à Cerimônia
de Posse do Presidente da República de El Salva-
dor. Lic. Francisco Flores, 1999.
Livro publicado:



”Organização Marítima Internacional (IMO). In Visão
Política de um Organismo Especializado das Na-
ções Unidas“. Coleção Relações Internacionais do
Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais.
Conselho Patrimonial da Fundação Visconde de
Cabo Frio, 1990 (conselheiro). Academia de Letras e
Artes de Estoril (“Personalidade da Costa do Esto-
ril“).
Ordem Bernardo O’ Higgins, Oficial, Chile.
Ordem Bernardo O’ Higgins, Comendador, Chile.
Ordem Bernardo O’ Higgins, Grande Oficial, Chile.
Ordem Libertador San Martin, Grande Oficial,
Argentina.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem Infante Don Henrique, Grande Oficial, Portu-
gal.
Medalha do Pacificador, Ministério do Exército, Bra-
sil.

Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.

INFORMAÇÃO SOBRE A
REPÚBLICA DA ESTÔNIA

Avaliação das relações bilaterais
O Brasil manteve relações diplomáticas com a

Estônia durante o seu curto período de independên-
cia nos anos 20, voltando a reconhecê-la quando de
sua secessão da União Soviética em 1991. As rela-
ções diplomáticas foram restabelecidas em 1993, cri-
ando a Embaixada, em caráter não-residente, cumu-
latíva com a Missão Diplomática brasileira em Helsin-
que.

A Estônia tem demonstrado interesse em apro-
fundar as relações bilaterais, particularmente no que
se refere ao intercâmbio comercial, à cooperação tec-
nológica e à coordenação em foros multilaterais. Não
obstante a prioridade atribuida pela Estônia à sua in-
tegração às estruturas euro-atlânticas, o Governo de
Tallinn indica reservar posição especial para as rela-
ções com o Brasil, no contexto latino-americano. A di-
plomacia estoniana considera o Brasil “país-chave”
no processo de relançamento de suas prioridades
fora da Europa e constituiu viva demonstração desse
interesse a visita ao PaÍs do Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Toomas Hendrik Ilves, em novembro
passado.

Nos moldes celebrados pelo Brasil, foi proposto,
por sua vez, acordo de Isenção de Vistos em Passa-
portes Diplomáticos e de Serviço. Após o exame pe-
las áreas competentes brasileiras, todos os acordos
propostos foram reencaminhados à parte estoniana.

Conforme salientado por diplomatas estonianos
em contato com a Embaixada do Brasil em Helsin-
ki, o governo daquele país ainda não logrou, por
motivos de ordem econômica, inaugurar uma
Missão Diplomática na América Latina, existin-
do, não obstante, projeto para implementação da
iniciativa a médio prazo. O Chanceler Ilves, em
sua visita ao Brasil, expressou o interesse de
que venha a ser aberta missão diplomática de
seu país, em caráter residente, em Brasiíia.

Brasil e Estônia negociam, no momento,
acordo de isenção de vistos para passaportes
comuns e diplomáticos.

Visita do Chanceler estoniano
A visita ao Brasil do Ministro dos Negócios

Estrangeiros da República da Estônia, Toomas
Hendrik Ilves, insere-se no quadro do grande in-
teresse que vem sendo manifestado pelo gover-
no estoniano no sentido não apenas de incenti-
var os vínculos bilaterais, como também de afir-
mar, em périplo por países das Américas do Sul e
Central, a presença da Estônia no mundo ibe-
ro-americano.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da
República da Estônia, Toomas Hendrik Ilves, es-
teve no Brasil (Brasília e São Paulo) nos dias 8 e
9 de novembro de 2000, demonstrando o forte in-
teresse do Governo estoniano em um fortaleci-
mento, em todos os níveis, dos laços bilaterais.

Acompanhado por delegação de diploma-
tas, o Ministro do Exterior estoniano foi recebido
pelo Vice-Presidente Marco Maciel e por seu
contraparte brasileiro e manteve importantes en-
contros no Congresso Nacional, onde foi recebi-
do por membros da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional do Senado Federal. Du-
rante a entrevista com o então Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Michel Temer, foi examina-
da em conjunto a possibilidade de cooperação
interparlamentar em bases regulares, por meio
da criação de Grupos Parlamentares de Amizade
em ambos os países. A esse propósito, o Vi-
ce-Presidente da República manifestou sua dis-
posição de incentivar pessoalmente a criação de
mecanismo de interlocução político-parlamentar
com a Estônia.

A visita do Ministro Ilves possibilitou às
duas partes discutir, em bases realistas, possibi-
lidades específicas de cooperação e de intercâm-
bio, assim como a troca de impressões sobre te-
mas ligados aos processos de integração em que



estão envolvidos ambos os países. Foram identi-
ficados, na ocasião, áreas de interesse comple-
mentar para o desenvolvimento das relações,
tendo sido al inhados os setores de coopera-
ção técnica e intercâmbio de estudantes,
tanto no Inst i tuto Rio Branco como em inst i-
tu ições universi tár ias. Foi fe i ta a entrega,
pela par te estoniana, de proposta de acordo
bi la tera l na área de informát ica.

Na ocasião, foram ainda assinados os
acordos negociados com a par te estoniana
na área de tur ismo e de cooperação cul tura l
e educacional .

Relações econômicas
As relações comerciais entre Brasi l e

Estônia são incipientes. O comércio bi late-
ral , em 2000, alcançou tão-somente a ci f ra
aproximada de US$9,7 mi lhões (FOB), cor-
respondendo às expor tações brasi le i ras o
valor de US$2,8 mi lhões e ás impor tações
US$6,9 mi lhões. Este volume foi o maior dos
úl t imos anos, e evidencia um crescimento
signi f icat ivo, especialmente se considerar-
mos o valor de apenas US$3 milhões regis-
t rado em 1999. No entanto, o Brasi l cont inua
acumulando déf ic i ts seu intercâmbio com a
Estônia.

Em 1999, a pauta de expor tações do
Bras i l para a Estônia se compôs pr inc ipa l-
mente de cacau — em pasta e em pó — além
de máquinas e equipamentos – pr inc ipa l-
mente para colhe i ta , mas também para em-
balagem – e ferron iób io.

Igualmente constam abacaxi , casta-
nhas de caju e calçados. As impor tações em
1999 consis t i ram pr inc ipa lmente de ácido
benzóico, le i te em pó, produtos químicos em
gera l , a lém de cabos coaxia is e de outros
condutores elét r icos.

Há algum potencia l para a ampl iação
das expor tações bras i le i ras para aquele
mercado, sobretudo de produtos al iment íc i-
os. Sob outro ângulo, a Estônia poder ia ser
ut i l izada por empresár ios bras i le i ros como
entreposto para processamento de produ-
tos a serem reexpor tados para países do
Leste Europeu.

No que se refere ao campo dos investimen-
tos, foi feita a proposta, pela parte estoniana, de
assinatura de um acordo para a eliminação da bi-
tributação de renda entre os dois países.

COMÉRCIO BILATERAL BRASIL-ESTÔNIA
(em US$ milhões FOB)

Ano 1996 1997 1998 1999 2000

Exportações 0,23 5,29 1,91 2,62 2,81

Importações 4,53 1,98 3,45 0,64 6,91

Saldo -4,30 -3,31 -1,54 -1,98 -4,10

Fonte: MDIC

Até março de 2001, as exportações brasileiras
para a Estônia sofreram uma queda de mais de 60%
em relação ao mesmo período de 2000, enquanto
as importações cresceram 22%.

Dados Básicos
Nome do país: República da Estônia
Capital: Tallinn (421 mil habitantes)
Independência: 6 de setembro de 1991
Constituição: adotada em 28 de junho de 1992

Poder Executivo:
Chefe de Estado: Lennart Meri (desde outubro de
1991, reeleito em 1996)
Chefe de Governo: Mart Laar (União Pró-Pátria;
desde 1999)
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Toomas Hen-
drik Ilves (Moderados)
Poder Legislativo: Parlamento unicameral ou Riigi-
kogu (101 assentos, membros eleitos pelo voto po-
pular para um período de quatro anos). Mapa da re-
presentação partidária no Riigikogu: resultado das
eleições legislativas de 1999:

Partidos Percentual De
Votos

Número De
Cadeiras

Partido do Centro 23,41 28

União Pro-Pátria 16.09 18

Partido da Reforma 15.92 18

Moderados 15.21 17

Partidos da Coalização 7.58 7

Partido Rural do Povo 7.27 7

Partido do Povo Unido 6.13 6

Total 100.0 101

Fronteiras: Letônia (339km) e Rússia (294km)
Área: 45.125 km2
População: 1,46 milhão de habitantes (1999)
Composição Étnica: estonianos (62%), russos
(30%), ucranianos (3%), bielorussos (1,8%), filande-
ses (1,1%), outros (2,1%).



Religiões: luteranos, batistas, metodistas, adventis-
tas, católicos
PIB: US$ 5,3 bilhões (1999)
PIB per capita: US$ 3590
Crescimento do PIB: – 0,5% (1999); 4% (1998)
Moeda: Kroon estoniano
Taxa de Câmbio: 1 US$ = 14,71 EEK (1999); 1 US$
= 14,00 EEK (1998)
Inflação: 3,7% (1999); 8,2% (1998)
Déficit em Conta Corrente: – 5,3% (1999); – 9,2% (1998)
Desemprego: 11,9% (1999); 10,1% (1998)
Reservas Externas: US$ 796 milhões (1999); US$
813 milhões (1998)
Dívida Externa: US$ 752 milhões (1999)

Aspectos Históricos
A Estônia foi muitas vezes invadida e ocupada

por países vizinhos. No final do século XIII, esteve sob
o domínio dos Cavaleiros da Ordem Teutônica. Em
1558, a invasão pelo Tsar Ivan IV o Terrível desestabili-
zou a região e a Estônia viu-se anexada pela Suécia.
Em 1721, derrotados os suecos pelo Tsar Pedro o
Grande, a Estônia tornou-se parte do Império Russo
pelo Tratado de Nystad.Em seguida à Revolução Russa
de 1917, gozou de efetiva autonomia por três anos, pas-
sando a ser inteiramente independente em 1920, pelo
Tratado de Tartu assinado com a Rússia
pós-revolucionária. Em junho de 1940, foi anexada à
União Soviética. Em 6 de agosto do mesmo ano, veio a
constituir-se em uma das repúblicas da URSS. De julho
de 1941 a agosto de 1944, foi ocupada pelas forças ale-
mãs inicialmente em demanda de Moscou, tendo a
URSS em seguida entrado em guerra com a Alemanha.

Com o fim da II Guerra Mundial, reintegrando no-
vamente a URSS, submeteu-se à política de “russifica-
ção” (transferência maciça de famílias russas para o
país).Em 1940, 90% de sua população era etnicamente
estoniana;em 1989, esse percentual caíra para 61,5%.

A partir de 1985, com o clima de abertura pro-
movido pelo Presidente soviético Mikhail Gorbatchev,
as aspirações nacionalistas afloraram nos países bál-
ticos. Em Estônia, Letônia e Lituânia, a oposição or-
ganizou frentes populares que lutaram pela indepen-
dência das três repúblicas. Sob pressão do movimen-
to separatista, em novembro de 1988, o Soviete Su-
premo (Parlamento) da Estônia declarou a soberania
da República, o que lhe permitiu não mais acatar as
decisões da URSS. A partir daí, ampliou-se a autono-
mia. Em seguida às eleições de março de 1990, a
Frente Popular Estoniana e outros grupos nacionalis-
tas assumiram o governo.

Em maio de 1990, o Parlamento restaurou os
artigos da Constituição de 1938 que definiam a Estô-
nia como Estado independente e, em março de 1991,
um plebiscito aprovou a independência por 78% dos
votos. O último laço com a URSS foi rompido no fra-
cassado golpe militar promovido contra Gorbatchev,
em agosto de 1991, quando tropas soviéticas entra-
ram em Tallinn e ocuparam as instalações de TV. O
Parlamento proclamou, em 20 de agosto do mesmo
ano, a independência completa da Estônia, reconhe-
cida em 6 de setembro pela já Rússia.

Política Interna
A Estônia promulgou, em 28 de junho de 1992,

uma nova Constituição aprovada por referendo popular.
Consagrou-se o regime político de república parlamentar.
O poder executivo é exercido por um Conselho de Minis-
tros composto por deputados de partidos, coligações ou
da aliança majoritária. O Presidente, eleito pelo Parla-
mento por voto secreto para um mandato de 4 anos, é o
Chefe de Estado. Cabe-lhe indicar o Primeiro-Ministro. O
Legislativo é unicameral com 101 assentos. Os deputa-
dos são eleitos pelo sistema proporcional.

Nas primeiras eleições legislativas, de setembro
de 1992, saiu vencedora uma aliança capitaneada
pela coligação nacionalista, de centro-direita – “Isaa-
ma”. A nova legislatura elegeu Lennart Meri como
Presidente, reeleito em 1996.

O historiador Mart Laar foi chefe do primeiro Go-
verno estoniano, e criou no país a mais aberta econo-
mia de mercado dentre as nações da antiga União
Soviética, redirecionando o comércio para a Finlândia
e outros países ocidentais. O governo Laar perdeu
apoio popular em função de dificuldades econômicas
e na esteira de problemas de credibilidade associa-
dos a divisões internas e a escândalos políticos.

Em março de 1995, novas eleições parlamenta-
res foram ganhas por uma aliança de orientação de
centro-esquerda. Formou-se um Governo chefiado
pelo Primeiro-Ministro Tiit Vahi, que aprofundou as po-
líticas reformistas de seu antecessor. Vahi renunciou
em fevereiro de 1997 sob acusação de corrupção, sen-
do substituído por Mart Siimann, que conduziu o Go-
verno até as eleições legislativas de março de 1999.

Nova legislação eleitoral aprovada pelo Parlamen-
to em 1998 impede as alianças eleitorais entre partidos
e estabelece critérios obrigatórios de número mínimo
de mil membros e de 5% de representação parlamentar
para os partidos que apresentam candidatos às elei-
ções legislativas, abrindo um processo, ainda não en-
cerrado, de fusões interpartidárias, em ambiente políti-
co no qual, tradicionalmente, as personalidades são



mais influentes que os partidos. Assim, as eleições le-
gislativas de março de 1999 foram disputadas por
bem menos partidos políticos que as anteriores.

As eleições municipais de outubro de 1999 confir-
maram a tendência expressa nas urnas em março.Mart
Laar volta à condição de Primeiro-Ministro, a frente de
uma coalizão majoritária de centro-direita, composta
pelos partidos União Pró-Pátria, Partido da Reforma e
Moderados, que totaliza 53 assentos no Riigikogu. No
entanto, o oposicionista Partido do Centro (cen-
tro-esquerda) aumentou sua representação, fortalecen-
do as chances do líder Edgar Savisaar nas eleições pre-
sidenciais de 2001. A cena política deve ser tomada
pela discussão de emenda constitucional que estabele-
ce eleições diretas para presidente da república já para
o próximo pleito de 2001, sustentada pelo Partido do
Centro, a qual tem grandes chances de aprovação.

Embora a Estônia seja um país democrático, mul-
tipartidário e que observa os direitos humanos, adotou,
em 1992, a Lei da Cidadania, que reconhece como ci-
dadãos apenas aqueles considerados em 1940 e seus
descendentes e exclui as minorias russas e de outras
etnias do direito de voto. Entretanto, a lei de Cidadania
tem sido periodicamente emendada em favor da mino-
ria russa, freqüentemente em face das pressões inter-
nacionais, principalmente da UE. Em 1999, a cidadania
foi estendida a crianças de qualquer origem nascidas
no país depois de 1992; em contrapartida, foi aprovada
lei aumentando as exigências de comprovação de co-
nhecimento da língua estoniana para o funcionalismo
público, impondo teste de proficiência lingüística aos
parlamentares e representantes locais.

A política relacionada ao problema étnico tem
afetado expressivamente os dados populacionais do
País. A população da Estônia foi estimada em 1,4 mi-
lhão no começo de 1998, uma queda de 7,2% desde
1991. Durante os anos 80, ao contrário, a população
crescia a uma média de 0,8% ao ano. A deterioração
do padrão de vida desde o colapso do comunismo,
combinada com a emigração de russos e membros
de outras minorias, tem levado a que a taxa de morta-
lidade supere a taxa de natalidade.

Política Externa
A primeira prioridade da política externa da Estô-

nia é a admissão na OTAN e na União Européia. Com
relação à Aliança, a Estônia participa da iniciativa “Par-
ceria Para a Paz”, mas não foi convidada a tornar-se
membro pleno da Organização, possibilidade que per-
manece bastante remota. A OTAN não pretende ex-
pandir-se a leste até o Báltico com receio de fortalecer
a posição do grupo nacionalista-comunista na Rússia.

A Estônia, por outro lado, não tem priorizado o setor da
defesa no orçamento nacional, ainda que os orçamen-
tos para os próximos anos devam elevar os gastos mi-
litares ao mínimo de 2% exigido pelos padrões da
OTAN. Conjuntamente com Letônia e Lituânia, a Estô-
nia subscreveu, em janeiro de 1998, o Protocolo “Esta-
dos Unidos – Países Bálticos”, que oferece coopera-
ção, mas não configura garantia de segurança.

Em 1995, a Estônia assinou Acordo de Associa-
ção com a UE. Em julho de 1997, foi o primeiro país
da antiga URSS a ser selecionado pela Comissão Eu-
ropéia para iniciar negociações com vistas à adesão,
em virtude dos resultados alcançados nos campos
político e econômico. A Comissão elogiou o progres-
so na implantação das estruturas democráticas, no
funcionamento da economia de mercado, na liberali-
zação dos preços e do regime de comércio e a exis-
tência de um setor financeiro avançado — mesmo
apontando a necessidade de mais estrito sistema de
supervisão bancária.

Entretanto, muito ainda falta para o cumprimen-
to satisfatório da ampla lista de condições para ade-
são da União Européia. Os relatórios da Comissão
Européia sobre o país descrevem seu progresso no
sentido da obtenção do acquis communautaire como
“considerável”. Entretanto, o Ministro das Relações
Exteriores, em discurso ao Riigikogu em janeiro de
2000, considerou que a Estônia é o país que menos
tem apresentado avanços na adequação aos “critéri-
os de convergência” da UE, em relação aos demais
candidatos em negociação até dezembro de 1999. No
campo político, o aperfeiçoamento do Judiciário, a in-
trodução de medidas anticorrupção e a reforma de
estruturas do Estado, bem como a resolução do pro-
blema da naturalização da minoria russa têm sido
destacados pela Comissão Européia. O atendimento
de padrões de proteção ambiental é citado como um
dos maiores desafios para o país, cujo parque indus-
trial era, até pouco tempo, baseado no modelo sovié-
tico, energeticamente ineficiente e muito poluente.

Ao contrário do almejado pelo governo estonia-
no, a Conferência Intergovernamental de dezembro
de 1999 do Conselho Europeu, em Helsinque, não
decidiu pela fixação de prazos nas negociações vi-
sando à inclusão dos países já selecionados para o
alargamento da Comunidade, optando, ao contrário,
por reafirmar os “critérios de convergência” da UE,
além de eliminar os dois níveis diferenciados de ne-
gociação entre os hoje 13 países aspirantes (slow
track e fast track, do qual fazia parte a Estônia). Per-
manece remota, assim, a possibilidade de que o país
venha a ser incluído no processo de alargamento da
União Européia antes de 2004.



Em intervenção durante aquela Conferência, o
presidente Lennart Meri fez veemente apelo no senti-
do de que a UE adotasse tratamento especial com re-
lação ao ingresso de países que integraram a área de
influência da ex-URSS. Insistiu no caráter sistêmico
do auxílio que Bruxelas deverá prestar aos países do
Leste Europeu para facilitar sua plena inclusão no sis-
tema comunitário.

A Estônia não aderiu à Comunidade de Estados
Independentes – CEI – uma vez extinta a União So-
viética. As relações com a Federação da Rússia, de-
pois da independência, mantêm-se tensas, ainda que
tenham avançado substancialmente em várias esfe-
ras a partir da formação de comissão intergoverna-
mental bilateral. Moscou opõe-se às provisões da Lei
da Cidadania, que denuncia como discriminatória
contra a minoria russa. Até bem pouco tempo, recusa-
va-se a assinar o acordo de fronteiras, tendo em vista
que o Parlamento da Estônia tencionava fazer refe-
rência pública, no ato de ratificação, ao Tratado de
Tartu de 1920, que definia como estonianos territórios
descritos como russos pelo novo acordo. Hoje, as
questões técnicas referentes ao acordo de fronteira
estão já esclarecidas. O acordo limítrofe foi rubricado
em Petersburgo em março de 1999, mas encontra-se
ainda por ser definitivamente firmado.

Economia
Desde os anos 80, a estrutura do PIB estoniano

vem sofrendo modificações marcantes, registrando
aumento da participação do antes negligenciado se-
tor de serviços, em especial do comércio de atacado
e dos serviços financeiros, em sua formação. Em
1998, os serviços já respondiam por cerca de 69% do
PIB. A participação do setor agrícola, florestal e de
pesca declinou de 20% em 1989 para 6,3% naquele
ano.

A partir de 1992, a Estônia adotou programa de
estabilização e reestruturação econômica, modelado
no sistema de “currency board”, obtendo bons resul-
tados no processo de transformação de sua econo-
mia, durante cinqüenta anos centralmente planificada
e altamente dependente da antiga União Soviética,
numa economia de mercado. O sistema foi implanta-
do em 1992, logo após a independência do país, e en-
volveu a criação de âncora fixa cambial e rígida vincu-
lação da oferta monetária à existência de reservas.

A Estônia desenvolveu amplo programa de
abertura comercial, com êxito significativo. Foram
também adotadas medidas para aprimorar a legisla-
ção, bem como os serviços bancários, portuários e al-
fandegários. A determinação governamental de con-
trole de despesas acarretou expressivo aumento da

participação do consumo privado na composição dos
gastos do PIB, que passou de 51% em 1992 para
60% em 1998.

Em 1997, o PIB cresceu 10,6%. A rápida expan-
são, combinada com o déficit externo, trouxe o temor
do superaquecimento da economia. As medidas im-
postas pelo Banco Central no sentido de reduzir a de-
manda foram bem-sucedidas, mas colhidas em meio
à crise russa de agosto de 1998. A recessão que se
seguiu afetou a economia estoniana bem mais que o
esperado (crescimento de – 0,5% em 1999), embora
já se observe uma retomada da expansão.

A inflação anual caiu de 1.076% em 1992 —
quando da substituição do rublo soviético pela nova
moeda, o kroon — , para 12,5% em 1997. O kroon foi
fixado em âncora cambial com o marco alemão. Com
o lançamento do euro, em 1º de janeiro de 1999, o
kroon passa a ser ancorado à moeda européia. Fixar
o kroon em uma época em que a inflação doméstica
era muito mais alta que aquela dos parceiros econô-
micos da UE resultou em considerável sobrevaloriza-
ção da moeda desde seu lançamento em 1992. A
apreciação do kroon tem, sem dúvida, prejudicado o
crescimento das exportações estonianas e contribuí-
do para o aumento do déficit externo.

Com uma pequena economia aberta repousando
sobre estreita base de exportações, a Estônia é vulne-
rável a choques externos à sua competitividade, para os
quais um ajuste na taxa de câmbio seria normalmente o
mais rápido e menos doloroso remédio. No sistema es-
toniano de “currency board”, no entanto, qualquer
desvalorização da moeda requer consentimento do
parlamento. A estabilidade monetária tem sido conside-
rada por todas as forças políticas locais como essencial
à estabilidade macroeconômica requerida para o aces-
so à UE.Assim, os sucessivos governos do País têm re-
petidamente se recusado a desvalorizar o kroon ou a
alterar o sistema de “currency board”.

O sistema de “currency board” adotado pela
Estônia enfrentou seu maior teste durante os ataques
especulativos ao kroon, em 1997, com a crise da Ásia,
e em 1998, com a crise russa. As medidas impostas
pelo Banco Central a partir de outubro de 1997 para
desaquecer a demanda, primeiramente pelo aumento
das exigências de recolhimentos para os bancos co-
merciais — o que resultou em mais altas taxas de juros
—, tiveram o efeito desejado, resguardando o kroon
contra as pressões de desvalorização e reforçando a
confiança do mercado na estabilidade da moeda.

A abertura comercial e a taxa de câmbio apreci-
ada resultaram em déficit externo crescente desde a



independência. O déficit crescente levou à progressi-
va deterioração nas contas correntes, que passaram
de situação superavitária em 1993 para déficit equi-
valente a 12% do PIB em 1997. Em 1998, medidas
impostas pelo Banco Central tiveram sucesso em de-
saquecer a demanda de consumo doméstico, redu-
zindo o déficit da balança comercial, mesmo com o
impacto da crise russa. Em 1998, o déficit em contas
correntes caiu para 9,2% do PIB, sendo seguido por
taxa ainda menor em 1999, de 5,3%.

Embora tenha sido a última a estabelecer-se
nos países bálticos, a Bolsa de Valores de Tallinn
(TSE – Tallinn Stock Exchange) é a que tem obtido
maior captação de recursos externos. Em 23 de outu-
bro de 1997 – a “quinta-feira negra” da crise asiática
–, o índice da TSE caiu 15,3%. Pelo final do ano, as
ações já haviam perdido cerca de 40% de seu valor. A
perda chegou a 66%. O mercado reviveu em 1999,
com a privatização da Estonian Telecom, que elevou
a capitalização da TSE em 50%. A Bolsa de Tallinn
carregou consigo as da Lituânia e da Letônia em sua
quebra. A crise de outubro de 1997, seguida por outra
em maio de 1998, levantou questionamentos sobre a
saúde financeira dos bancos estonianos.

A rápida estabilização, liberalização e desregu-
lamentação da economia produziu um ambiente posi-
tivo para o investimento externo, reforçado pelas
perspectivas do país de entrada na UE. As empresas
estrangeiras recebem o mesmo tratamento das em-
presas locais na Estônia.

A Estônia tem sido encarada pelo capital estran-
geiro como uma atraente base para a manufatura ori-
entada para a exportação. Sua economia aberta e a
potencialidade de inclusão na UE, apoiada logistica-
mente em boa estrutura de transportes com ramifica-
ções para todo o Báltico e norte da Europa, região na
qual ocupa uma localização central, fazem do País
um local interessante para a produção e a distribui-
ção, com acesso facilitado a todos os mercados prin-
cipais da região. Em 1997, as companhias com capi-
tal externo eram responsáveis por mais da metade do
montante das exportações do país.

Os capitais da Finlândia, da Suécia e da Holan-
da têm sido os dominantes dentre os investidores ex-
ternos, formando “holdings” nos setores de transpor-
tes, comunicações, comércio e indústria.

O programa de privatizações foi praticamente
completado em 1996. Atribui-se à rapidez e determi-
nação desse programa o fato de, no ano-base de
1997, o setor privado ter sido responsável pela gera-
ção de cerca de 70% do PIB do país, no que constitui

uma das proporções mais altas do Leste europeu. A
privatização das grandes empresas de infra-estrutura
está em curso e o término do processo deverá ocorrer
proximamente, com a venda da “Estonian Rail-
ways” (Eesti Rauadtee), e do restante do setor de
energia elétrica, já quase que totalmente privatizado.
A privatização das terras, contudo, tem sido lenta e
até o final de 1997 somente 14% do seu total havia
sido concretizada.

A principal atividade do setor primário é a pe-
cuária, e as culturas mais importantes são cereais,
batatas e verduras. Antes da ocupação soviética, a
agricultura estoniana era caracterizada por pequenas
propriedades, cujo número chegava a 140 mil. A cole-
tivização dividiu a terra em 360 grandes complexos.
Depois da independência e da privatização do setor,
as unidades coletivizadas foram desfeitas. Como re-
sultado da reforma agrária e das restituições de ter-
ras, o número de propriedades chegou a cerca de 41
mil em meados de 1999.

Falta, contudo, economia de escala a grande
parte das novas propriedades. Os preços dos insu-
mos têm aumentado substancialmente e os sucessi-
vos governos resistem às pressões dos agricultores
para a imposição de subsídios e de barreiras à impor-
tação. Além disso, ocorreu a partir de 1998 o colapso
do mercado russo e a conseqüente diminuição dos
preços dos alimentos. A UE inundou o Leste europeu
de produtos agrícolas subsidiados, particularmente
carne de porco, levando a Letônia e a Lituânia a impor
barreiras à importação de produtos agrícolas. A Estô-
nia tem confrontado as medidas protecionístas des-
ses paises, às quais tem encarado como ameaças ao
tratado de livre comércio do Báltico.

A indústria madeireira e florestal tem-se desen-
volvido recentemente, aproveitando o fato de cerca
de 40% das terras estonianas serem cobertas por flo-
restas. A já combalida agricultura passará por dificul-
dades no período 2000-2001, afetada por prolongada
seca. Com dois terços de população urbana, a partici-
pação do setor agrícola na formação do PIB da Estô-
nia situou-se na ordem de 3%, em 1999, o que aponta
para considerável declínio, em comparação com o
ano de 1988, que registrou 17%.

Durante o período comunista, o comércio exteri-
or da Estônia era orientado para a ex-URSS, que ab-
sorvia cerca de 95% das suas exportações e supria
por volta de 85% de suas importações.Depois da inde-
pendência, a indústria estoniana conheceu a recessão
como resultado da perda de mercados tradicionais e
de fornecedores de insumos e energia, com a produ-
ção caindo 36% em termos reais em 1992. Dentre os



setores mais afetados, encontraram-se a indústria quí-
mica, cuja produção caiu 34,4%, a têxtil (queda de
46%) e a de processamento de alimentos (21 ,3%).

A atividade industrial recobrou em 1995, ajuda-
da por uma bem-sucedida reorientação das exporta-
ções para o Ocidente e pelo investimento externo,
embora a retomada do crescimento não ocorra na
mesma medida em todos os setores econômicos. A
Finlândia rapidamente substituiu a Rússia na posição
de maior parceiro comercial. Dentre os setores que
apresentaram recuperação, alinham-se o têxtil e o de
madeira e derivados. Também mostram sinais de re-
cuperação a indústria química, de plásticos, vidro,
borracha e metálicos.

No início dos anos 90, o nível das exportações e
importações estonianas havia sofrido queda de 50%.
A recuperação iniciada em 1994, com um crescimen-
to econômico de 3% em 1995, 4,8% em 1996, e de
cerca de 12% em 1997, conduziu a que, nos primei-
ros dez meses de 1997, as exportações para merca-
dos ocidentais já constituíssem 60% do total das ex-
portações estonianas, quando na época pré-indepen-
dência representavam apenas 5% do total. No final de
1998, a Rússia já estava relegada à posição de tercei-
ro maior mercado para as exportações estonianas,
atrás também da Suécia, e de quarto maior fornece-
dor das importações do país, atrás de Finlândia, Ale-
manha e Suécia.

Maquinaria e equipamentos foram os principais
geradores de receitas de exportação em 1998, com
22,2% do total, seguidos por madeira, papel, celulose
e derivados, com 17,1%, roupas, calçados e chapela-
ria (16,4%) e alimentação (13,2%). Maquinaria e
equipamentos, e madeira, papel, celulose e deriva-
dos são vendidos principalmente para mercados oci-
dentais – o que contribuiu para que sofressem menos
durante a crise da moratória russa, ao contrário do
que ocorreu com o setor de alimentação.

As importações são dominadas por maquinaria
e equipamentos (29,5%), seguida de químicos
(11,6%), alimentação (11,3%), roupas, calçados e
chapelaria (11%), e veículos de transporte (9,6%).Pro-
dutos minerais – incluindo combustíveis –, que já foram
a principal importação do país, caíram para o 7E lugar
em 1998, ou 5,8%. A maior parte do combustível conti-
nua a vir da Rússia – produtos minerais compõem 45%
das importações provenientes da Rússia em 1998 –
ainda que a Finlândia e a Suécia sejam hoje os princi-
pais fornecedores de petróleo do país.

Em 1999, houve um declínio tanto nas exporta-
ções (10%) como nas importações (21,5%), em face
da queda na demanda russa e à recessão.

Com uma população de apenas 1,4 milhão, falta
à Estônia mercado interno capaz de suportar a indús-

tria local, tendo que competir com a indústria escandi-
nava na produção de bens de alto valor agregado.
Graças ao regime de abertura comercial, as exporta-
ções contribuem com cerca de 60% do PIB, mas o
kroon supervalorizado em termos reais, além de 50%
em relação ao dólar, minou a competitividade das ex-
portações estonianas, as quais se baseiam em uma
pauta estreita. Tais fraquezas se viram expostas pela
crise financeira russa de agosto de 1998. Os setores
voltados para mercados do Leste europeu, em espe-
cial a indústria alimentícia, sofreram mais com a crise.
Já outros setores como eletro-eletrônicos e equipa-
mentos de comunicações, que suprem o mercado es-
candinavo, resistiram melhor.

Mesmo para uma pequena economia, a Estônia
estabeleceu um alto grau de abertura econômica. Em
1995, o País assinou, além do acordo de associação
com a União Européia, acordo comercial com a EFTA
(Associação Européia de Livre Comércio). Com a Li-
tuânia e a Letônia, firmou o BAFTA (Acordo de Livre
Comércio do Báltico), em 1994, e a Zona de Livre Co-
mércio Agricultural do Báltico em 1996. Acordos de
preferências tarifárias foram assinados também com
a Hungria e a Polônia em 1998/9.

A Estônia passou a ser o 135º membro da OMC
em 13 de novembro de 1999, firmando todos os acor-
dos multilaterais no âmbito da Organização, sem re-
correr a nenhum período de transição.A Estônia parti-
cipou da Terceira Sessão da Conferência lnterminis-
terial da OMC, em Seattle, como o mais novo membro
da Organização, com duas semanas de filiação.

A economia estabilizou-se depois de passar por
aguda contração no primeiro quartel de 1999, e
acha-se em processo de recuperação. O setor de ali-
mentação e bebidas, que sofreu mais com a crise fi-
nanceira russa, deve recuperar-se com a estabiliza-
ção da economia daquele país, enquanto os produto-
res de maquinaria e equipamentos — o mais impor-
tante item de exportação estoniano — devem benefi-
ciar-se do crescimento do mercado europeu. Além
disso, as taxas de juros têm baixado consideravel-
mente à medida que os efeitos da crise russa se redu-
zem, estimulando o investimento. A recuperação tem
sido conduzida principalmente pelos setores varejis-
ta, de transportes e comunicações e manufatureiro.
Prevê-se crescimento próximo a 4% em 2000, e de
5% em 2001. A despeito do progresso obtido em ter-
mos de ajuste estrutural e estabilização, a Estônia
tem ainda alguns desafios importantes a enfrentar.
Em função de seu limitado mercado interno, o país
ainda é altamente dependente de exportações para



crescer e permanecerá dependente também das im-
portações energéticas.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 189/2001, de 24 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 224, de
1989-Complementar (nº 246, de 1990-Complementar,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador
Carlos Chiarelli, que estabelece condições para a
aposentadoria especial dos servidores públicos civis
da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal,
bem como dos trabalhadores regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT,  e

Nº 190/2001, de 24 do corrente, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 78, de
1999 (nº 1.166/99, na Câmara dos Deputados), de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que dispõe sobre a
utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS para quitação de prestações atrasadas dos fi-
nanciamentos habitacionais.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
O Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 8, de 2001, interposto no prazo regimen-
tal, no sentido de que continue a tramitação do Re-
querimento nº 51, de 2001, do Senador José Eduardo
Dutra e da Senadora Heloísa Helena, solicitando que
o Ministro da Fazenda determine ao Banco Central do
Brasil, o envio ao Senado Federal de toda a movimen-
tação bancária detalhada relativa ao período de janei-
ro de 1995 a julho de 2000, do Senhor Eduardo Jorge
Caldas Pereira, ex-Secretário-Geral da Presidência
da República, e das demais pessoas que especifica.

A matéria será incluída em Ordem do Dia, opor-
tunamente.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 8, DE 2001
Nos termos do disposto no § 2º do art. 334, do

Regimento Interno, interpomos o presente recurso
afim de que o Requerimento nº51/2001, continue sua
tramitação normal.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2001. – Heloí-
sa Helena – José Eduardo Dutra – Lauro Campos
– Emília Fernandes – Roberto Saturnino – Geraldo
Cândido – Sebastião Rocha – Antonio Carlos Va-
ladares – Eduardo Suplicy – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fin-
do o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento definitivo das
seguintes matérias:

– Requerimento nº 73, de 2001, do Senador Ro-
mero Jucá, solicitando que o Ministro da Fazenda de-
termine ao Banco Central do Brasil, o envio ao Sena-
do Federal da relação de todos os depósitos, de qua-
isquer espécies, oriundos dos recursos do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo, no período de ja-
neiro de 1995 a julho de 2000, constantes do rastrea-
mento já realizado por aquela Autarquia nas contas
do Senhor Eduardo Jorge Caldas Pereiras,
ex-Secretário-Geral da Presidência da República e
das demais pessoas que especifica; e

– Requerimento nº 74, de 2001, do Senador Ro-
mero Jucá, solicitando, que o Ministro da Fazenda
através da Secretaria da Receita Federal, preste as
seguintes informações: se, na auditoria fiscal realiza-
da em relação ao Senhor Eduardo Jorge Caldas Pe-
reira e sua esposa Lídice Coelho da Cunha Caldas
Pereira, por solicitação do Ministério Público de Goiás
ou na auditoria realizada a pedido do Ministério Públi-
co no Distrito Federal, em 2000, foi encontrada qual-
quer evidência de sonegação fiscal, enriquecimento
ilícito ou existência de patrimônio incompatível com
os rendimentos declarados pelas referidas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da
União, os seguintes Avisos:

– nº 79, de 2001 (nº 1.808/2001, na origem), de
2 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
246, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre au-
ditoria realizada no Escritório de Representação do
Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (RJ)
e em clínicas geriátricas contratadas pelo Sistema
Único de Saúde – SUS, no ano de 2000 (TC – nº
006.852/2000-8);

– nº 80, de 2001 (nº 1.836/2001, na origem), de
2 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
245, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre au-
ditoria realizada no Projeto de Irrigação Luís Alves, lo-
calizado no Distrito de Luís Alves, Município de São
Miguel do Araguaia-GO – implementado pelo Gover-
no de Goiás (TC – nº 010.948/2000-7);

– nº 81, de 2001 (nº 1.864/2001, na origem), de
2 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº



243, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre au-
ditoria de natureza operacional realizada no Progra-
ma Água Boa, do Governo Federal, especificamente
o Programa de Implantação de Equipamentos de
Dessalinização de Água em Poços Tubulares na Re-
gião Nordeste do Brasil, conduzido pela Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente
(TC – nº 014.990/2000-9);

– nº 82, de 2001 (nº 1.981/2001, na origem), de 9
do corrente, encaminhando cópia do Acórdão nº 100,
de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria
solicitada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional a ser
realizada no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem – DNER, na execução de subprojeto destina-
do ao pagamento de indenizações relativas à desapro-
priação de imóveis (TC – nº 013.699/97-0);

– nº 83, de 2001 (nº 2.009/2001, na origem), de
9 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
271, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respec-
tivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre au-
ditoria operacional realizada na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – ECT, na área de franquias
de agências e serviços (TC – nº 013.889/94-0); e

– nº 84, de 2001 (nº 1.921/2001, na origem), de
8 do corrente, encaminhando cópia do Acórdão nº
289, de 2001-TCU (1ª Câmara), bem como dos res-
pectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
levantamento de auditoria realizada no Departamen-
to Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, no pe-
ríodo de 26.6 a 14.7.2000, com o objetivo de fiscalizar
obras de duplicação de trechos rodoviários no Corre-
dor Transmetropolitano da BR-116/SP – São Pau-
lo-Divisa SP/PR (TC – nº 009.002/2000-6).

Os Avisos vão à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal,
o Ofício nº S/17, de 2001 (nº 42/2001, na origem), de
23 do corrente, encaminhando, para os fins previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da
Lei nº 10.991, de 13 de junho de 1991, do Município
de São Paulo, do Parecer da Procuradoria-Geral da
República, da versão do registro taquigráfico do julga-
mento, da certidão de trânsito em julgado e do acór-
dão proferido por aquela Corte, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 193749, que declarou a inconstituci-
onalidade do art. 1º da referida lei municipal (licença
para instalação de novas farmácias ou drogarias).

O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência recebeu do Banco do Brasil o Ofício nº
307, de 2001, na origem, de 22 do corrente, encami-
nhando esclarecimentos sobre as demonstrações
contábeis do Fundo Constitucional do Centro Oeste –
FCO, em atendimento à solicitação constante do Pa-
recer n.º 252, de 2001, da Comissão de Fiscalização
e Controle, referente ao Diversos n.º 56, de 1997.

O expediente, anexado ao processado do referi-
do Diversos, vai à Comissão de Fiscalização e Con-
trole.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior,
pelo prazo de 20 minutos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho evitado trazer a este plenário as-
suntos ocorridos no âmbito das divisas do meu Esta-
do, porque, para mim, é extremamente penoso vê-lo
exposto à execração e às notas depreciativas da mí-
dia do Sul. Sim, porque sempre que o Acre ganha es-
paços nas páginas dos grandes jornais brasileiros, é
devido a circunstâncias negativas ou, no mínimo, gro-
tescas – como violências policiais, crimes ambientais
e perseguições de origens e conotações políticas.

Esse escrúpulo sofreou-me, até mesmo, a justa
revolta de pai e cidadão, quando os insultos e as
agressões de que tenho sido vítima extrapolaram e
atingiram pessoas da minha família, na vã tentativa de
arrastá-las à lama das injúrias, apenas pelo fato de se-
rem a mim ligadas. Pelo mesmo motivo, deixei de de-
nunciar as baixarias que chegam ao cúmulo da distri-
buição de panfletos com meu retrato e legendas infa-
mantemente mentirosas, como as que me tacham de
”inimigos das estradas“ do Estado.

Tais aleivosias não têm força para atingir a mim e
às pessoas que me são caras, dentro do meu universo
familiar; por isso, têm sido ignoradas. Mas, quando
descem ao ponto de desrespeitar os pilares históricos
do Estado do Acre, chegam a um limite que não pode
ser ignorado.

Foi o que aconteceu, na última sexta-feira, quan-
do o jornal Página 20, assumidamente ligado ao Go-
verno do Acre, abriu editorial com maldosas e covar-
des acusações contra uma das mais ilustres pessoas
que já passaram pela vida pública brasileira, homem
que engrandeceu aquele Estado e o Senado da Repú-
blica, com sua dimensão de estadista, patriota, cida-



dão e soldado digno das melhores tradições do Duque
de Caxias: o saudoso ex-Senador Oscar Passos.

O revoltante pretexto encontrado por aqueles
editorialistas, para insultar a memória de Oscar Pas-
sos, é a tentativa de desqualificar um projeto de minha
autoria, ora em tramitação nesta Casa, que dá ao novo
aeroporto de Rio Branco o nome do grande democra-
ta.

Peço a atenção de V. Exas para um detalhe que, a
meu ver, é essencial. Existem dois projetos asseme-
lhados relativos ao novo Aeroporto Internacional de
Rio Branco: esse, de minha autoria que propõe o nome
do Senador Oscar Passos, e outro, apresentado pela
nobre Senadora Marina Silva que pretende prestar a
mesma homenagem ao também saudoso Chico Men-
des.

Sr. Presidente, com absoluta sinceridade e a
transparente franqueza que V. Exas conhecem, quero
fazer uma afirmação à Casa. Estou convencido de que
a nobre Senadora Marina Silva não tem qualquer liga-
ção com a baixaria contra a memória do saudoso Se-
nador Oscar Passos. Esse tipo de coisa é a antítese da
conduta da honrada e combativa colega.

Eu e a Senadora Marina Silva somos adversário
francos, leais e firmes, mas admiro sua dignidade pes-
soal e seu modo político de agir – e posso afiançar que
S. Exª é incapaz de difamar pessoas, principalmente
as que não podem se defender, pois já deixaram este
mundo. Da mesma forma, com sua capacidade dialéti-
ca e sua compreensão histórica, a Senadora Marina
Silva jamais agrediria o homem que lutou contra a dita-
dura e, como primeiro presidente nacional do MDB, or-
ganizou a reação da sociedade civil ao regime arbitrá-
rio implantado em 1964.

Sim, porque insultar a memória do ex-Senador
Oscar Passos é atentar contra a própria História do
Brasil que nele teve um dos mais brilhantes e persis-
tentes bastiões da democracia.

Para tentar me atingir, através da desmoraliza-
ção do meu projeto, o indigitado editorial me acusa de
”empunhar um estandarte empoeirado, que a história
se encarregou de sepultar da memória do povo acrea-
no.Oscar Passos – o tal general de ferro, que tomou de
assalto a política acreana – não tem passado de digni-
dade da envergadura de nossos heróis“.

E desceu, ainda mais, o tom e o nível das injúrias
à memória do grande combatente da democracia bra-
sileira.

Perdoem-me V. Exas, mas, por mais indignados
que estejamos, sou forçado a ler, ao menos, as maldo-
sas palavras finais do editorial citado, cuja estrutura se

concentra numa pretensa atividade de Oscar Passos
contra a elevação do então Território Federal do Acre à
condição de Estado da Federação.

Diz o texto: ”a história nos poupa desse desagra-
dável intruso, que não merece ter seu nome sequer
numa praça pública, quanto mais numa obra como o
novo aeroporto internacional. É indigno para o bravo
povo acreano, e não podemos embotar às novas gera-
ções essa traição“.

Os fatos que hoje registro são históricos e com-
provados, já cobertos com a pátina do reconhecimento
unânime da cidadania. Remontam ao distante ano de
1941, quando Oscar Passos, deixando os confortos e
os privilégios das praias do Atlântico e da rica econo-
mia do centro-sul, assumiu o cargo de Governador do
Território do Acre e, a partir daí, tornou-se um dos
grandes líderes locais e regionais.

Compreendendo a real natureza dos problemas
amazônicos, centrou esforços no desenvolvimento da
heveicultura – até que, coerente com seu talento de es-
trategista, sentiu a necessidade de oferecer um supor-
te institucional à economia gomífera, o que o levou a
organizar o Banco de Crédito da Borracha, hoje Banco
da Amazônia S.A.

É esse homem que agora os desavisados cha-
mam de intruso no Acre e na Amazônia.

A presença de Oscar Passos na história do Brasil
não se deu apenas nas tribunas e nos gabinetes nem
se limitou ao território nacional. Chegou ao próprio
campo de guerra, foi vitoriosa nas principais batalhas
travadas pela Força Expedicionária Brasileira na II Gu-
erra Mundial. Quando nossos pracinhas tomaram a
fortaleza nazista de Monte Castelo, acompanhava-os
o Capitão Passos, fato que se repetiu em outras pági-
nas gloriosas escritas pela FEB. É esse homem que
recebe agora, depois de morto, o título pejorativo de
”general de pijama“.

Como vimos, antes de empenhar-se no front ita-
liano, dominado pela Alemanha de Hitler, Oscar Pas-
sos dedicava-se à causa da produção de borracha ve-
getal, base da riqueza econômica da Amazônica e da
ocupação de mais de metade do território nacional por
brasileiros. Na realidade, foi de Oscar Passos o primei-
ro passo efetivamente dado pelo Brasil para não deixar
abandonado aquele imenso pedaço de seu território. É
esse homem que recebe agora o vergonhoso epíteto
de indigno.

Por sua argúcia de patriota, Oscar Passos sentiu
que o Território Federal do Acre precisava de recursos,
infra-estrutura e canais de riqueza para se assumir ple-
namente como Estado autônomo.



E o disse, na época, com coragem e sinceridade.
Mas, em 15 de junho de 1962, estava ao lado do Presi-
dente João Goulart, do Primeiro-Ministro Tancredo Ne-
ves e de seu rival, José Guiomard dos Santos, quando
foi sancionada a Lei 4.070, que elevou o então Territó-
rio Federal do Acre à condição de Estado do Acre.
Essa conquista só se materializou porque ambos, os
então Deputados Federais José Guiomard e Oscar
Passos, uniram-se em torno do Projeto que, naquele
dia, foi sancionado pelo governo parlamentarista. Não
tivesse havido o acordo, a união dos dois principais lí-
deres políticos do Acre naquela época, e a aprovação
do Projeto teria sido muito difícil.

É esse homem, Oscar Passos, que está sendo
acusado de ”traição“ ao Acre!

Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores:
Tenho aqui, sobre a bancada da tribuna do Sena-

do Federal, discursos e citações de historiadores, cien-
tistas sociais e líderes político-partidários, todos enal-
tecendo a figura histórica de Oscar Passos, principal-
mente sua participação decisiva nos primeiros movi-
mentos de resistência à ditadura implantada em 1º de
abril de 1964. Muitos desses depoimentos já fazem
parte dos Anais do Congresso Nacional; os demais se
encontram à disposição de todos os interessados, no
acervo da Biblioteca desta Casa.

Ao deixar de lê-los, portanto, não abro mão de
resgatar integralmente a imagem do Senador Passos,
porque ela já é conhecida e respeitada por todos os
verdadeiros democratas.

Ao concluir, Sr. Presidente, rogo que me permita
falar diretamente a V. Ex.ª, guardião da memória dos
grandes brasileiros que integraram esta Casa. Ne-
nhum deles foi maior que Oscar Passos; outros, decer-
to, atingiram seu nível de serenidade e patriotismo; ou-
tros, sem dúvida, podem tê-lo igualado em obstinação
democrática, oferecendo as próprias vidas e a própria
liberdade em penhor dessa luta sagrada e permanen-
te.

Mas ninguém superou o sempre lembrado Sena-
dor do Estado do Acre, Oscar Passos. Ele foi, de fato,
líder da resistência civil, fundador e primeiro presiden-
te do glorioso Movimento Democrático Brasileiro,
apóstolo da liberdade e da soberania do Poder Legisla-
tivo, pioneiro no despertar da consciência nacional em
torno da Amazônia, precursor dos programas de efeti-
va integração nacional, e fundador do banco que im-
pulsionou a economia da borracha no alvorecer dos
anos 40, o atual BASA.

Por tudo isso – e poderia citar muitos outros fatos
do mesmo nível grandioso – esta Casa não admite in-

sultos e calúnias contra um homem que lhe dignificou
a tribuna e honrou as Bancadas e as comissões que
integrou.

E estou certo de que V. Ex.ª, Sr. Presidente, usa-
rá sua autoridade moral, política e institucional, unin-
do-se a nós no cumprimento da impostergável tarefa
de desagravar a memória do ex-Senador Oscar Pas-
sos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos,
Mauro Miranda e Ademir Andrade, enviaram discursos
à Mesa para serem publicados, nos termos do art. 203
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemo-
rou-se no último domingo, dia 20 de maio, o 12º aniver-
sário de Palmas, Capital do Estado do Tocantins.

A propósito, Sr. Presidente, recordo-me das pro-
vidências preliminares que deram origem ao projeto de
construção dessa cidade, e do lançamento de sua pe-
dra fundamental, nos idos de 20 de maio de 1989.

Tive a súbita honra de ser o primeiro Prefeito elei-
to de Palmas, daí, talvez, tem sua gênese o imenso ca-
rinho que nutro pela última capital construída no milê-
nio que passou, e a admiração e o respeito que consa-
gro aos seus habitantes.

Em verdade, a todos surpreende o crescimento
da Capital do Estado do Tocantins. Seu desenvolvi-
mento socioeconômico espanta até os mais otimistas,
e muitos até duvidam que Palmas tenha só 12 anos de
existência.

O fato, Sr. Presidente, e que pode ser por todos
comprovado, é que numa região onde, há apenas 12
anos, não existia nada construído pelo homem, hoje
pulsa uma urbe que configura a cidade que mais cres-
ce em todo o País.

Efetivamente, com um crescimento anual a 25%,
Palmas proporciona excelente qualidade de vida à sua
população, com mais de 4 milhões de metros quadra-
dos de pavimentação asfáltica, dispondo de ampla
rede de águas pluviais, assim como de esgotos.

Com população que já superou os 137 mil habi-
tantes – configurando o maior centro de consumo de
todo o Estado do Tocantins – fator que impressiona,
em Palmas, é a dinamização das atividades econômi-
cas lá instaladas.



De fato, em conformidade com o ”Censo Empre-
sarial 2000“, efetivado pelo Sebrae do Tocantins, a ci-
dade já dispõe de mais de quatro mil empresas indus-
triais, comerciais e de serviços. São empresários loca-
is e de outras unidades federadas, atraídos não ape-
nas pelos incentivos que lhes são oferecidos, como
também pelas enormes potencialidades econômicas
existentes em Palmas.

Além de tudo isso, nossa Capital tem administra-
dores que se preocupam com a preservação do me-
io-ambiente. Assim, a tônica dominante é a conserva-
ção da vegetação nativa, dos cursos d’água e do solo,
com o plantio de milhares de novas mudas, que vem
proporcionando o verde indispensável às concentra-
ções urbanas.

Sem embargo de ser tão jovem, Palmas já conta
com uma intensa vida cultural, com diversas salas de
cinema de excelente qualidade, locais próprios para a
apresentação de espetáculos artísticos e o Espaço
Cultural que abriga o moderno Teatro Fernanda Mon-
tenegro.

Seria tedioso listar, aqui, tudo o que Palmas já
oferece à sua população e aos seus visitantes, mas
não podemos deixar de mencionar obras de capital im-
portância, que se encontram em andamento, como a
ponte que interligará a Capital ao Município de Paraí-
so, verdadeira peça de arte da arquitetura nacional, o
aeroporto internacional, que atenderá 600 mil passa-
geiros por ano e o Projeto Orla, que aproveitará as
margens do lago que se formará no contexto do com-
plexo da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães,
que terá extensão de 18 quilômetros, proporcionando
à população 6 praias, uma marina e faixas de 300 a
400 metros de área verde.

Visando preservar a memória nacional, Palmas,
além de homenagear a maior das atrizes brasileiras,
Fernanda Montenegro, também deu o nome a seu mo-
derno estádio de futebol a uma das glórias desse es-
porte em toda a história brasileira: Nilton Santos, a en-
ciclopédia viva do futebol. E construiu o Memorial
Prestes, com o objetivo de manter presente, acima de
quaisquer posturas ideológicas, uma das figuras mais
relevantes da História recente do País.

Desejamos, por conseguinte, neste breve pro-
nunciamento, prestar nosso tributo, nossa singela ho-
menagem a todos quantos contribuíram para construir
e consolidar Palmas, congratulando-nos, especial-
mente, com sua laboriosa população e com a Prefeita
Nilmar Ruiz, que, incansavelmente, vem trabalhando
pelo progresso da Capital do Tocantins.

Muito obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta
tribuna para retomar um assunto que tem motivado
constantes manifestações de minha parte e que inte-
gra o elenco dos temas prioritários de minha atuação
como Senador nesta Casa.

Trata-se da produção agrícola em terras irriga-
das, que, a meu ver, é um dos tópicos mais importantes
de qualquer discussão sobre o desenvolvimento da
agricultura em nosso País. Assim, por entender que o
assunto é prioritário para a agricultura, sempre procurei
abrir caminhos institucionais visando a facilitar o financi-
amento de sua expansão em nível nacional.

Foi com esse propósito que, em 1988, aprovei-
tando os espaços dos debates durante os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, consegui inserir,
nas Disposições Constitucionais Transitórias de nossa
Carta Magna, dispositivo obrigando, pelo período de
15 anos, a aplicação nas Regiões Centro-Oeste e Nor-
deste de 20% a 50% de todos os recursos inscritos no
Orçamento da União para o item irrigação.

Depois dessa conquista, que considero das mais
importantes, resolvi apresentar nesta Casa Emenda
Constitucional para consolidar a conquista inicial, mes-
mo sabendo que ainda faltavam três anos para termi-
nar a vigência do dispositivo.

A nova proposta, a Emenda à Constituição nº 66,
de 1999, aliás, já aprovada aqui no Senado, altera o ar-
tigo 42 do Ato das Disposições Transitórias, prorrogan-
do, por 10 anos, a aplicação, por parte da União, de
percentuais mínimos, do total dos recursos destinados
à irrigação, nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como já se
pode perceber, o motivo maior que me traz hoje a esta
tribuna é justamente o de pedir pressa para que seja
agilizada a tramitação e a votação final desta matéria.
Neste momento, ela cumpre, de maneira vagarosa,
etapas formais nas instâncias competentes da Câma-
ra dos Deputados.

Diante da relevância que o assunto representa
para as Regiões Centro-Oeste e Nordeste, sinto-me
completamente à vontade para solicitar aos ilustres co-
legas Senadores, independentemente de filiação parti-
dária ou de preferência ideológica, um esforço conjun-
to visando à aprovação rápida e definitiva dessa pro-
posta. Para reforçar este apelo, vale salientar que a
proposta tem, como único objetivo, o benefício de mi-
lhares de trabalhadores e produtores agrícolas que vi-
vem nas áreas mais penalizadas do nosso País.

Em termos de tramitação, a referida matéria, que
tenho a honra de defender, foi remetida pela Subsecre-



taria de Expediente desta Casa para a Câmara dos
Deputados, em 6-6-2000. Lá, identifica-se como Pro-
posta de Emenda Constitucional nº 254/2000. Hoje,
ela está na dependência do parecer de uma Comis-
são Especial, criada nos termos do artigo 202, do Re-
gimento Interno daquela Casa, e que deverá ser com-
posta de 32 parlamentares. Vale ressaltar que, até o
último dia 04 do corrente, a referida Comissão ainda
aguardava a indicação dos membros para instalação.

Eminentes Senadoras e Senadores, como já fiz
referência, o pedido de apoio para tão importante pro-
posição encontra respaldo no desejo que é comum a
todos os membros deste plenário. Mesmo os repre-
sentantes dos Estados mais desenvolvidos têm de-
monstrado, de maneira categórica, em declarações e
em pronunciamentos nesta Casa e na mídia, que o
Brasil não pode mais conviver com as gritantes desi-
gualdades regionais de desenvolvimento que conti-
nuam a existir.

Em minha opinião, o futuro e o bem-estar das
populações que vivem da agricultura em áreas consi-
deradas carentes ou com grandes potenciais de pro-
dução e de rentabilidade dependem estreitamente de
investimentos produtivos em projetos que podem tor-
nar-se altamente eficientes se as condições de in-
fra-estrutura estiverem reunidas para esse fim.

Nesses casos, a presença de recursos, de ou-
tros incentivos e de assistência técnica significará
menos miséria, menores dificuldades, menos atraso
e maiores ganhos para o País como um todo.

Foi exatamente essa a política desenvolvida na
região de Petrolina e Juazeiro, em Pernambuco e na
Bahia, nos últimos 20 anos. Inegavelmente, os bene-
fícios não tardaram. Em poucos anos, as novas práti-
cas agrícolas transformaram completamente a re-
gião, que passou a ser chamada de Califórnia brasile-
ira. Naqueles Municípios, pratica-se hoje uma agricul-
tura irrigada em escala, moderna, com elevados índi-
ces de produtividade, com qualidade excelente dos
produtos produzidos, significativo retorno dos investi-
mentos e lucros sempre crescentes. Todavia, convém
lembrar que, há 25 anos, lá não existia praticamente
nada do que estamos falando. O que víamos eram
apenas áreas duramente castigadas pelas secas e
uma população vivendo na mais completa miséria. Os
que lá moravam praticavam uma agricultura rudimen-
tar e insuficiente até para o próprio sustento.

Por outro lado, em Goiás, alguns projetos de irri-
gação que estão em andamento merecem igual des-
taque. Brevemente, eles serão fundamentais para di-
namizar práticas agrícolas importantes e contribuirão

para o desenvolvimento do Estado, como acontece
com Petrolina e Juazeiro na zona nordestina. Em par-
ticular, podemos citar o grande Projeto Luiz Alves, no
Município de São Miguel do Araguaia, que prevê a
transposição das águas do rio Araguaia; o Projeto
Flores de Goiás, que prevê a transposição das águas
do rio Paranã; e o Projeto Três Barras, no Município
de Cristalina.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como po-
demos concluir, a aprovação definitiva da Emenda
Constitucional nº 254, que está sendo examinada na
Câmara dos Deputados, constituirá, sem nenhuma
dúvida, um grande passo para a consolidação e o de-
senvolvimento da agricultura irrigada em áreas im-
portantes do nosso País. Por esse motivo, sua apro-
vação não pode mais tardar.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se-

nhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Após mais de seis anos de mando inconteste, usando
e abusando da prerrogativa de legislar mediante a
edição de medidas provisórias, apoiado em uma mai-
oria parlamentar submissa que jamais lhe tem faltado
com o apoio, a não ser para barganhar vantagens, o
Governo Fernando Henrique quase nada tem a apre-
sentar à Nação afora a tão propalada estabilização
monetária.

É nessa única e solitária realização que o atual
Governo se refugia, na tentativa de dissimular seu
completo fracasso no enfrentamento dos graves pro-
blemas do País.

No entanto, mesmo quanto a essa única e soli-
tária realização, é forçoso reconhecer que o quadro
está longe de ser tão róseo quanto tentam pintá-lo os
prosélitos da era FHC.

Não se pode negar que não mais vivemos um
processo inflacionário da virulência experimentada
antes da implantação do Plano Real; no entanto, au-
mentos de preços continuam a ocorrer, principalmen-
te aumentos de tarifas públicas e de preços controla-
dos pelo Governo, e com o agravante de que os rendi-
mentos da população trabalhadora encontram-se
cada vez mais achatados.

Em outras palavras, o mesmo Governo que tan-
to se gaba de sua vitória no combate à inflação, e que,
sob esse pretexto, promove uma sinistra política de
achatamento salarial no setor público e privado, reali-
za grandes aumentos nas tarifas públicas e permite
outro tanto nos preços que estão sob seu controle.É o
que fica evidente ao observarmos a evolução dos pre-



ços e tarifas em setores como energia elétrica, telefo-
nia e medicamentos. E é importante destacar que se
trata de uma política tanto mais perversa na medida
em que o aumento desses gastos acarreta, inevita-
velmente, a diminuição das despesas com alimenta-
ção, sacrificando ainda mais as populações carentes,
já tão espezinhadas.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, essa realidade, facilmente constatada a partir da
observação empírica, veio a ser confirmada por pesqui-
sa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Com efeito, a Pesquisa de Orçamento Familiar –
POF –, realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo
nos anos de 1997 e 1998 e nas outras dez capitais
mais representativas em termos de renda e popula-
ção nos anos de 1999 e 2000, mostrou uma situação
drasticamente diferente em relação à existente quan-
do do levantamento anterior, feito em 1992 e 1993.

Naquela época, menos de dez anos atrás, a ma-
ior parcela do orçamento das famílias brasileiras des-
tinava-se à alimentação. Para esse grupo de despe-
sas eram alocados quase 32% do orçamento domés-
tico. O grupo habitação, por sua vez, vinha bem atrás.
Esse conjunto de despesas – que inclui aluguel, con-
domínio, IPTU, água e esgoto, luz, telefonia, gás, mo-
biliário, conservação e reparo – não comprometia
mais que 24,2% do gasto familiar.

Já na última pesquisa, comprovou-se a inversão
dessa ordem. Agora, as famílias brasileiras vêem-se
forçadas a destinar aos gastos com habitação a par-
cela mais significativa de seu orçamento: mais de
31%. Com isso, não têm alternativa senão comprimir
suas despesas alimentares: elas são agora aquinhoa-
das com apenas 25,1% do orçamento familiar.

Essa, Senhoras e Senhores Senadores, é uma
evolução tremendamente negativa, que bem eviden-
cia o completo descompromisso do atual Governo
com a questão social. Por conta dos descontrolados
aumentos das tarifas públicas e dos preços controla-
dos pelo Governo, a população brasileira vê-se cada
vez mais privada do acesso a uma alimentação sadia,
abundante e variada. Como se viu, num período infe-
rior a dez anos, a parcela do orçamento familiar desti-
nada aos gastos com o grupo habitação subiu de
24,2% para mais de 31%. Por conta disso, as despe-
sas com alimentação tiveram de ser reduzidas de
32% para 25,1% do orçamento doméstico.

O violento aumento dos custos habitacionais in-
fligido aos brasileiros nos últimos anos fica bem explí-
cito ao verificar-se sua variação em comparação ao ín-
dice inflacionário. Como apontou o economista Paulo

Sidney Melo Cota, coordenador do Centro de Estudos
de Preços da Fundação Getúlio Vargas, os custos da
habitação aumentaram quase o dobro da inflação des-
de a implantação do Plano Real, em agosto de 1994,
até o presente. Enquanto o Índice de Preços ao Con-
sumidor – IPC – apresenta variação de 94% nesse pe-
ríodo, a habitação subiu nada menos que 166%.

O pesquisador da FGV aponta que o aumento
dos aluguéis com o lançamento do Plano Real e os
reajustes nas tarifas públicas de energia e telefonia,
antes da privatização em 1998, como forma de entre-
gá-las bastante lucrativas, aumentaram os gastos das
famílias com o grupo habitação.E é importante lembrar
que são aumentos que se impõem às famílias sem
lhes deixar alternativas, pois são despesas que não
são possíveis de eliminar, nem tampouco é possível
trocar o serviço por outro mais barato. E vejam que no
caso da energia estão previstos em contrato e mesmo
na lei, aumentos volumosos para os próximos anos,
isso sem computar o agravamento com a atual crise
energética, aspecto que vou abordar mais a diante.

Um outro grupo de despesas em que se obser-
vam os nocivos efeitos da política governamental so-
bre os orçamentos domésticos é o grupo transportes.
Nesse item, os aumentos da gasolina determinados
pelo Executivo também causaram estragos nos orça-
mentos das famílias. Enquanto em 1992 eram desti-
nados 12,3% do orçamento para as despesas com
transporte, na última pesquisa o índice subiu para
13,9%. Mais uma vez, reduz-se a disponibilidade or-
çamentária para os gastos com alimentação.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, os números da Pesquisa de Orçamento Familiar
da Fundação Getúlio Vargas, assim como aqueles ob-
tidos em estudos de outras instituições, não deixam
dúvidas: a vitória do Governo Fernando Henrique so-
bre a inflação é pura ilusão, os rendimentos da popula-
ção trabalhadora vêm sendo cada vez mais reduzidos,
a brutal concentração da renda e da riqueza se apro-
funda e as condições de vida de nosso povo se deteri-
oram.

Estamos frente, portanto, ao mais completo fra-
casso de um Governo que nasceu cercado de tantas
expectativas otimistas. Além de se mostrar incapaz de
encaminhar as reformas políticas, sociais e econômi-
cas indispensáveis à abertura de perspectivas para o
futuro da Nação, o Governo Fernando Henrique se-
quer teve um sucesso verdadeiro e completo no com-
bate ao processo inflacionário. A continuidade dos au-
mentos de preços, associada ao arrocho salarial, pro-



move o empobrecimento dos trabalhadores e o aumen-
to nos índices de concentração da riqueza.

Nesse particular, desejo destacar a verdadeira
disparada de preços que se observa no meu Estado do
Pará. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA – apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE – relativo ao mês de fevereiro
subiu em 1,54% na cidade de Belém, por conta de
aumentos nas tarifas de transporte coletivo, nos pre-
ços dos alimentos e de revisão de alíquotas de
ICMS. Com isso, a inflação acumulada nos dois pri-
meiros meses do ano atingiu 4,2%, ultrapassando já,
portanto, a meta estabelecida pelo Governo Federal
para o ano todo, de 4%.

Essa é, Senhoras e Senhores Senadores, a
“economia estável” conquistada pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Em ape-
nas dois meses, na Capital do Estado do Pará, a in-
flação superou a meta estabelecida para o ano
todo!

É preciso deixar muito clara a responsabilida-
de do Governo Federal por esse estado de coisas,
pela continuidade do aumento do custo de vida.

No que se refere ao descomunal incremento
dos custos habitacionais, estamos frente a mais um
atentado aos interesses populares de cuja respon-
sabilidade esse Governo não se pode esquivar. São
os seus equívocos, é a sua política entreguista que
provocam essa situação, particularmente no que
concerne aos aumentos na telefonia e na energia
elétrica.

Faço questão de denunciar, em especial, a
responsabilidade do Governo nesses aumentos,
em virtude da forma açodada com que conduziu o
processo de desestatização dos setores de telefo-
nia e de distribuição de energia. Já em 1998, logo
antes da privatização, as tarifas públicas para es-
ses serviços sofreram enormes reajustes, com
grande impacto nos orçamentos familiares.

No entanto, o mais deprimente é constatar que
os atentados à economia popular não cessaram. Ao
contrário, o pior ainda está por vir. Os mais funestos
efeitos da imprevisão governamental, da sofregui-
dão em entregar o patrimônio nacional começam a
se fazer sentir agora.

Graças à estapafúdia política conduzida pelo
Governo Fernando Henrique, o Brasil vê-se defron-
tado com a mais grave crise energética jamais ocor-
rida em tempos de paz. Em conseqüência, os brasi-
leiros já sabem que devem preparar os bolsos para
novo e maior aumento nas tarifas de energia elétri-

ca. Sacrifício que, por sinal, não será suficiente
para evitar os “apagões” e suas dramáticas conse-
qüências de redução da atividade econômica, de-
semprego e aumento da insegurança nos centros
urbanos.

Senhor Presidente, a realidade que denun-
cio aquela evidenciada por números pesquisados
por uma instituição da credibilidade da Fundação
Getúlio Vargas. Trata-se de uma realidade indes-
mentível. O aumento dos custos habitacionais
tem provocado importante impacto inflacionário.
E isso por conta, especialmente, dos aumentos
nas tarifas públicas e nos preços controlados pelo
Governo. A desastrada, imprevidente e irrefletida
política de desestatização conduziu-nos à situa-
ção atual: tarifas exorbitantes e serviços deficien-
tes, que não suprem a demanda.

Eis a verdadeira natureza da modernidade
conquistada pelo Governo FHC: estamos prestes
a voltar aos tempos da luz de lamparinas e da lata
d’água na cabeça! Tudo, é claro, a preços de pri-
meiro mundo.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 267, de 2001 – art. 336
Inciso II, combinado com o art. 338, IV

do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 20, de 2001 (apresentado pela Comis-
são de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José
Agripino), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no va-
lor equivalente a até US$ 757,580,000.00 (setecen-
tos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e oitenta
mil dólares dos Estados Unidos da América), junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento – BIRD.



– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de ori-
gem), que institui o Dia Nacional das APAEs – Associa-
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais, tendo

Parecer favorável, sob nº 147, de 2001, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Geraldo Cândido.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 50, de 2001 (nº730/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Ami-
zade, Cooperação e Consulta entre a República Fede-
rativa do Brasil e a República Portuguesa, celebrado
em Porto Seguro, em 22 de abril de 2000, tendo

Parecer favorável, sob nº 360, de 2001, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Re-
lator ad hoc: Senador Hugo Napoleão.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 256, de 1999 (nº 185/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Globo S/A para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo

Parecer favorável, sob nº 268, de 2001, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Nílo Teixeira
Campos.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 171, de 2000 (nº 351/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces-
são à Rádio Atalaia Ltda. para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de Campo
Erê, Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 177, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2000 (nº 330/99. na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Lene Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.032, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Ricardo San-
tos, com voto contrário do Senador Lauro Campos.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 34, de 2001 (nº 597/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária e Cultural Teresense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de San-
ta Tereza, Estado do Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 405, de 2001, da Comis-
são de Educação, Relator Senador Gerson Camata.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 104, de 2001 (nº453/2000, na Câma-
ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre, tendo

Parecer favorável, sob nº 384, de 2001, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Tião Viana,
com abstenção da Senadora Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros)
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 50
minutos.)



Ata da 61ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
 em 29 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias
– 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
Be zer ra – 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 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 – 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 – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – 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 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 – 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 em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

E X P E D I E N T E

PARECER Nº 428 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 249, de
2000 (nº 488 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 Di fu so ra de São
José do Rio Par do 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 São José do Rio Par -
do, 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 249, de 2000 (nº 488, 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 Di fu so ra de São
José do Rio Par do 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
São José do Rio Par do, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº
 
397,

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
24 de mar ço de 1999, que re no va a con ces são para 
a exp 1o 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 com po si ção a ci o ná ria do em -
pre en di men to Rá dio Di fu so ra de São José do Rio
Par do Ltda.:
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Nome do Só cio Co tis ta      Co tas de Par ti ci pa ção

• Vera Lú cia Gon çal ves Tor res                  108.000    
• Lu pér cio Tor res Neto                                36.000
• Le o pol do Pog gio Tor res                            36.000
To tal de co tas                                           180.000    

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 Nel son
Pro en ça, 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 249, 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 Di fu so ra de São
José do Rio Par do 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, 22 de maio de 2001. – Mo re -
i ra Men des, Vi ce-Presidente no exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ro meu Tuma, Re la tor – Wal deck Orne las
– José Co e lho – Ger son Ca ma ta – 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 – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Pe dro Piva – LÚcio Alcan ta ra – Ri car do San tos – 
Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias.

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  

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

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 429, 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 268, de
2000 (nº 580 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 Edu ca ti va de Ra di o di fu são
San ta Cruz 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 Cruz
das Pal me i ras, Esta do de São Pa u lo.“

Re la tor: Se na dor  Ro meu Tuma
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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 268, de 2000 (nº 580, 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 Edu ca ti va de Ra di o di fu -
são San ta Cruz 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 Cruz das Pal me i ras,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº
 
376, 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 45, de
23 de fe ve re i ro 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 § 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 da en ti da de Asso ci a ção
Edu ca ti va de Ra di o di fu são San ta Cruz:

• Ro sân ge la Ap. Za nat ta Dei San to – Pre si den te
• Arnal do Ja nuá rio da Sil va – Vi ce–P re si den te
• Anil ton Do ni zet ti Va ri ze – Di re tor Admi nis tra ti vo

• Antô nio José de Cam pos – Di re tor Fi nan ce 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 José Car -
los Mar ti nez, 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 268, 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 Edu ca ti va
de Ra di o di fu são San ta Cruz 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. – Wal -
deck Orne las – José Co e lho – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – 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 –
Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva – Lú cio Alcân ta ra –
Ri car do San tos – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEL
A 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;
...........................................................................

CAPITULO 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 mír 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 430, 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 32, de
2001 (nº 596/2000 , 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 
de Ita gua çu 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 gua -
çu, 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

 
32, de 2001 (nº

 
596, 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 de Ita gua çu 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 gua çu, Esta do do Espí -
ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 561,
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
74, 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 § 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 da en ti da de Asso ci a ção 
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ita gua çu:

• Luiz Hen ri que So bri nho – Pre si den te 

• Frei Pa u li no Fa bris – Vi ce-Presidente

• Wal de mar Ga e de – Pri me i ro Se cre tá rio

• Ge ral do Bas tos – Se gun do Se cre tá rio

• Má xi mo Ca le gá rio Neto – Pri me i ro Te sou re i ro

• Ari Sche u ne mann – Se gun do 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 Pe dro Ca -
ne do, 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 32, 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 de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria de Ita gua çu 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 sã,o 22 de maio de 2001. – Mo re i -
ra Mendes,  Vi ce-presidente no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Ger son Ca ma ta, Re la tor  – Ro meu Tuma –
José Co e lho – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pe dro
Piva – Wal deck Orne las – Car los Pa tro cí nio –
Arlin do Por to – Ra mez Te bet – Ca sil do Mal da ner –
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Na bor Ju ni or – Lú cio Alcân ta ra – Ri car do San tos
– Emi lia Fer nan des – ÁAlva ro Dias.

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 

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

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;

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

CAPITULO 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 431, 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 76, de
2001 (nº 622, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za a  
ACBNH – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir -
ro Novo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô -
nia”.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men 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 76, de 2001 (nº 622, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a ACBNH – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do
Ba ir ro Novo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Can de i as do Ja ma ri,
Esta do de Ron dô nia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 518, 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 103, de 
22 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 ACBNH –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro Novo Ho ri zon te:

• Pre si den te – Ivan Pi men ta Albu quer que
• Vi ce-Presidente – Li ria Cris ti na Ri car do Ro sá rio
• 1º Se cre tá rio – Edgar Ro dri gues Albu quer que
• Te sou re i ro – José Sér vu lo Co e lho

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 Mo re -
i 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 -
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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

 
76, 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 AGBNH — Asso ci a ção
Co mu ni tá tia do Ba ir ro Novo Ho ri zon te 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. – Ri car -
do San tos , Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Wal deck Orne las –
Ger son Ca ma ta – Arlin do Por to – José Co e lho  –
Ra mez Te bet  – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Piva –
Ro meu Tuma – Na bor Jú ni or – Jo nas Pi nhe i ro  –
Lú cio Alcân ta ra  – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias.

PARECER Nº 432, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 9, de 2000 (nº
36/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são n º 5, de 2000, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, so bre re pre sen ta ção acer ca de
omis são no de ver de pres tar con tas por
par te do Con se lho Re gi o nal de Esta tís ti -
ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 36-SGS-TCU, de 21 de ja ne i ro de 2000,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº 5, de
2000, to ma da pela 2ª Câ ma ra da que la Insti tu i ção, re -
fe ren te à re pre sen ta ção acer ca de omis são no de ver

de pres tar con tas por par te do Con se lho Re gi o nal de
Esta tís ti ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Os do cu men tos sob aná li se fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe -
ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul -
ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar
có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

O Avi so foi re ce bi do nes te Se na do Fe de ral, em
27 de ja ne i ro de 2000, onde foi pro to co la do como Avi -
so nº 9, de 2000, e en ca mi nha do à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le – CFC, em 23 de fe ve re i ro de
2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria

Em Ses são de 25-6-98, a 2ª Câ ma ra por meio
da De ci são nº 144/98 de ter mi nou à Ci set/MTb que re -
me tes se ao TCU a Pres ta ção de Con tas do Con se lho
Re gi o nal de Esta tís ti ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro –
CONRE/RJ, re la ti va ao exer cí cio de 1996, ou, em
caso con trá rio, ins ta u ras se a res pec ti va to ma da de
con tas es pe ci al. O Se cre tá rio de Con tro le Inter no da
ci ta da Ci set en ca mi nhou no ti fi ca ção ao Con re/RJ e
con ce deu pra zo para a apre sen ta ção de de fe sa acer -
ca da men ci o na da omis são.

Obser van do o de cur so do pra zo sem que o pro -
ces so ti ves se sido en ca mi nha do ao TCU e con si de -
ran do as ino va ções da IN/TCU nº 29/99 – que al te rou
dis po si ções da de nº 12/96 quan to à subs ti tu i ção da
res pon sa bi li da de das Ci sets pela dos ór gãos de au di -
to ria dos res pec ti vos Con se lhos –, a Se cex/RJ pro -
pôs a fi xa ção de pra zo para que o Con se lho Fe de ral
de Esta tís ti ca re me ta a este Tri bu nal a pres ta ção de
con tas do Con re/RJ.

Di an te das ra zões ex pos tas pelo Re la tor, a Se -
gun da Câ ma ra de ci diu re for mu lar o teor da De ci são
nº 144/98 para:

“8.1. de ter mi nar à Ci set/MTb que no
pra zo de 30 (trin ta) dias, a con tar da ciên cia, 
in for me a este Tri bu nal se lhe foi apre sen ta -
da pelo Con se lho Fe de ral de Esta tís ti ca a
pres ta ção de con tas do Con se lho Re gi o nal
de Esta tís ti ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro – 
CONRE/RJ, re la ti va ao exer cí cio de 1996,
de ven do, em caso po si ti vo, re me ter o pro -
ces so a este Tri bu nal;

8.2. de ter mi nar ao Con se lho Fe de ral
de Esta tís ti ca, que:

8.2.1. en ca mi nhe a esta Cor te a pres -
ta ção de con tas do Con se lho Re gi o nal de
Esta tís ti ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro –
CONRE/RJ, re la ti va ao exer cí cio de 1996,
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caso não te nha sido en ca mi nha da à Ci -
set/MTb, ob ser va da a IN/TCU nº 12/96, com 
as al te ra ções que lhe fo ram in tro du zi das
pela IN/TCU nº 29/99;

8.2.2. re la ti va men te aos Con se lhos
Re gi o na is que não lhe te nham apre sen ta do
as pres ta ções de con tas alu si vas aos exer -
cí ci os de 1996 e de 1997, ins ta u re as com -
pe ten tes TCEs, com ful cro no art. 8º da Lei
nº 8.443/92, e, no pra zo de 60 (ses sen ta)
dias, a con tar da ciên cia, en vie os res pec ti -
vos pro ces sos a este Tri bu nal;

8.3. de ter mi nar à Se cex/RJ que acom -
pa nhe o cum pri men to da pre sen te De ci são;

8.4. en ca mi nhar có pia des ta De ci são,
bem como do Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam ao Se cre tá rio de Con tro le Inter no
da Ci set/MTb."

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se
de ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com -
pe tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não
exi ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so
Na ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re
pelo ar qui va men to do pro ces so.

Além dis so, ten do em vis ta o lon go pra zo de cor -
ri do des de a pu bli ca ção da De ci são nº 5, de 2000, su -
ge ri mos o en vio de ofí cio ao Tri bu nal de Con tas da
União, so li ci tan do in for ma ções so bre a im ple men ta ção 
das de ter mi na ções e re co men da ções fe i tas por aque -
la Cor te, as sim como dos re sul ta dos al can ça dos.

Sala da Co mis são,  de abril de 2001. –  Ney
Su as su na,  Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor –
Fre i tas Neto

 – 
Alber to Sil va – Ro me ro Jucá –

Wel ling ton Ro ber to 
– 

Bel lo Par ga – Ge ral do
Althoff – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº
 
8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 8º Di an te da omis são no de ver de pres tar
con tas, da não com pro va ção da apli ca ção dos re -
cur sos re pas sa dos pela União, na for ma pre vis ta no
in ci so VII do art. 5º des ta lei, da ocor rên cia de des -
fal que ou des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli -
cos, ou, ain da, da prá ti ca de qual quer ato ile gal, ile -
gí ti mo ou an ti e co nô mi co de que re sul te dano ao
erá rio, a au to ri da de ad mi nis tra ti va com pe ten te, sob
pena de res pon sa bi li da de so li dá ria, de ve rá ime di a -
ta men te ado tar pro vi dên ci as com vis tas à ins ta u ra -
ção da to ma da de con tas es pe ci al para apu ra ção
dos fa tos, iden ti fi ca ção dos res pon sá ve is e quan ti fi -
ca ção do dano.

§ 1º Não aten di do o dis pos to no ca put des te
ar ti go, o Tri bu nal de ter mi na rá a ins ta u ra ção da to -
ma da de con tas es pe ci al, fi xan do pra zo para cum -
pri men to des sa de ci são.

§ 2º A to ma da de con tas es pe ci al pre vis ta no
ca put des te ar ti go e em seu § 1º será, des de logo,
en ca mi nha da ao Tri bu nal de Con tas da União para
jul ga men to, se o dano ca u sa do ao erá rio for de va -
lor igual ou su pe ri or à quan tia para esse efe i to fi xa -
da pelo Tri bu nal em cada ano ci vil, na for ma es ta be -
le ci da no seu re gi men to in ter no.

§ 3º Se o dano for de va lor in fe ri or à quan tia
re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, a to ma da de con tas
es pe ci al será ane xa da ao pro ces so da res pec ti va
to ma da ou pres ta ção de con tas anu al do ad mi nis tra -
dor ou or de na dor de des pe sa, para jul ga men to em
con jun to.

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

PARECER Nº 433, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 105, de 2000 (nº
352/2000  na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha o Re la tó rio
de Ati vi da des do Tri bu nal, re fe ren te ao 1º 
tri mes tre de 2000.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

I.I – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº  352-GP-TCU, de 30 de maio de 2000,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU 
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral seu Re la tó rio de Ati vi -
da des re la ti vo ao 1º tri mes tre do exer cí cio de 2000.
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A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da, em 30
de maio de 2000, no Se na do Fe de ral, onde foi pro to -
co li za da como Avi so nº 105, de 2000, sen do en ca mi -
nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em
7-8-00.

O en ca mi nha men to do Re la tó rio tri mes tral de
ati vi da des do Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal tem
pre vi são cons ti tu ci o nal no § 4º do art. 71.1 O Re la tó rio é
um dos ins tru men tos à dis po si ção do Par la men to para
re a li zar a fis ca li za ção do TCU, com pe tên cia ine quí vo ca
do Con gres so Na ci o nal, como se in fe re da in te lec ção
do art. 90 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do TCU): 2

“Art. 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan -
ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al do Tri bu nal de Con tas da União será
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal, na for ma 
de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te,
re la tó rio de suas ati vi da des."

I.2. Aná li se da Ma té ria
O Re la tó rio in for ma que, no tri mes tre em apre -

ço, fo ram apre ci a dos ou jul ga dos 2.513 pro ces sos,
dos qua is 1.064 re la ti vos a to ma das e pres ta ções de
con tas e to ma das de con tas es pe ci a is. Dos pro ces -
sos con cer nen tes a con tas, 223 fo ram jul ga dos ir re -
gu la res, com a con de na ção de 212 res pon sá ve is ao
pa ga men to de mul ta ou ao res sar ci men to de dé bi to
no va lor de R$19.621.380,18. Além dis so, o TCU apli -
cou mul tas a ou tros 24 res pon sá ve is, pelo
não-cumprimento de de ci sões an te ri o res ou pela prá -
ti ca de ir re gu la ri da des, no mon tan te de
R$133.845,70.

No que se re fe re às fis ca li za ções, fo ram ini ci a -
das 148 au di to ri as e ins pe ções em ór gãos e en ti da -
des ju ris di ci o na das ao TCU. O Tri bu nal apre ci ou,
ade ma is, 8.540 atos de ad mis são de pes so al e con -
ces são de apo sen ta do ri as, re for mas e pen sões, as -
sim como 4 con sul tas, 117 re pre sen ta ções, 31 de nún -
ci as e 92 re cur sos in ter pos tos a suas de ci sões.

A Cor te de Con tas apre ci ou 2 re la tó ri os de fis ca -
li za ções re a li za das em de cor rên cia de so li ci ta ções do 
Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas ou Co mis sões,
qua is se jam, o acom pa nha men to fí si co-financeiro da
do ta ção, con sig na da no Orça men to da União, para o
pro gra ma de tra ba lho Cons tru ção do Ter mi nal de Mi -
né rio, Gusa e Pro du tos Si de rúr gi cos, no Por to de Se -
pe ti ba/RJ, nos ter mos do De cre to Le gis la ti vo nº 4, de
1999-CN, e a au di to ria, re a li za da em aten di men to à

1 “Art. 71.........................................................................................

§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal, tri mes tral e
anu al men te, re la tó rio de suas ati vi da des.“
2 Ou tra ma ni fes ta ção des sa ati vi da de fis ca li za do ra en con tra-se
pre vis ta no § 2º do art. 56 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que 

es ta be le ce ser com pe tên cia da Co mis são Mis ta de Orça men tos
ana li sar as con tas do TCU.

so li ci ta ção da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da
Câ ma ra dos De pu ta dos, na Rede de Pro te ção So ci -
al (RPS) do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al e de seus pro gra mas na área de Assis tên cia.
É de se men ci o nar, ain da, que o Tri bu nal aco lheu 8
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal para for ne ci -
men to de in for ma ções ou re a li za ção de au di to ri as.

Um pon to que cha ma aten ção é o pe que no vo -
lu me de pa ga men tos, de cor ren tes de con de na ções
im pos tas pelo Tri bu nal, au fe ri dos na fase ad mi nis tra -
ti va de co bran ça. No 1º tri mes tre de 2000, ape nas
R$154.896,03 fo ram pa gos. Cum pre men ci o nar que
es ses pa ga men tos po dem sur gir ao lon go das di ver -
sas eta pas do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, ra zão
pela qual po dem ocor rer re co lhi men tos em exer cí ci os 
pos te ri o res ao da con de na ção.

Qu an do o res pon sá vel não efe tua o pa ga men to
ad mi nis tra ti va men te, e não lhe cabe mais ne nhum re -
cur so com efe i to sus pen si vo, é fe i ta a re mes sa de có -
pia da do cu men ta ção per ti nen te para co bran ça ju di ci -
al, fora da es fe ra de com pe tên cia do TCU. A co bran ça 
exe cu ti va fica por con ta da Advo ca cia Ge ral da União
– AGU. Fo ram en vi a das à AGU có pi as de 41 pro ces -
sos para a for ma li za ção do pro ces so de exe cu ção, no 
to tal de 2.471.228,23 UFIRs, eqüi va len te a
R$2.629.633,96 (va lo res de 31-3-00).

La men ta vel men te, o Tri bu nal não in for ma, no
Re la tó rio, o ní vel de efi cá cia da co bran ça ju di ci al dos
cré di tos ori gi na dos de suas de ci sões. Há re la tos, to -
da via, de que o mon tan te apu ra do ju di ci al men te é pe -
que no em re la ção ao to tal das con de na ções. Enten -
de mos con ve ni en te, por tan to, que o Tri bu nal in for me
a esta Co mis são que tipo de con tro le man tém so bre
es sas in for ma ções, qual o vo lu me de re cur sos efe ti -
va men te apu ra do na via ju di ci al, nos úl ti mos exer cí ci -
os, e qua is as di fi cul da des prá ti cas exis ten tes para a
co bran ça ju di ci al, por re pre sen ta rem da dos im por tan -
tes para uma ava li a ção abran gen te da efe ti vi da de da
atu a ção da Cor te de Con tas. Re cen te men te, foi no ti -
ci a do que o Tri bu nal man ti nha con ta tos jun to à AGU,
no sen ti do de oti mi zar os pro ce di men tos de co bran -
ça. Assim, cabe à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le in da gar ao Tri bu nal, ade ma is, acer ca dos des do -
bra men tos des sas dis cus sões e se já se ob ser va al -
gum tipo de avan ços nos per cen tu a is de re co lhi men to 
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ad vin dos da exe cu ção for ça da ju di ci al de suas con -
de na ções.

O or de na men to ju rí di co fa cul ta ao Tri bu nal a
apli ca ção de san ções de na tu re za não pe cu niá ria, a
exem plo da ina bi li ta ção, por um pe río do de cin co a
oito anos, para o exer cí cio de car go em co mis são ou
fun ção de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de -
ral, e a de cla ra ção de ini do ne i da de de li ci tan te fra u da -
dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção da
Admi nis tra ção Fe de ral. Entre tan to, o Re la tó rio in for -
ma que, no 1º tri mes tre de 2000, não fo ram apli ca das
es sas pe nas.

O Ane xo VI do Re la tó rio con tém qua dro es que -
má ti co abran gen do as so li ci ta ções do Con gres so Na -
ci o nal, suas Ca sas ou Co mis sões, em tra mi ta ção no
TCU. Des ta ca-se, no rol apre sen ta do, uma so li ci ta -
ção de in for ma ções do Se na do Fe de ral, acer ca de
au di to ria re a li za da na Su dam e no Basa. A so li ci ta ção 
deu en tra da no Tri bu nal em 28-10-99, en con tran -
do-se ”em aná li se no Gab. Mm. Subst. Lin coln Ma ga -
lhães" (Pro ces so nº 013.995/1999-5). Tal so li ci ta ção,
re a li za da há mais de 17 me ses, apa ren te men te já de -
ve ria ter sido ple na men te aten di da. Con si de ran do a
re le vân cia da ma té ria, cum pre a esta Co mis são in da -
gar ao TCU os mo ti vos pe los qua is o Se na do Fe de ral
não ob te ve, até hoje, a res pos ta de sua so li ci ta ção.

II – Voto do Re la tor

Ante o ex pos to, opi na mos por que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le:

1) tome co nhe ci men to do Re la tó rio de Ati vi da -
des do Tri bu nal de Con tas da União, re la ti vo ao lº tri -
mes tre de 2000;

2) ofi cie ao TCU in da gan do: 2.1) que tipo de
con tro le man tém so bre os da dos re la ti vos à co bran ça
ju di ci al dos cré di tos ori gi na dos de suas con de na ções, 
as sim como qual o vo lu me de re cur sos, re la ci o na dos
aos cré di tos ori un dos de con de na ções do Tri bu nal,
efe ti va men te apu ra do na via ju di ci al, nos úl ti mos
exer cí ci os, e qua is as di fi cul da des prá ti cas exis ten tes 
para a co bran ça ju di ci al;

2.2) qua is os des do bra men tos das dis cus sões
man ti das jun to à Advo ca cia Ge ral da União, so bre a co -
bran ça ju di ci al dos cré di tos, e se as pro vi dên ci as even -
tu al men te im ple men ta das já re per cu tem al gum tipo de
avan ço nos per cen tu a is de re co lhi men to ad vin dos da
exe cu ção for ça da ju di ci al das con de na ções do TCU;

2.3) os mo ti vos pe los qua is a so li ci ta ção de in -
for ma ções, de ini ci a ti va do Se na do Fe de ral, acer c a
de au di to ria re a li za da na Su dam e no Basa (Pro ces so 

nº 013.995/1999-5), a qual deu en tra da no TCU em
28-10-99, ain da não foi de vi da men te aten di da;

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor –
Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Ju vên cio da Fon se -
ca – Wel ling ton Ro ber to – Bel lo Par ga – Ge ral do
Althoff – Luiz Otá vio.

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 

....................................................................................
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te pa re cer pré -
vio que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a con -
tar de seu re ce bi men to;

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio pú bli co;

III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de
dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo,
na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co, ex ce -
tu a das as no me a ções para car go de pro vi men to em
co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta -
do ri as, re for mas e pen sões, res sal va das as me lho ri -
as pos te ri o res que não al te rem o fun da men to le gal do 
ato con ces só rio;

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de Co mis são
téc ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na -
tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
e pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po -
de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is
en ti da des re fe ri das no in ci so II;

V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci -
pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta do
cons ti tu ti vo;

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos 
re pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
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ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo
Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca sas, ou
por qual quer das res pec ti vas Co mis sões, so bre a fis -
ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci -
o nal e pa tri mo ni al e so bre re sul ta dos de au di to ri as e
ins pe ções re a li za das;

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou -
tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa -
do ao Erá rio;

IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou en ti da de
ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri -
men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;

X – sus tar, se não aten di do, a exe cu ção do ato
im pug na do, co mu ni can do a de ci são à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral;

XI – re pre sen tar ao Po der com pe ten te so bre ir -
re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos.

§ 1º – No caso de con tra to, o ato de sus ta ção
será ado ta do di re ta men te pelo Con gres so Na ci o nal,
que so li ci ta rá, de ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo a s
me di das ca bí ve is.

§ 2º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me -
di das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci -
di rá a res pe i to.

§ 3º As de ci sões do Tri bu nal de que re sul te im -
pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão efi cá cia de tí tu lo
exe cu ti vo.

§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -

men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al do Tri bu nal de
Con tas da União será exer ci da pelo Con gres so Na ci -
o nal, na for ma de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá
aná li se da evo lu ção dos cus tos de con tro le e de sua
efi ciên cia, efi cá cia e eco no mi ci da de.
....................................................................................

PARECER Nº 434, DE 200l

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 19, de 2001 (nº
9108/2000), do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são
nº 1.059/2000, re fe ren te a ir re gu la ri da des
na exe cu ção de con vê ni os com re cur sos
ad vin dos do Pla no Agro pe cuá rio e Flo -
res tal de Ron dô nia – PLANAFLORO.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 9108-SGS-TCU, de 11 de de zem bro de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
– TCU – en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De -
ci são nº 1059/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la
Insti tu i ção, re fe ren te a ir re gu la ri da des na exe cu ção
de di ver sos con vê ni os ce le bra dos com re cur sos pro -
ve ni en tes do Pro gra ma Pla no Agro pe cuá rio e Flo res -
tal de Ron dô nia – PLANAFLORO.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to,
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

As ir re gu la ri da des fo ram apre ci a das após re -
pre sen ta ção do TCE/RO, tra zen do ao co nhe ci men to
des te Tri bu nal in dí ci os de ir re gu la ri da des na exe cu -
ção de di ver sos con vê ni os ce le bra dos en tre o Go ver -
no do Esta do de Ron dô nia e di ver sas en ti da des, com
re cur sos ad vin dos do pro gra ma Pla no Agro pe cuá rio
e Flo res tal de Ron dô nia – PLANAFLORO.

I.2 – De ci sao do TCU

Os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União,
re u ni dos em ses são Ple ná ria, ante as ra zões ex pos -
tas pelo Re la tor, ado ta ram a De ci são nº 1059/2000,
cu jos ex cer tos mais im por tan tes trans cre ve mos a
se guir:

“8.2 – cons ti tu ir pro ces so apar ta do
com có pia da ini ci al da Ação Ci vil Pú bli ca
jun ta da ao TC 750.076/1998-4 e de ter mi nar
à SECEX-RO que re a li ze au di to ria para
apu rar as pos sí ve is ir re gu la ri da des apon ta -
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das na que la peça, re la ti vas a apli ca ção de
re cur sos do Pla na flo ro pelo De par ta men to
de Estra das de Ro da gem do Esta do de
Ron dô nia-DER-RO, en vi an do có pia, quan do 
do jul ga men to de mé ri to, da De ci são que
vier a ser pro fe ri da ao Exmº Sr. Juiz Fe de ral 
Subs ti tu to da 3ª Vara, Sel mar Sa ra i va da
Sil va Fi lho;

8.3 – jun tar os TCs 002.744/1999-6 e
002.140/2000-0 ao TC 000.656/2000-9, e en -
ca mi nhá-los à SECEX-RO para dar pros se -
gui men to à To ma da de Con tas Espe ci al ins ta -
u ra da no âm bi to da Con tro la do ria Ge ral do
Esta do de Ron dô nia com o ob je ti vo de apu rar 
os fa tos que en vol vem des vi os na mo vi men -
ta ção fi nan ce i ra dos re cur sos do Pla na flo ro
trans fe ri dos ao Go ver no do Esta do de Ron dô -
nia me di an te o Con vê nio nº

 
028/97, en vi an do

có pia, quan do do jul ga men to de mé ri to, da
De ci são que vier a ser pro fe ri da ao
Sub-Coordenador do Pla na flo ro, Sr. Osmar
da Ro cha Cam pos e ao De le ga do de Po li cia
Fe de ral da Su pe rin ten dên cia Re gi o nal em
Ron dô nia, Sr. Ro sal vo Fer re i ra Fran co;

8.4 – en ca mi nhar es tes au tos e os pro -
ces sos a se guir re la ci o na dos à Se cre ta ria
de Pro gra mas Inte gra dos do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, de ter mi nan do-lhe que:

a)  exa mi ne so bre a re gu la ri da de, ou não, 
da apli ca ção dos re cur sos trans fe ri dos ao Go -
ver no do Esta do de Ron dô nia, por for ça dos
Con vê ni os nºs 400/92 e 028/97, na for ma dos
arts. 29 e 31 da IN/STN nº  01, de 15-1-97,
sub me ten do-os, em se gui da, à Se cre ta ria Fe -
de ral de Con tro le Inter no, para a emis são dos
cer ti fi ca dos de au di to ria, e en ca mi nhan do-os a
este Tri bu nal no pra zo má xi mo de 90 dias;

b) quan do ve ri fi ca da qual quer das
ocor rên ci as enu me ra das no art. 38 da
IN/STN nº 01, de 15-1-97, pro ce da à ins ta u -
ra ção de To ma da de Con tas Espe ci al, sob
pena de res pon sa bi li da de so li dá ria (em 36
con vê ni os des cri tos nes te item);

8.5 – en ca mi nhar e en vi ar có pia, quan -
do do jul ga men to de mé ri to do TC
000.652/2000-0 – Con vê nio nº 191/95, da De -
ci são que vier a ser pro fe ri da ao De le ga do de
Po lí cia Fe de ral da Su pe rin ten dên cia Re gi o nal 
em Ron dô nia, Sr. Ro sal vo Fer re i ra Fran co;

8.6 – de ter mi nar à Se cre ta ria de Pro gra -
mas Inte gra dos do Mi nis té rio da Inte gra ção

Na ci o nal que ins ta u re, se ain da não o fez, To -
ma da de Con tas Espe ci al dos con vê ni os,
cons tan tes do TC 000.656/2000-9, aba i xo re -
la ci o na dos que es tão com os pra zos de apre -
sen ta ção das pres ta ções de con tas ex pi ra -
dos, em cum pri men to ao disposto no § 8º do
art. 31 da IN/STN nº 01, de 15-1-97, sob pena 
de res pon sa bi li da de so li dá ria:

Con vê nio Pa ic’s/97
(Vide ta be la no do cu men to ori gi nal)
Con vê nio Pa ic’s/98
(Vide ta be la no do cu men to ori gi nal)
8.7 – dar ciên cia des ta De ci são, bem

como do Re la tó rio e Voto que a fun da men -
tam:

a) ao Pre si den te do Se na do Fe de ral,
ten do em vis ta que os re cur sos uti li za dos no 
Pro gra ma Pla na flo ro são ori un dos de con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no au -
to ri za da pelo Se na do Fe de ral (Re so lu ção nº 
46, de 18-8-92), es cla re cen do-lhe que, tão
logo os pro ces sos se jam apre ci a dos,
ser-lhe-ão re me ti das as con clu sões a que
che gar este Tri bu nal;

b) ao Pre si den te do Tri bu nal de Con -
tas do Esta do de Ron dô nia."

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e ten do em vis ta tra tar o as -
sun to de ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as 
do Tri bu nal de Con tas da União, opi na mos que a Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome co nhe ci -
men to e de li be re da se guin te for ma:

1) con so an te o item 8.7.a, aguar dar o en ca mi -
nha men to das con clu sões re sul tan tes das pro vi dên -
ci as de ter mi na das pelo Tri bu nal;

2) de li be re pelo ar qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. –  Ney
Su as su na, Pre si den te –  Ge ral do Althoff, Re la tor –
Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Ro me ro Juca – Wel -
ling ton Ro ber to – Bel lo Par ga – Luiz Ota vio – Ri -
car do San tos.

PARECER Nº 435, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 49, de 2001 (nº
138/2001, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha o Re la tó rio
de Ati vi da des do Tri bu nal, re fe ren te ao 4º 
tri mes tre de 2000.
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Re la tor:Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 137-GP-TCU, de 1º de mar ço de 2001,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU 
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral seu Re la tó rio de Ati vi -
da des re la ti vo ao 4º tri mes tre do exer cí cio de 2000.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da em 19
de mar ço de 2001, nes ta Casa Le gis la ti va, onde foi
pro to co li za da como Avi so nº 049, de 2001, sen do en -
ca mi nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

O en ca mi nha men to do Re la tó rio tri mes tral de
ati vi da des do Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal tem
pre vi são cons ti tu ci o nal no § 4º do art. 71.¹ O Re la tó rio 
é um dos ins tru men tos à dis po si ção do Par la men to
para re a li zar a fis ca li za ção do TCU, com pe tên cia ine -
quí vo ca do Con gres so Na ci o nal, como se in fe re da in -
te lec ção do art. 90 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca
do TCU):²

”Art. 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan -
ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al do Tri bu nal de Con tas da União será
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal, na for ma 
de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te,
re la tó rio de suas ati vi da des.“

I.2 – Aná li se da Ma té ria
Ini ci al men te, con vém res sal tar o des cum pri -

men to de pra zo para en vio do Re la tó rio Tri mes tral re -
la ti vo ao 4º tri mes tre de 2000 ao Con gres so Na ci o nal. 
Re lem bre-se que o § 1º do art. 241 do Re gi men to
Inter no do Tri bu nal de Con tas da União de ter mi na
que aque la Cor te deve en ca mi nhar os re la tó ri os tri -
mes tra is à Casa Le gis la ti va em até ses sen ta dias
após o fim de cada tri mes tre.

Re la ti va men te ao exa me da ma té ria, o Re la tó rio 
in for ma que, no tri mes tre em apre ço, fo ram apre ci a -
dos ou jul ga dos 3.119 pro ces sos, dos qua is 1.664 re -
la ti vos a to ma das e pres ta ções de con tas e to ma das
de con tas es pe ci a is. Dos pro ces sos con cer nen tes a
con tas, 305 fo ram jul ga dos ir re gu la res, com a con de -
na ção de 373 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta
ou ao res sar ci men to de dé bi to no va lor de
R$20.704.409,72. Além dis so, o TCU apli cou mul tas
a ou tros 49 res pon sá ve is pelo não-cumprimento de
de ci sões an te ri o res ou pela prá ti ca de ir re gu la ri da -
des, no mon tan te de R$173.562,85.

¹ ”Art. 71....................................................................................... 

§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal, tri mes tral e
anu al men te, re la tó rio de ati vi da des.“

² Ou tra ma ni fes ta çao des sa ati vi da de fis ca li za do ra en con tra-se
pre vis ta no § 2º do art. 56 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que 

es ta be le ce ser com pe tên cia da Co mis sao Mis ta de Orça men tos
ana li sar as con tas do TCU.

Fo ram ini ci a das, no pe río do, 153 fis ca li za ções,
sen do 12 ori gi na das de so li ci ta ções do Con gres so
Na ci o nal. O Tri bu nal apre ci ou, ade ma is, 7.281 atos
de ad mis são de pes so al e con ces são de apo sen ta do -
ri as, re for mas e pen sões, as sim como 4 con sul tas,
134 re pre sen ta ções, 31 de nún ci as e 150 re cur sos in -
ter pos tos a suas de ci sões.

A Cor te de Con tas apre ci ou 2 re la tó ri os de fis ca -
li za ções re a li za dos em de cor rên cia de so li ci ta ções do 
Con gres so Na ci o nal, suas Ca sas ou Co mis sões,
qua is se jam, au di to ria, con for me re pre sen ta ção en -
ca mi nha da pe los Srs. Se na do res Ja der Bar ba lho e
Car los Be zer ra, para ve ri fi car a apli ca ção de re cur sos 
ar re ca da dos com as ta ri fas de in fra-estrutura ae ro -
por tuá ria pelo De par ta men to de Avi a ção Ci vil – DAC,
pela Di re to ria de Ele trô ni ca e Pro te ção ao Vôo –
DEPV e pela Empre sa Bra si le i ra de Infra-Estrutura
Ae ro por tuá ria – INFRAERO, e au di to ria, em cum pri -
men to à so li ci ta ção fe i ta pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, no Mi nis té rio da Edu ca ção do Espor te e Tu ris mo, 
Insti tu to Bra si le i ro de Tu ris mo – EMBRATUR e Mi nis -
té rio das Re la ções Exte ri o res, para ava li ar os gas tos
efe tu a dos pe los ór gãos que es ti ve ram en vol vi dos no
pro je to de mon ta gem e di vul ga ção do pa vi lhão do
Bra sil na Expo si ção Uni ver sal de Han no ver, na Ale -
ma nha, a Expo-2000.

Um pon to que cha ma aten ção é o pe que no vo -
lu me de pa ga men tos, de cor ren tes de con de na ções
im pos tas pelo Tri bu nal, au fe ri dos na fase ad mi nis tra -
ti va de co bran ça. No 4º tri mes tre de 2000, ape nas
R$248.742,35 fo ram pa gos. Cum pre men ci o nar que
es ses pa ga men tos po dem sur gir ao lon go das di ver -
sas eta pas do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo, ra zão
pela qual po dem ocor rer re co lhi men tos em exer cí ci os 
pos te ri o res ao da con de na ção.

Qu an do o res pon sá vel não efe tua o pa ga men to
ad mi nis tra ti va men te, e não lhe cabe mais ne nhum re -
cur so com efe i to sus pen si vo, é fe i ta a re mes sa de có -
pia da do cu men ta ção per ti nen te para co bran ça ju di ci -
al, fora da es fe ra de com pe tên cia do TCU. A co bran ça 
exe cu ti va fica por con ta da Advo ca cia Ge ral da União: 
AGU. Fo ram en vi a das à AGU có pi as de 23 pro ces sos 
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para a for ma li za çao do pro ces so de exe cu ção, no to -
tal de R$2.583.178,30 (va lo res de 31-12-2000).

Infe liz men te, o Tri bu nal não in for ma, no Re la tó -
rio, o ní vel de efi cá cia da co bran ça ju di ci al dos cré di -
tos ori gi na dos de suas de ci sões. Há re la tos, to da via,
de que o mon tan te apu ra do ju di ci al men te é pe que no
em re la ção ao to tal das con de na ções. Enten de mos
con ve ni en te, por tan to, que o Tri bu nal in for me a esta
Co mis são que tipo de con tro le man tém so bre es sas
in for ma ções, qual o vo lu me de re cur sos efe ti va men te 
apu ra do na via ju di ci al, nos úl ti mos exer cí ci os, e qua -
is as di fi cul da des prá ti cas exis ten tes para a co bran ça
ju di ci al, por re pre sen ta rem da dos im por tan tes para
uma ava li a ção efe ti va da atu a ção da Cor te de Con -
tas. Re cen te men te, foi no ti ci a do que o Tri bu nal man ti -
nha con ta tos jun to à AGU, no sen ti do de oti mi zar os
pro ce di men tos de co bran ça. Assim, cabe à Co mis são 
de Fis ca li za ção e Con tro le in da gar ao Tri bu nal, ade -
ma is, acer ca dos des do bra men tos des sas dis cus -
sões e se já se ob ser va al gum tipo de avan ço nos per -
cen tu a is de re co lhi men to ad vin dos da exe cu ção for -
ça da ju di ci al de suas con de na ções.

O or de na men to ju rí di co fa cul ta ao Tri bu nal a
apli ca ção de san ções de na tu re za não pe cu niá ria, a
exem plo da ina bi li ta ção, por um pe río do de cin co a
oito anos, para o exer cí cio de car go em co mis são ou
fun ção de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de -
ral, e a de cla ra ção de ini do ne i da de de li ci tan te fra u da -
dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção da
Admi nis tra ção Fe de ral. Entre tan to, cons ta do Re la tó -
rio que, no 4º tri mes tre de 2000, es sas pe nas fo ram
apli ca das so men te em três ca sos.

II – Voto do Re la tor

Ante o ex pos to, opi na mos por que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le:

1) tome co nhe ci men to do Re la tó rio de Ati vi da -
des do Tri bu nal de Con tas da União, re la ti vo ao 4º tri -
mes tre de 2000;

2) ofi cie ao TCU in da gan do:

2.1) que tipo de con tro le man tém so -
bre os da dos re la ti vos à co bran ça ju di ci al
dos cré di tos ori gi na dos de suas con de na -
ções, as sim como qual o vo lu me de re cur -
sos re la ci o na dos aos cré di tos ori un dos de
con de na ções do Tri bu nal efe ti va men te apu -
ra do na via ju di ci al, nos úl ti mos exer cí ci os, e 
qua is as di fi cul da des prá ti cas exis ten tes
para a co bran ça ju di ci al;

2.2) qua is os des do bra men tos das dis -
cus sões man ti das jun to à Advo ca cia Ge ra l

da União, so bre a co bran ça ju di ci al dos cré -
di tos, e se as pro vi dên ci as even tu al men te
im ple men ta das já re per cu tem al gum tipo de
avan ço nos per cen tu a is de re co lhi men to ad -
vin dos da exe cu ção for ça da ju di ci al das
con de na ções do TCU;

3) ofi cie ao TCU para que cum pra os pra zos
para en vio dos re la tó ri os ine ren tes a suas ati vi da des,
con for me pre vis to no § 1º do art. 241 do Re gi men to
Inter no do Tri bu nal de Con tas da União;

4) de ter mi ne a re mes sa ao ar qui vo do Avi so nº
049, de 2001.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. –   Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor  – Fre i -
tas Neto – Alber to Sil va – Ro me ro Jucá – Wel ling -
ton Ro ber to – Bel lo Par ga – Ge ral do Althoff – Ri -
car do San tos.

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 

....................................................................................
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:

I – apre ci ar as con tas pres ta das anu al men te
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te pa re cer pré -
vio que de ve rá ser ela bo ra do em ses sen ta dias a con -
tar de seu re ce bi men to;

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao Erá rio pú bli co;

III – apre ci ar, para fins de re gis tro, a le ga li da de
dos atos de ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo,
na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as fun da -
ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co, ex ce -
tu a das as no me a ções para car go de pro vi men to em
co mis são, bem como a das con ces sões de apo sen ta -
do ri as, re for mas e pen sões, res sal va das as me lho ri -
as pos te ri o res que não al te rem o fun da men to le gal do 
ato con ces só rio;

IV – re a li zar, por ini ci a ti va pró pria, da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, de Co mis são
téc ni ca ou de in qué ri to, ins pe ções e au di to ri as de na -
tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
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e pa tri mo ni al, nas uni da des ad mi nis tra ti vas dos Po -
de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju di ciá rio, e de ma is
en ti da des re fe ri das no in ci so II;

V – fis ca li zar as con tas na ci o na is das em pre sas
su pra na ci o na is de cujo ca pi tal so ci al a União par ti ci -
pe, de for ma di re ta ou in di re ta, nos ter mos do tra ta do
cons ti tu ti vo

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos 
re pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;

VII – pres tar as in for ma ções so li ci ta das pelo
Con gres so Na ci o nal, por qual quer de suas Ca sas, ou
por qual quer das res pec ti vas Co mis sões, so bre a fis -
ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci -
o nal e pa tri mo ni al e so bre re sul ta dos de au di to ri as e
ins pe ções re a li za das;

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou -
tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa -
do ao Erá rio;

IX – as si nar pra zo para que o ór gão ou en ti da de
ado te as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri -
men to da lei, se ve ri fi ca da ile ga li da de;

X – sus tar, se não aten di do, a exe cu ção do ato
im pug na do, co mu ni can do a de ci são à Câ ma ra dos
De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral;

XI – re pre sen tar ao Po der com pe ten te so bre ir -
re gu la ri da des ou abu sos apu ra dos.

§ 1º – No caso de con tra to, o ato de sus ta ção
será ado ta do di re ta men te pelo Con gres so Na ci o nal,
que so li ci ta rá, de ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo a s
me di das ca bí ve is.

§ 2º – Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me -
di das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci -
di rá a res pe i to.

§ 3º – As de ci sões do Tri bu nal de que re sul te im -
pu ta ção de dé bi to ou mul ta te rão efi cá cia de tí tu lo
exe cu ti vo.

§ 4º – O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so
Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas
ati vi da des.
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -

men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al do Tri bu nal de
Con tas da União será exer ci da pelo Con gres so Na ci -
o nal, na for ma de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá
aná li se da evo lu ção dos cus tos de con tro le e de sua
efi ciên cia, efi cá cia e eco no mi ci da de.
....................................................................................

As so li ci ta ções cons tan tes dos Pa re ce -
res nºs 432, 433, 434 e 435, de 2001, da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so bre 
os Avi sos nºs 9 e 105, de 2000; 19 e 49, de
2001, se rão pro vi den ci a das pela Se cre ta -
ria-Geral da Mesa.

PARECER Nº 436, 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 131, de
1998 (nº 609/97, 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 Rá dio Ca pi tal do
Som 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 Cam po Gran de, Esta do
do Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

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 131, de 1998 (nº 609, de 
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são à Rá dio Ca pi tal do Som
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 Cam po Gran -
de, Esta do do Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 329,
de 1992, 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
63, de 22 de ju nho de 1992, 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 §
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 de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de
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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 Ca pi tal do Som Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Luiz Lands Rey no so de Fa ria 95.000
• José Ro dri gues de F. So bri nho 5.000
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
Sal va dor Zim bal di, 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 – 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, 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 acompa nha o PDS nº 131, de 1998, 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 em pre sa Rá dio Ca pi tal d o
Som 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, 18 de maio 2001. – Fre i tas 
Neto, Pre si den te –  Ju vên cio da Fon se ca, Re la tor
– Ge ral do Cân di do – Alva ro Dias – Emí lia Fer -
nan des – Ro meu Tuma – Lu zia To le do – Artur da
Tá vo la – Edi son Lo bão – José Fo ga ça – José
Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Hugo Na po leão

– He lo i sa He le na (abs ten ção) – Car los  Wil son –
Ma gui to Vi le la – Luiz Otá vio.

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;
...........................................................................

CAPITULO 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 437, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Ofí cio “S” nº 59, de 2000,
do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral (nº 246/2000, na ori gem), que en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral nos ter mos do
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dis pos to no art. 5º, in ci so I, da Lei nº
10.028, de 2000, o Re la tó rio de Ges tão
Fis cal com da dos acu mu la dos até o se -
gun do qua dri mes tre de 2000, ins ti tu í do
pelo art. 54, in ci so III, da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 2000 (Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal).

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

Re la tor ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

O pre sen te pro ces sa do tem a sua ori gem no ofí -
cio do Exce len tís si mo Pre si den te do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, da ta do de 7 de no vem bro de 2000, que
“Enca mi nha ao Se na do Fe de ral nos ter mos do dis -
pos to no art. 5º, in ci so I, da Lei nº 10.028, de 2000, o
Re la tó rio de Ges tão Fis cal com da dos acu mu la dos
até o se gun do qua dri mes tre de 2000, ins ti tu í do pelo
art. 54, in ci so III, da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).”

Pos te ri or men te, 14 de no vem bro de 2000, foi re -
ce bi do nes ta Casa Ofí cio do Pro cu ra dor-Geral da Re -
pú bli ca en ca mi nhan do o Re la tó rio de Ges tão Fis cal
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ela bo ra do em con for -
mi da de com os mes mos dis po si ti vos le ga is su pra ci ta -
dos.

No dia 27 de no vem bro de 2000, o pre sen te pro -
ces sa do foi en ca mi nha do ao ar qui vo. Entre tan to, 6 de 
fe ve re i ro de 2001, o mes mo foi de sar qui va do, sen do
que, 16 de fe ve re i ro de 2001, fo ram ane xa dos ao
mes mo os se guin tes ofí ci os: nº 13/2001, do 1º Se cre -
tá rio do Se na do Fe de ral; nºs 68 e 100/2001, da Pro -
cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca; e nº 290/2001, do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. To dos en ca mi nhan do os Re -
la tó ri os de Ges tão Fis cal re fe ren tes ao ano de 2000,
nos ter mos da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Nes se mo men to, foi de sig na da para ana li sar os
su pra ci ta dos re la tó ri os a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, sen do que 27 de mar ço de 2001, o emi nen -
te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te des ta Co mis -
são, de sig nou-me para re la tar a ma té ria.

O Re la tó rio de Ges tão Fis cal cons ti tui-se em
ins tru men to ino va dor no or de na men to ju rí di co de
nos sas fi nan ças pú bli cas, in tro du zi do por for ça da Lei 
Com ple men tar nº 101 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal), de 2000, con for me o dis pos to em seu art. 54, in
ver bis:

“Art. 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre
será emi ti do pe los ti tu la res dos Po de res e

ór gãos re fe ri dos no art. 20, Re la tó rio de
Ges tão Fis cal, as si na do por:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – Pre si den te e de ma is mem bros da

Mesa Di re to ra ou ór gão de ci só rio eqüi va len -
te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór -
gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te do Tri bu nal e de ma is
mem bros de Con se lho de Admi nis tra ção ou
ór gão de ci só rio eqüi va len te, con for me re gi -
men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Ju di -
ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da
União e dos Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio tam bém
será as si na do pe las au to ri da des res pon sá -
ve is pela ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e pelo
con tro le in ter no, bem como por ou tras de fi -
ni das por ato pró prio de cada Po der ou ór -
gão re fe ri do no art. 20."

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal de ter mi nou
que o su pra ci ta do re la tó rio con te nha:

I – com pa ra ti vo com os li mi tes de que
tra ta esta lei com ple men tar, dos se guin tes
mon tan tes:

a) des pe sa to tal com o pes so al, dis tin -
guin do a com ina ti vos e pen si o nis tas;

b) dí vi das con so li da da e mo bi liá ria;
c) con ces são de ga ran ti as;
d) ope ra ções de cré di to, in clu si ve por

an te ci pa ção de re ce i ta;
e) des pe sas de que tra ta o in ci so II do

art. 4º.
II – in di ca ção das me di das cor re ti vas

ado ta das ou a ado tar, se ul tra pas sa do qual -
quer dos li mi tes;

III – de mons tra ti vos, no úl ti mo qua dri -
mes tre:

a) do mon tan te das dis po ni bi li da des de 
ca i xa em trin ta e um de de zem bro;

b) da ins cri ção em Res tos a Pa gar,
das des pe sas:

1) li qui da das;
2) em pe nha das e não li qui da das, ins -

cri tas por aten de rem a uma das con di ções
do in ci so II do art. 41;

3) em pe nha das e não li qui da das, ins -
cri tas até o li mi te do sal do da dis po ni bi li da -
de de ca i xa;
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4) não ins cri tas por fal ta de dis po ni bi li -
da de de ca i xa e cu jos em pe nhos fo ram can -
ce la dos.

Pos te ri or men te, o Con gres so Na ci o nal apro vou
a Lei nº 10.028, de 19 de ou tu bro de 2000, que es ta -
be le ceu san ções para os ór gãos que não di vul gas -
sem ou não en vi as sem ao Po der Le gis la ti vo e ao Tri -
bu nal de Con tas da União o Re la tó rio de Ges tão Fis -
cal, in ver bis:

“Art. 5º Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti -
va con tra as leis de fi nan ças pú bli cas:

I – de i xar de di vul gar ou de en vi ar ao
Po der Le gis la ti vo e ao Tri bu nal de Con tas o
re la tó rio de ges tão fis cal, nos pra zos e con -
di ções es ta be le ci dos em lei;

..............................................................
§ 1º A in fra ção pre vis ta nes te ar ti go é

pu ni da com mul ta de trin ta por cen to dos
ven ci men tos anu a is do agen te que lhe der
ca u sa, sen do o pa ga men to da mul ta de sua
res pon sa bi li da de pes so al."

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, de ve-se des ta car o fato de que,
em se tra tan do de um ins tru men to ino va dor no acom -
pa nha men to das fi nan ças pú bli cas no Bra sil, ain da
não exis te uma ro ti na para a apre ci a ção des ta ma té -
ria sub me ti da ao Po der Le gis la ti vo por for ça de lei.

De fato, a pre sen te apre ci a ção nes ta Co mis são
cons ti tu ir-se-á, in du bi ta vel men te, em mar co no
acom pa nha men to da res pon sa bi li da de fis cal por par -
te des ta Casa.

O pró prio trâ mi te dos pri me i ros re la tó ri os de
ges tão fis cal en ca mi nha dos ao Se na do Fe de ral de -
mons tram que nem mes mo en ten dia-se como ne ces -
sá ria a tra mi ta ção de tais re la tó ri os por qual quer uma
das co mis sões te má ti cas. O en ten di men to no úl ti mo
qua dri mes tre do ano de 2000 é que o sim ples en ca -
mi nha men to ao Se na do já cum pria o que de ter mi na -
va a le gis la ção. Des tar te, após a ciên cia do re ce bi -
men to dos re la tó ri os por esta Casa, os mes mos eram
en ca mi nha dos ao ar qui vo.

Con tu do, a par tir de fe ve re i ro des te ano, re gis -
tra-se o en ca mi nha men to para a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos para que esta pos sa exa rar um pa re -
cer a res pe i to da ma té ria. Lou ve-se aqui tal prá ti ca já
que per mi te não só a ma i or pu bli ci da de do acom pa -
nha men to fis cal dos di ver sos Po de res da Re pú bli ca,
como tam bém a pos si bi li da de de uma ma i or dis cus -

são por par te dos Se nho res Se na do res a res pe i to da
ma té ria. Espe ro, des tar te, que esta seja a ju ris pru -
dên cia des ta Co mis são.

Fo ram re me ti dos a esta Casa os re la tó ri os re fe -
ren tes ao Mi nis té rio Pú bli co da União, ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral e ao Se na do Fe de ral, to dos re la ti vos 
ao ano de 2000.

A ta be la I apre sen ta os da dos re fe ren tes ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União, onde se pode ob ser var que
a des pe sa de pes so al en con tra-se cer ca de R$180
mi lhões aba i xo do li mi te pru den ci al, por tan to per fe i ta -
men te den tro do li mi te le gal. Cons ta ta-se que a des -

pe sa de pes so al do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral atin giu
o mon tan te de R$648.349.300,00, sen do que 23%
cor res pon de a des pe sa com ina ti vos e pen si o nis tas.

A ta be la II apre sen ta os da dos re fe ren tes ao Se -
na do Fe de ral, onde se pode ob ser var que a des pe sa
de pes so al en con tra-se cer ca de R$10 mi lhões aba i -
xo do li mi te pru den ci al, por tan to per fe i ta men te den tro
do li mi te le gal. Cons ta ta-se que a des pe sa de pes so al 

do Se na do Fe de ral atin giu o mon tan te de
R$87.740.000,00, sen do que 42% cor res pon de a
des pe sa com ina ti vos e pen si o nis tas.

A ta be la III apre sen ta os da dos re fe ren tes ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, onde se pode ob ser var
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que a des pe sa de pes so al en con tra-se no mon tan te
de R$674.243.711,23, sen do que 34,7% cor res pon de 
a des pe sa com ina ti vos e pen si o nis tas.

Assim, fica cons ta ta do que os re la tó ri os de ges -
tão apre sen ta dos en con tram-se com pa tí ve is com a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, re fle tin do a com pa ti -
bi li da de das des pe sas do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e Se na do Fe de ral.

III – Voto

Em face do ex pos to, bem como con si de ran do a
ine xis tên cia de óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, le -

gal ou re gi men tal, voto pelo co nhe ci men to des ta ma -
té ria pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, com o
sub se qüen te en ca mi nha men to ao ar qui vo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.028, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, ae 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o

De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de
1967.

Art. 5º Cons ti tui in fra ção ad mi nis tra ti va con tra
as leis de fi nan ças pú bli cas:

I – de i xar de di vul gar ou de en vi ar ao Po der Le -
gis la ti vo e ao Tri bu nal de Con tas o re la tó rio de ges tão
fis cal, nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos em lei;

.........................................................................
§ 1º A in fra ção pre vis ta nes te ar ti go é pu ni da

com mul ta de trin ta por cen to dos ven ci men tos anu a is 
do agen te que lhe der ca u sa, sen do o pa ga men to da
mul ta de sua res pon sa bi li da de pes so al.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

..........................................................................
Art. 18. Para os efe i tos des ta lei com ple men tar,

en ten de-se como des pe sa to tal com pes so al; o so -
ma tó rio dos gas tos do ente da Fe de ra ção com os ati -
vos, os ina ti vos e os pen si o nis tas, re la ti vos a man da -
tos ele ti vos, car gos, fun ções ou em pre gos, ci vis, mi li -
ta res e de mem bros de Po der, com qua is quer es pé ci -
es re mu ne ra tó ri as, tais como ven ci men tos e van ta -
gens, fi xas e va riá ve is, sub sí di os, pro ven tos da apo -
sen ta do ria, re for mas e pen sões, in clu si ve adi ci o na is
gra ti fi ca ções, ho ras ex tras e van ta gens pes so a is de
qual quer na tu re za, bem como en car gos so ci a is e
con tri bu i ções re co lhi das pelo ente às en ti da des de
pre vi dên cia.

.........................................................................
Art. 19. Para os fins do dis pos to no ca put  do art,

169 da Cons ti tu i ção, a des pe sa to tal com pes so al, em 
cada pe río do de apu ra ção e em cada ente da Fe de ra -
ção, não po de rá ex ce der os per cen tu a is da re ce i ta
cor ren te lí qui da, a se guir dis cri mi na dos:

..........................................................................
§ 1º Na ve ri fi ca ção do aten di men to dos li mi tes

de fi ni dos nes te ar ti go, não se rão com pu ta das as des -
pe sas:

I – de in de ni za ção por de mis são de ser vi do res
ou em pre ga dos;

..........................................................................
III – de ri va das da apli ca ção do dis pos to no in ci -

so II do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção;
..........................................................................
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Art. 22. A ve ri fi ca ção do cum pri men to dos li mi -
tes es ta be le ci dos nos arts. 19 e 20 será re a li za da ao
fi nal de cada qua dri mes tre.

Pa rá gra fo úni co. Se a des pe sa to tal com pes so -
al ex ce der a 95% (no ven ta e cin co por cen to) do li mi -
te, são ve da dos ao Po der ou ór gão re fe ri do no art. 20
que hou ver in cor ri do no ex ces so:

I – con ces são de van ta gem, au men to, re a jus te
ou ade qua ção de re mu ne ra ção a qual quer tí tu lo, sal -
vo os de ri va dos de sen ten ça ju di ci al ou de de ter mi na -
ção le gal ou con tra tu al, res sal va da a re vi são pre vis ta
no in ci so X do art. 37 da Cons ti tu i ção;

II – cri a ção de car go, em pre go ou fun ção; 
III – al te ra ção de es tru tu ra de car re i ra que im pli -

que au men to de des pe sa;
IV – pro vi men to de car go pú bli co, ad mis são ou

con tra ta ção de pes so al a qual quer tí tu lo, res sal va da
a re po si ção de cor ren te de apo sen ta do ria ou fa le ci -
men to de ser vi do res das áre as de edu ca ção, sa ú de e
se gu ran ça;

V – con tra ta ção de hora ex tra, sal vo no caso do
dis pos to no in ci so II do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção
e as si tu a ções pre vis tas na lei de di re tri zes or ça men -
tá ri as.

Art. 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre será emi -
ti do pe los ti tu la res dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20, Re la tó rio de Ges tão Fis cal, as si na do pelo:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – Pre si den te e de ma is mem bros da Mesa Di -

re to ra ou ór gão de ci só rio equi va len te, con for me re gi -
men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te de Tri bu nal e de ma is mem bros
de Con se lho de Admi nis tra ção ou ór gão de ci só rio
eqüi va len te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór -
gãos do Po der Ju di ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da União e dos
Esta dos.

Art. 55. O re la tó rio con te rá:
I – com pa ra ti vo com os li mi tes de que tra ta esta

Lei Com ple men tar, dos se guin tes mon tan tes:
a) des pe sa to tal com pes so al, dis tin guin do a

com ina ti vos e pen si o nis tas;
b) dí vi das con so li da da e mo bi liá ria;
c) con ces são de ga ran ti as;
d) ope ra ções de cré di to, in clu si ve por an te ci pa -

ção de re ce i ta:
e) des pe sas de que tra ta o in ci so II do art. 4º.
II – in di ca ção das me di das cor re ti vas ado ta das

ou a ado tar, se ul tra pas sa do qual quer dos li mi tes;
III – de mons tra ti vos, no úl ti mo qua dri mes tre:

a) do mon tan te das dis po ni bi li da des de ca i xa
em trin ta e um de de zem bro:

b) da ins cri ção em Res tos a Pa gar, das des pe sas:
1) li qui da das;
2) em pe nha das e não li qui da das, ins cri tas por

aten de rem a uma das con di ções do in ci so II do art. 41;
3) em pe nha das e não li qui da das, ins cri tas até o

li mi te do sal do da dis po ni bi li da de de ca i xa;
4) não ins cri tas por fal ta de dis po ni bi li da de de

ca i xa e cu jos em pe nhos fo ram can ce la dos.
Art. 71. Res sal va da a hi pó te se do in ci so X do

art. 37 da Cons ti tu i ção, até o tér mi no do ter ce i ro exer -
cí cio fi nan ce i ro se guin te à en tra da em vi gor des ta Lei
Com ple men tar, a des pe sa to tal com pes so al dos Po -
de res e ór gãos re fe ri dos no art. 20 não ul tra pas sa rá,
em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a des pe sa
ve ri fi ca da no exer cí cio ime di a ta men te an te ri or, acres -
ci da de até 10% (dez por cen to), se esta for in fe ri or ao
li mi te de fi ni do na for ma do art. 20.

PARECER Nº 438, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de 2000 (nº
128/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
al te ra a alí nea c, do in ci so XVI do art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Ori un da da Câ ma ra dos De pu ta dos, che ga ao
Se na do Fe de ral, com dis tri bu i ção a esta Co mis são, a
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à
epí gra fe, ob je ti van do al te rar a alí nea c, do in ci so XVI
do art. 37 da Lei Fun da men tal, a fim de fa cul tar a acu -
mu la ção lí ci ta de dois car gos de ci rur gião-dentista,
nos qua dros da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Nos ter mos da pro po si ção em exa me, o apon ta -
do pre cep ti vo cons ti tu ci o nal pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 37. ................................................
..............................................................

XVI – ....................................................
..............................................................
c) a de dois car gos pri va ti vos de mé di -

co e de ci rur gião-dentista; (NR)
.............................................................”

A tí tu lo de jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, ar gu men -
ta-se, ini ci al men te, que a co gi ta da al te ra ção visa a
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cor ri gir o tra ta men to di fe ren ci a do de que são alvo os
odon tó lo gos no dis po si ti vo em tela, por quan to, “com
o de sen vol vi men to da as sis tên cia à sa ú de no País, e
a con se qüen te in te gra ção dos cu i da dos den tá ri os
nos ser vi ços pres ta dos à po pu la ção, a fi gu ra do ci rur -
gião-dentista se equi pa rou à do mé di co”.

Além dis so, os odon tó lo gos são, pro fis si o nal -
men te, “tão im por tan tes quan to os mé di cos e exer -
cem essa va li o sa pro fis são em to dos os rin cões do
Bra sil, sen do vi sí vel a sua im por tân cia tan to nas ca -
pi ta is quan to nos mu ni cí pi os do in te ri or do País”.

Na co mis são es pe ci al que exa mi nou o mé ri to
da ini ci a ti va na Câ ma ra dos De pu ta dos, fo ram re a li -
za das, con so an te cons ta do cor res pon den te re la tó -
rio, três au diên ci as pú bli cas, com a oi ti va, in clu si ve,
do ti tu lar do en tão Mi nis té rio da Admi nis tra ção e Re -
for ma do Esta do, “que se con fes sou sen si bi li za do
pe las pon de ra ções do Au tor da pro pos ta, no sen ti do 
de que so men te a pos si bi li da de de acu mu la ção de
um car go es ta du al com ou tro mu ni ci pal tor na ria in te -
res san te, para o odon tó lo go, ins ta lar-se numa lo ca li -
da de ca ren te, onde a ma nu ten ção de con sul tó rio
par ti cu lar se ria in viá vel”.

É o re la tó rio.

II – Voto

Tal como a co mis são para esse fim cons ti tu í da
na Câ ma ra dos De pu ta dos, en ten de mos que ine xis -
tern qua is quer re pa ros no que se re fe re à cons ti tu ci -
o na li da de, re gi men ta li da de e boa téc ni ca le gis la ti va
da pro po si ção em exa me.

No mé ri to, tam pou co po de mos de i xar de con -
cor dar com a al te ra ção pro pos ta, haja vis ta que,
como é de co nhe ci men to ge ral, o per mis si vo d e
acu mu la ção que hoje con tem pla o mé di co, lon g e
de re pre sen tar um pri vi lé gio, tem por es co po, aci -
ma de tudo, es ti mu lar o pro fis si o nal de me di ci na a 
pres tar ser vi ços e até ins ta lar-se nos nu me ro sos
pe que nos mu ni cí pi os exis ten tes no Bra sil, onde
che ga a ser cla mo ro sa a ca rên cia de pro fis si o na is
des sa área.

Ora, idên ti ca e até mais fla gran te é a ca rên -
cia de pro fis si o na is de odon to lo gia nes ses mes -
mos mu ni cí pi os, que, com a fa cul da de con tem pla -
da na pre sen te ini ci a ti va, pas sa ri am a ser es ti mu -
la dos a es ten der suas ati vi da des às co mu ni da des
in te ri o ra nas, sa bi da men te as mais ca ren tes em
ter mos de as sis tên cia à sa ú de. De mais a mais,
cabe ain da en fa ti zar que, ao lado das ações da
me di ci na con ven ci o nal, dia a dia vêm cres cen do

de im por tân cia os pro ce di men tos odon to ló gi cos, a 
par tir do en ten di men to de que a sa ú de bu cal tam -
bém se in se re no am plo con ce i to de pro te ção à
sa ú de do in di ví duo.

Di an te do ex pos to, o nos so voto é pela apro va -
ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 30, de
2000 (nº 128, de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Sala da Co mis são, 23 de maio de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te –  Álva ro Dias,  Re la tor – 
Ade mir Andra de – José Fo ga ça – Fran ce li no Pe re -
i ra – Iris Re zen de – João Alber to – Le o mar Qu in ta -
ni lha – José Agri pi no – Se bas tião Ro cha –  Pa u lo
Har tung – Bel lo Par ga – Ma ria do Car mo Alves.

PARECER Nº 439, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de
2001 (nº 3.998, de 2001, na casa de ori -
gem), que Alte ra a Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, a Lei nº 8.870, de 15 de
abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de 
de zem bro de 1997 (con tri bu i ção pre vi -
den ciá ria da em pre sa ru ral e da agro in -
dús tria; con sór cio sim pli fi ca do de pro du -
to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is para agro -
in dús tria) .

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2001 (PLC 
nº 22/01), de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, tra mi ta em 
re gi me de ur gên cia, ten do sido ana li sa do e apro va do
pe las se guin tes co mis sões da Câ ma ra dos De pu ta -
dos: Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral; Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia; Fi nan ças e Tri bu ta ção; Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça e Re da ção.

Se guin do o de vi do pro ces so le gis la ti vo, o pro je -
to foi re me ti do para po si ci o na men to des ta Casa em
16 de abril de 2001, ca ben do a esta Co mis são de
Assun tos So ci a is ana li sar a ma té ria.

A pro po si ção em foco al te ra dis po si ti vos que tra -
tam das con tri bu i ções so ci a is de vi das pe los pro du to -
res ru ra is e pela agro in dús tria, esta úl ti ma de fi ni da
como o pro du tor ru ral pes soa ju rí di ca cuja ati vi da de
eco nô mi ca seja a in dus tri a li za ção de pro du ção pró -
pria ou de pro du ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros.

A in ser ção dos arts. 22-A e 22-B na Lei nº 8.212,
de 1991, des ti na-se a subs ti tu ir a in ci dên cia da con tri -
bu i ção so bre a fo lha de sa lá ri os, de vi da pela agro in -
dús tria e pelo con sór cio sim pli fi ca do de pro du to res
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ru ra is, por ou tra ba se a da no va lor da re ce i ta bru ta
pro ve ni en te da co mer ci a li za ção da pro du ção. Assim,
so bre tal re ce i ta pas sa a in ci dir a alí quo ta de 2,5%
para a se gu ri da de so ci al mais 0,1% para cus te io dos
be ne fí ci os de cor ren tes de aci den te no tra ba lho e in -
ca pa ci da de la bo ral.

A in clu são do art. 25-A visa a equi pa rar ao em -
pre ga dor ru ral pes soa fí si ca o con sór cio sim pli fi ca do
de pro du to res ru ra is, for ma do pela união de pro du to -
res ru ra is pes so as fí si cas, que ou tor ga a um de les po -
de res para ge rir a mão-de-obra para pres ta ção ex clu -
si va de ser vi ços a seus in te gran tes.

As no vas re da ções con fe ri das ao ca put  dos
arts. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e da Lei nº 8.870, de
1994, ex pli ci tam que as con tri bu i ções so bre a co mer -
ci a li za ção da pro du ção ru ral, nes ses dis po si ti vos es -
ta be le ci das, ape nas subs ti tu em as con tri bu i ções so -
ci a is ge ra is in ci den tes so bre a fo lha de sa lá ri os. Ou
seja, tam bém são de vi das as con tri bu i ções so bre as
re mu ne ra ções pa gas a con tri bu in tes in di vi du a is que
pres tem ser vi ço a em pre sa e so bre o va lor pago por
pres ta ção de ser vi ço ori un da de co o pe ra ti va de tra ba -
lho. Ape nas no caso do  se gu ra do es pe ci al, a con tri -
bu i ção so bre a pro du ção ru ral é a úni ca de vi da.

Tam bém há au men to na con tri bu i ção do em pre -
ga dor ru ral pes soa fí si ca, do se gu ra do es pe ci al e do
em pre ga dor ru ral pes soa ju rí di ca para o Ser vi ço Na -
ci o nal de Apren di za gem Ru ral – SENAR. Tal con tri bu -
i ção, an tes equi va len te a 0,1% da re ce i ta bru ta pro ve -
ni en te da co mer ci a li za ção da pro du ção ru ral, pas sou
para 0,2%, no caso do em pre ga dor pes soa fí si ca e do 
se gu ra do es pe ci al, e 0,25%, no do em pre ga dor pes -
soa ju rí di ca. A con tri bu i ção da agro in dús tria foi equi -
pa ra da à des te úl ti mo.

Gran de ino va ção é a pos si bi li da de de o em pre -
ga dor ru ral des con tar de sua con tri bu i ção o va lor
equi va len te a 50% da par ce la efe ti va men te re co lhi da
dos em pre ga dos para a pre vi dên cia so ci al. Tal sub sí -
dio vale tan to para os pro du to res ru ra is pes soa fí si ca
e ju rí di ca quan to para a agro in dús tria (não se apli ca
ao con sór cio sim pli fi ca do).

A al te ra ção do art. 33 da Lei nº 8.212, de 1991,
por sua vez, cum pre a fi na li da de de ade quar o tex to à
nor mas es pe ci a is apli cá ve is aos con sór ci os sim pli fi -
ca dos de pro du to res ru ra is.

No caso da in clu são do art. 25-A na Lei nº 8.870, 
de 1994, o ob je ti vo é fi xar a subs ti tu i ção da con tri bu i -
ção so bre fo lha de sa lá ri os pela in ci den te so bre a re -
ce i ta da co mer ci a li za ção da pro du ção ru ral, quan do a
co o pe ra ti va de pro du ção ru ral con tra tar pes so al, ex -

clu si va men te, para co lhe i ta da pro du ção de seus co o -
pe ra dos (pes so as fí si cas ou ju rí di cas).

Com re la ção à nova re da ção dada ao art. 3º, §
1º, f, da Lei 9.317, de 1996, que dis põe so bre o Sim -
ples, a fi na li da de é in clu ir, en tre as con tri bu i ções so ci -
a is pas sí ve is de se rem abar ca das por esta for ma de
re co lhi men to tri bu tá rio, a nova con tri bu i ção de vi da
pela agro in dús tria.

Por fim, além da re vo ga ção de dis po si ti vos dis -
so nan tes da nova re gu la men ta ção da ma té ria, es ta -
be le ce-se o pra zo de 90 dias para en tra da em vi gor
da nova con tri bu i ção da agro in dús tria e do fim da con -
tri bu i ção es pe ci al das ati vi da des vin cu la das à pro du -
ção ru ral des ti na da ao plan tio ou re flo res ta men to e à
pro du ção ani mal para re pro du ção, cri a ção pe cuá ria
ou gran je i ra e uti li za ção como co ba ia para fins de
pes qui sa ci en tí fi ca (§ 4º do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991).

No pra zo re gu la men tar, fo ram ofe re ci das três
emen das ao pro je to, to das de au to ria do ilus tre Se na -
dor Wal deck Orne las.

A Emen da nº 1 al te ra a re da ção do § 5º do art.
22-A, adi ci o na do à Lei nº 8.212, de for ma a equi pa rar
a base de in ci dên cia da con tri bu i ção ao Se nar àque la
es ti pu la da para a se gu ri da de so ci al.

A Emen da nº 2 acres cen ta, no art. 1º do pro je to,
dis po si ti vo que al te ra a re da ção do art. 30 da Lei nº
8.212, de 1991, res ta be le cen do, as sim, pro pos ta ori -
gi nal men te en ca mi nha da pelo Po der Exe cu ti vo e re -
je i ta da pela Câ ma ra dos De pu ta dos. A pro pos ta con -
sis te em eli mi nar a sub-rogação das obri ga ções do
pro du tor ru ral pes soa fí si ca (re la ti vas às con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as), in ci den tes so bre o va lor da co -
mer ci a li za ção de sua pro du ção, ao ad qui ren te, con -
su mi dor ou co o pe ra ti va des sa pro du ção. Assim, tal
sub-rogação pas sa a vi ger ape nas em re la ção ao se -
gu ra do es pe ci al.

A Emen da nº 3 mo di fi ca a re da ção do art. 6º da
Lei nº 9.528, de 1997, cons tan te do art. 3º do pro je to,
com o ob je ti vo de isen tar o se gu ra do es pe ci al da con -
tri bu i ção para o Se nar.

II – Aná li se da Pro po si ção

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e téc ni ca le gis la ti va nada há a opor.

Com re la ção ao mé ri to, tam bém não exis te obs -
tá cu lo à apro va ção. Pelo con trá rio, inú me ras van ta -
gens po dem ser apon ta das. Entre elas, a que mais se
des ta ca é o in cen ti vo à for ma li za ção das re la ções de
tra ba lho no cam po, fru to da pos si bi li da de de que o
em pre ga dor ru ral aba ta, de sua con tri bu i ção, 50% do

Ma i o de 2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-feira  30 10609 



va lor efe ti va men te re co lhi do de seus em pre ga dos
para a pre vi dên cia so ci al.

Tal sis te má ti ca – ao re pre sen tar que quan to ma -
i or o nú me ro de em pre ga dos con tri bu in tes, me nor o
re co lhi men to de vi do pelo em pre ga dor – cer ta men te
di mi nu i rá a re sis tên cia des te úl ti mo em for ma li zar as
re la ções de tra ba lho en tre si e sua mão-de-obra, em -
bo ra não che gue a com pen sar to dos os en car gos tra -
ba lhis tas de cor ren tes de tal for ma li za ção, como re co -
lhi men to para o FGTS, por exem plo.

Tam bém cabe des ta car me di da de suma im por -
tân cia, que é igua lar a con tri bu i ção da agro in dús tria,
do con sór cio sim pli fi ca do de pro du to res ru ra is e a

de vi da pela co lhe i ta de pro du ção de co o pe ra -
dos à con tri bu i ção dos pro du to res ru ra is pes so as fí si -
ca e ju rí di ca. É ra zoá vel que to dos pas sem a con tri bu -
ir como em pre sas ru ra is, subs ti tu in do o re co lhi men to
so bre fo lha de pa ga men to pelo ba se a do na pro du -
ção.

É igual men te opor tu na a equi pa ra ção do con -
sór cio sim pli fi ca dos de pro du to res ru ra is ao pro du tor
ru ral pes soa fí si ca, uma vez que que sim pli fi ca a s
con tra ta ções re a li za das, in cen ti van do o con sór cio.
Com isso, per mi te-se que o pro du tor ru ral pes soa fí si -
ca, ain da que con tra te em pre ga do por meio de con -
sór cio, con ti nue re co lhen do a con tri bu i ção pa tro nal
como pes soa fí si ca.

Fi nal men te, com re la ção às emen das, fir ma mos 
en ten di men to fa vo rá vel à apro va ção da pri me i ra e re -
je i ção das de ma is.

A uni for mi za ção das ba ses de in ci dên cia das
con tri bu i ções para a se gu ri da de so ci al e para o Se -
nar, ob je to da pri me i ra emen da, fa ci li ta so bre ma ne i ra
a ges tão fis cal das em pre sas e, por tan to, me re ce ser
apro va da.

Com re la ção a Emen da nº 2, ado ta mos os ar -
gu men tos vi to ri o sos na Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde fo ram re je i ta das as mo di fi ca ções in tro du zi das
no art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991. Lá en ten deu-se
que o fim da sub-rogação das obri ga ções dos pro -
du to res ru ra is pes soa fí si ca não tra ria be ne fí ci os à
pre vi dên cia so ci al, que se ve ria com ma i o res di fi cul -
da des para fis ca li zar o pro ces so de ar re ca da ção, re -
pre sen tan do mais ônus e em ba ra ços a esse pro du -
tor. Tam bém con clu iu-se que a ma nu ten ção da
sub-rogação, com o es ta be le ci men to de for mas ope -
ra ci o na is ade qua das, não im pe di ria a apli ca ção do
in cen ti vo fis cal re pre sen ta do pela de du ção de 50%
das con tri bu i ções re co lhi das dos em pre ga dos ru ra is.

Por sua vez, a isen ção do se gu ra do es pe ci al
dos re co lhi men tos para esse Ser vi ço, pro pos ta da
ter ce i ra emen da, po de rá ser me lhor ana li sa da em
ini ci a ti va au tô no ma, da das as di fi cul da des para a
ob ten ção de um con sen so po lí ti co a res pe i to do mé -
ri to da mu dan ça pro pos ta.

Ape sar de to dos os as pec tos me ri tó ri os e da
qua li da de téc ni ca da ini ci a ti va, en ten de mos que
tam bém se deve re con si de rar a apli ca ção da alí quo -
ta de con tri bu i ção so bre a re ce i ta ob ti da na co mer ci -
a li za ção dos pro du tos da avi cul tu ra, su i no cul tu ra,
pis ci cul tu ra e car ci ni cul tu ra (cri a ção de ca ma rões).

Assim en ten de mos prin ci pal men te em ra zão
do ele va do va lor agre ga do en vol vi do nes sas ati vi da -
des e das ba i xas mar gens de Lu cro nas ope ra ções.
A avi cul tu ra e a su i no cul tu ra, por exem plo, tra ba -
lham com lu cra ti vi da de que, mu i tas ve zes, não al -
can ça o va lor da alí quo ta de con tri bu i ção de 2,5%,
des ti na da à se gu ri da de so ci al. A im po si ção des se
peso con tri bu ti vo so bre es sas ati vi da des na prá ti ca
in vi a bi li za ria a con ti nu a ção da pro du ção, em pre ju í -
zo prin ci pal men te das pe que nas e mé di as em pre -
sas, que não po dem tra ba lhar com mar gens mí ni -
mas de lu cra ti vi da de e com pe tir com as gran des
agro in dús tri as do se tor.

Além dis so, em con se qüên cia da que da na
pro du ção, os ní ve is de em pre go so fre ri am um im -
pac to con si de rá vel. São se to res da eco no mia que
usam in ten si va men te o tra ba lho. Só para dar uma
idéia, so man do-se os em pre gos e as fa mí li as au tô -
no mas que de pen dem da avi cul tu ra e da su i no cul tu -
ra, che ga mos fa cil men te a qua tro mi lhões de pes so -
as in te res sa das, pos sí ve is ví ti mas do de sem pre go
ou da in sol vên cia fa mi li ar.

Fi nal men te, a mu dan ça na sis te má ti ca de con -
tri bu i ção, no que se re fe re a es ses se to res de ati vi -
da de, se ria ino por tu na por seus im pac tos ne ga ti vos
na eco no mia do País. São ra mos pro du ti vos em
fran co de sen vol vi men to e com cres cen te par ti ci pa -
ção na nos sa pa u ta de ex por ta ções, sen do no tó ri os
o au men to do con su mo de aves e as vi cis si tu des
en fren ta das pela pe cuá ria.

Para evi tar as con se qüên ci as ne ga ti vas apon -
ta das, fir mou-se con sen so so bre a ne ces si da de de
al te rar, me di an te emen da, o pro je to tam bém quan to
a esse as pec to. Em ne go ci a ção com o Sr. Mi nis tro
de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e
com as en ti da des re pre sen ta ti vas dos se to res in te -
res sa dos, op ta mos por dar tra ta men to às agro in dús -
tri as de pis ci cul tu ra, car ci ni cul tu ra, su i no cul tu ra e
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avi cul tu ra, se me lhan te ao dis pen sa do às co o pe ra ti -
vas. Essa iso no mia de tra ta men to tam bém evi ta, é
pre ci so re gis trar, dis tor ções na com pe ti ti vi da de e na
con cor rên cia.

Ou tra mo di fi ca ção que se faz ne ces sá ria, e que
tam bém foi dis cu ti da e acor da da com o po der exe cu ti -
vo, diz res pe i to à re vo ga ção do § 4º do art. 25 da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991. Este dis po si ti vo le -
gal, com mu i to acer to, ex clui da base de cál cu lo da
con tri bu i ção do pro du tor ru ral a pro du ção des ti na da
ao plan tio ou re flo res ta men to, o pro du to ani mal des ti -
na do à re pro du ção ou cri a ção pe cuá ria ou gran je i ra e
à uti li za ção como co ba i as para fins de pes qui sas ci -
en tí fi cas, quan do ven di do pelo pró prio pro du tor e
quem a uti li ze di re ta men te com es sas for ma li da des, e 
no caso de pro du to ve ge tal, por pes soa ou en ti da de
que, re gis tra da no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, do Abas -
te ci men to e da Re for ma Agrá ria, se de di que ao co -
mér cio de se men tes e mu das no País.

Des sa for ma, por exem plo, man ti do o pro je to
apro va do na Câ ma ra, se ria co bra do de um pro du tor
de pin ti nhos a con tri bu i ção pre vi den ciá ria na ven da
des se pro du to a ou tro gran je i ro que, por sua vez pa -
ga ria a con tri bu i ção so bre a ven da do fran go, ge ran -
do efe i to cas ca ta que fa tal men te au men ta ria o va lor
fi nal da mer ca do ria.

A re vo ga ção des te pre ce i to, con for me pre vis ta
no pro je to sob exa me, im pli ca na in clu são des tas
ope ra ções na base de cál cu lo da con tri bu i ção pre vi -
den ciá ria, acar re tan do sua du pla in ci dên cia so bre a
mes ma pro du ção. Tal pro ce di men to ob vi a men te en -
ca re ce o pro du to ali men tí cio para a po pu la ção e o tor -
na me nos com pe ti ti vo no co mér cio in ter na ci o nal.

Assim sen do, es ta mos pro pon do por meio de
nova re da ção, a su pres são da alu são ao § 4º do art.
25 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, do dis po si -
ti vo re vo ga tó rio con ti do no art. 6º da pro po si ção ana li -
sa da, man ten do a le gis la ção que, nes te as pec to, ex -
clu ía as ati vi da des aci ma des cri tas do cál cu lo da con -
tri bu i ção pre vi den ciá ria.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2001, com a
Emen da nº 01, do Se na dor Wal deck Orné las e  as
duas emen das aba i xo, e pela re je i ção das de ma is
emen das apre sen ta das.

EMENDA Nº 4-CAS – RELATOR

Dê-se ao § 4º do art. 22-A, in clu í do na Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, pelo Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 2001, a se guin te re da ção:

§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca às so ci e da des co o pe ra ti vas e às
agro in dús tri as de pis ci cul tu ra, car ci ni cul tu ra, 
su i no cul tu ra e avi cul tu ra."

EMENDA Nº 5 CAS – RELATOR

Dê-se ao art. 6º Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22,
de 2001, a se guin te re da ção:

“Art. 6º Fi cam re vo ga dos o § 5º do art.
22, os §§ 6º, 7º e 8º do art. 25 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, e o § 2º do
art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994.”

Sala da Co mis são 29 de maio de 2001. – Ro -
meu Tuma,  Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor – Jo -
nas Pi nhe iro – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Althoff – 
Mo re i ra Men des – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce
Pin to – Tião Vi a na – Ade mir Andra de – Ma ri na Sil va
– Ri car do San tos – Gil vam Bor ges  – Ma u ro Mi ran da
– Ge ral do Cân di do – Pa u lo Har tung (sem voto) –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CAS
(ao PLC 22, de 2001)

Alte ra, no art. 1º do Pro je to, a re da ção do § 5º do 
art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 22-A ............................................................
...........................................................................

§ 5º O dis pos to no in ci so I do art. 3º da 
Lei nº 8.315, de 23 de de zem bro de 1991,
não se apli ca ao em pre ga dor de que tra ta
este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci o nal
de zero vír gu la vin te e cin co por cen to da re -
ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li za ção
da pro du ção, des ti na do ao Ser vi ço Na ci o nal 
de Apren di za gem Ru ral (SENAR)."

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) – Encon -
tra-se na Casa o Sr. Lind berg Aziz Cury, su plen te con -
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De sig no
co mis são for ma da pe los Srs. Se na do res Hugo Na po -
leão, Ney Su as su na e Pa u lo Har tung para con du zir S. 
Exª ao Ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so re gi -
men tal.

(O Se nhor Lind berg Aziz Cury é con du zi do ao
Ple ná rio e pres ta, jun to à Mesa, o com pro mis so – os
pre sen tes de ve rão per ma ne cer de pé.) 

(Pro ce de-se ao ju ra men to.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De cla ro
em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Lind berg Aziz Cury, que, a par tir des te mo -
men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa co mu ni ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Em, 29 de Maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, à vis ta do dis pos to no art. 7º do Re gi men to Inter -
no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção do
Dis tri to Fe de ral, em subs ti tu i ção ao Se na dor José
Ro ber to Arru da, ado ta rei o nome par la men tar aba i xo
con sig na do e in te gra rei a ban ca da do PFL.

Aten ci o sas sa u da ções, Lind berg Cury.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -

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 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, a Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem -
bro de 1997 (con tri bu i ção pre vi den ciá ria da em pre sa
ru ral e da agro in dús tria; con sór cio sim pli fi ca do de
pro du to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is para agro in dús -
tria), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, tra mi ta em
re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, e cons ta rá da pa u -
ta da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, nos ter mos do art. 353, pa rá gra fo úni co,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg Cury por cin -
co mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Exmº Sr. Pre si den te do Se na -
do Fe de ral; Exmºs Srs. Se na do res Mem bros da Mesa 
Di re to ra; Exmºs Srªs e Srs. Se na do res; Exmºs Srªs e
Srs. De pu ta dos; de ma is au to ri da des pre sen tes, mi -
nhas se nho ras e meus se nho res, o ho mem pú bli co
não per ten ce a si mes mo. É o de po si tá rio da es pe ran -
ça da que les que o es co lhe ram. É a pa la vra dos que
pre ci sam de voz. É a co ra gem a ser vi ço do si lên cio
dos ex clu í dos. 

Ao en trar nes ta Casa, de i xo guar da dos os in te -
res ses do par ti cu lar para ves tir-me com a ban de i ra
das gran des ca u sas.

O ho mem pú bli co não tra ba lha ape nas por um
fim. Entre ga-se ao bem co mum sob a im po si ção de
prin cí pi os. 

Sim, Srªs e Srs. Se na do res, são os prin cí pi os
que de vem fun da men tar o ju ra men to de re ti dão da -
que les que as su mem o Se na do da Re pú bli ca. 

Cre io no ho mem como trans for ma dor da so ci e -
da de e nela cre io como pro pri e tá ria do Esta do. Cre io
na ver da de que li ber ta e re ju ve nes ce. Cre io na von ta -
de da ci da da nia como úni co ele men to ca paz de re vo -
lu ci o nar as co mu ni da des para o aper fe i ço a men to dos 
go ver nos. Cre io na for ça dos pe que nos que re sis te à
omis são das eli tes. Sei que cada es cra vo tem na pró -
pria mão o po der de can ce lar o pró prio ca ti ve i ro. Co -
nhe ço a po bre za e, por isso, pos so en ten der a es pe -
ran ça. Cre io na de mo cra cia, na li ber da de e na ini ci a ti -
va dos li vres. 

Nin guém pre ten de que a de mo cra cia seja per fe -
i ta ou sem de fe i tos. Há ve zes em que pode ser cla u di -
can te e frá gil, mas, cer ta men te, é a me lhor for ma de
go ver no que tem sido ex pe ri men ta da em to dos os
tem pos.

No mo men to em que as su mo o hon ro so man da -
to de Se na dor da Re pú bli ca, mu i tas são as re fle xões
que me as sal tam, como ci da dão bra si le i ro e como o
ho mem pú bli co que te nho sido nes sa ma ra vi lho sa co -
mu ni da de que é o Dis tri to Fe de ral, ago ra tam bém por
mim re pre sen ta do nes ta Casa. 

A hon ra dez hu ma na me de-se pela re ti dão de
ca rá ter, pela to le rân cia às di fe ren ças e pela gra ti dão.
Não me sen ti ria um ho mem hon ra do se não pros se -
guis se em mi nhas re fle xões com uma pa la vra ao Se -
na dor José Ro ber to Arru da.

É la men tá vel que o erro que os ho mens co me -
tem per ma ne ça na me mó ria dos tem pos, en quan to o
bem que fi ze ram seja se pul ta do com a sua au sên cia.
Os lon gos anos de con ví vio com S. Exª fir ma ram, de
ma ne i ra in de lé vel, a ima gem de um ho mem ín te gro e
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cor re to, tan to em sua vida pes so al como em sua vida
po lí ti ca, cuja tra je tó ria, ain da que atin gi da pe los acon -
te ci men tos re cen tes, deve ser con si de ra da pela His -
tó ria Con tem po râ nea so men te como de re le van tes
ser vi ços pres ta dos à Pá tria e aos bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, sou, com mu i to or gu lho, um bra -
si li en se. Não de nas ci men to, mas de co ra ção, após
as qua tro dé ca das em que aqui vivo, des de quan do a
po lí ti ca re pre sen ta ti va não fa zia par te de nos so ce ná -
rio de pos si bi li da des, com um pre fe i to e de po is um
go ver na dor no me a do e sem uma Casa Le gis la ti va
pró pria. Mes mo an tes de so pra rem os ven tos da re -
de mo cra ti za ção na ci o nal, acen di am-se, em meu pe i -
to e no de mu i tos va lo ro sos ci da dãos da Ca pi tal, as
es pe ran ças de con so li dar nos sa co mu ni da de como
par te ple na men te in te gran te e in te gra da à con du ção
da vida re gi o nal e na ci o nal.

Como lí der de clas se em pre sa ri al do Dis tri to Fe -
de ral, es ti ve om bre a do com os ho mens do co mér cio,
da in dús tria e dos ser vi ços, com os fun ci o ná ri os pú bli -
cos, com os tra ba lha do res em ge ral e, prin ci pal men -
te, com o povo bra si li en se, para con se guir que se
con sa gras se a es co lha au tô no ma e de mo crá ti ca de
nos sos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, o mais re le -
van te an se io da nos sa co mu ni da de e que nos tor nou
ci da dãos bra si le i ros em toda a sua ple ni tu de. O exer -
cí cio des sa ci da da nia le vou-me à vida po lí ti -
co-partidária. 

Para um ho mem pú bli co, não há se du ção ma i or
do que ver che ga do o mo men to de ser vir seu povo.
Como Se na dor da Re pú bli ca, sin to a exi gên cia de de -
fi nir meu pa pel na his tó ria des ta Casa. Assu mo meu
man da to es co lhen do a mis são so bre a qual vou ju rar
o meu com por ta men to. Srªs e Srs. Se na do res, as su -
mo o meu man da to e o com pro mis so de ser um trans -
for ma dor.

A ve lha di co to mia po lí ti ca que di vi dia as ide o lo -
gi as en tre es quer da e di re i ta não exis te mais. O mun -
do das idéi as pú bli cas abri ga, hoje, os con ser va do res 
de um lado e os trans for ma do res do ou tro. Mu i tos da
es quer da de on tem são con ser va do res den tro de
suas pró pri as con vic ções. E ou tros, an tes olha dos à
di re i ta, são trans for ma do res de so ci e da de. Há a di re i -
ta que é trans for ma do ra da di re i ta e a es quer da que é
con ser va do ra da es quer da. Há aque les que se de vo -
tam à con ser va ção de ve lhas es tru tu ras e há no vos
que se pro põem à trans for ma ção dos sis te mas e  à
ex tin ção dos pri vi lé gi os.

Sr. Pre si den te, to me-me como um trans for ma -
dor. Ini cio esta mis são como de fen sor dos di re i tos do
pe que no em pre en de dor. 

Os ex clu í dos da de mo cra cia eco nô mi ca é que
um dia fa rão a gran de za des te País. Por eles pas sam
os ven tos da trans for ma ção so ci al. A tec no lo gia,
como bra ço me tá li co da glo ba li za ção dos ca pi ta is, faz 
da gran de em pre sa uma fá bri ca de de sem pre ga dos.
Cabe à pe que na em pre sa o res ga te do so nho de
cons tru ir.

A nos sa luta pelo em pre go re si de na pro te ção
dos pe que nos. O seu de sen vol vi men to é o ca mi nho
da ofer ta de opor tu ni da des.

Sin to-me ab so lu ta men te à von ta de para pra ti car 
a mi nha ca u sa, pois, nes ta Casa, re pre sen to Bra sí lia.
E Bra sí lia, em sua sín te se, é a ma te ri a li za ção da epo -
péia do em pre en de do ris mo. As ci da des do Dis tri to
Fe de ral re pre sen tam a con cre tu de do des bra va men -
to. Ser bra si li en se é pos su ir um so nho. Não há nes -
sas ci da des quem não apos te no fu tu ro. Não lhes falo
dos per so na gens ma i o res da má qui na do Esta do. Di -
go-lhes do povo que edi fi ca a vida. Di go-lhes da gen te 
que fez bro tar da ari dez do cer ra do a cer te za de que o 
fu tu ro vai dar cer to. 

Ju rei a trans for ma ção, Sr. Pre si den te. Ju rei a
de fe sa do pe que no em pre en de dor, do des pos su í do,
do ex clu í do do ban que te das eli tes. 

O mo de lo eco nô mi co bra si le i ro que se ins ta lou
no País a par tir da dé ca da de 50, in dus tri a lis ta por ex -
ce lên cia, pri vi le gia o con ce i to de ”em pre go“ e não o
de ”em pre en de dor“.

A par tir dos anos 80, a si tu a ção mu dou com
gran de ra pi dez. A bus ca pela com pe ti ti vi da de no mer -
ca do glo ba li za do fez com que mi lhões de em pre gos
de i xas sem de exis tir, pro fis sões fos sem ex tin tas e o
País pas sou a con vi ver com um enor me con tin gen te
de ex clu í dos.

É ur gen te a mo di fi ca ção des se qua dro.
Te nham em mim um agen te des sa trans for ma -

ção. Um gran de País é fe i to da soma das opor tu ni da -
des dos pe que nos. A trans for ma ção que ju rei não se
atém ape nas à luta pela pe que na em pre sa. Ori en -
ta-se ao ci da dão e a seus di re i tos, às ins ti tu i ções e
seus de ve res.

Che go à afli ção des te mo men to. Ao as su mir al -
tas res pon sa bi li da des na vida na ci o nal, vejo que o
Bra sil vive um mo men to dos mais gra ves. Arris co-me
a afir mar que, do pon to de vis ta da vida co ti di a na dos
ci da dãos, es ta mos di an te da mais gra ve si tu a ção que 
pre sen ci ei em toda a mi nha vida.

Cada lar, cada es co la, cada hos pi tal, cada loja e
cada fá bri ca bra si le i ra está so fren do com o ce ná rio
cru el de ca rên cia de ener gia elé tri ca para suas ati vi -
da des mais bá si cas e fun da men ta is, in clu si ve, no ex -
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tre mo, para a ga ran tia de vida para al guns ci da dãos.
Não me de te rei, nes te mo men to, em con si de ra ções
téc ni cas, ju rí di cas ou po lí ti cas so bre as ca u sas do
pro ble ma ener gé ti co, mas não me fur ta rei à in ten sa
par ti ci pa ção no de ba te que, tam bém no foro do Se na -
do Fe de ral deve ha ver lu gar para tal dis cus são, mas
lu ta rei para que as so lu ções ado ta das es te jam fun da -
men tal men te em ba sa das na mi ni mi za ção dos pre ju í -
zos so ci a is que, in fe liz e cer ta men te, se rão ca u sa dos
à so ci e da de bra si le i ra.

O pre sen te com que me de pa ro tam bém in clui o
mo men to por que pas sa o Se na do Fe de ral.

”As ins ti tu i ções de vem ser ma i o res do que qual -
quer de seus mem bros.“

O Se na do Fe de ral vem de mons tran do à Na ção,
no con jun to de epi só di os que ocor re ram em seu âm -
bi to nos úl ti mos anos, a ab so lu ta cor re ção des sa afir -
ma ção. Os mo men tos de gra vi da de, de com ple xi da -
de nas de ci sões e mes mo de alta tur bu lên cia, fo ram e 
con ti nu am sen do trans pos tos com alta res pon sa bi li -
da de po lí ti ca, ju rí di ca e so ci o ló gi ca, trans mi tin do ao
Bra sil a con fi a bi li da de que se deve es pe rar da mais
alta Casa le gis la ti va na ci o nal.

Res sal te-se, ain da, que tal com por ta men to
trans cen deu, de mu i to, as qua tro pa re des do Par la -
men to, pois a mí dia, ca pi ta ne a da pela pró pria TV Se -
na do, tor nou-se uma di vul ga do ra ex ten si va de to dos
os fa tos e atos des ta Casa, per mi tin do às mais lon gín -
quas e dis tan tes ca ma das de nos sa so ci e da de o ple -
no co nhe ci men to das im por tan tes de ci sões que aqui
vêm ocor ren do. 

Ao acre di tar que o for ta le ci men to da de mo cra -
cia e da vida po lí ti ca bra si le i ra pas sa pelo for ta le ci -
men to par ti dá rio, devo crer, tam bém, que, ao ho mem
pú bli co, prin ci pal men te de ten tor de um man da to par -
ti dá rio, ca bem de ci sões que, ao lado das po si ções
pes so a is, de vam re fle tir o con sen so ou a de ci são ma -
jo ri tá ria de sua agre mi a ção.

Assim, ao lado da bus ca da jus ti ça e da se ri e da -
de na con du ção da co i sa pú bli ca, irei bus car, no âm bi -
to par ti dá ria, as ma ni fes ta ções que con fi gu rem a
opor tu ni da de e a for ma mais ade qua das de de ba ter
os te mas que es tão em pa u ta no Se na do Fe de ral e no 
Con gres so Na ci o nal. 

Sr. Pre si den te, sei que meu tem po está no li mi te 
do que foi es ta be le ci do. So men te peço li cen ça para
ci tar um tre cho do meu dis cur so que jul go im por tan te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, va mos
ao fu tu ro.

Te nho a cons ciên cia de que ain da há um lon go
ca mi nho a per cor rer e que a fun ção do Esta do bra si le i ro 

é pro por ci o nar à so ci e da de o má xi mo de pos si bi li da -
des para seu de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co.

Não te ria a pre ten são de po der abor dar, de for -
ma se gu ra, to dos os ca mi nhos que de ve mos tri lhar, e
pro cu rei-me ater aos que, por for ça da ex pe riên cia de
mi nha vida em pre sa ria, pude me lhor en ten der, nes se
so fri men to de em pre sá rio às vol tas com o am bi en te
eco no mi ca men te des fa vo rá vel, com ta xas de ju ros
es cor chan tes, tri bu ta ção que su fo ca e bu ro cra cia que 
ini be a ati vi da de em pre sa ri al. Sen ti na pró pria car ne
essa re a li da de e que ro va ler-me des sa ex pe riên cia
para que ou tros em pre sá ri os não te nham que pas sar
pelo que pas sei.

A con so li da ção dos no vos ru mos pre ten di dos
para o Bra sil pas sa, sem dú vi da, pela sim pli fi ca ção
tri bu tá ria, para do tar o em pre sa ri a do bra si le i ro da agi -
li da de ne ces sá ria à com pe ti ti vi da de de um mer ca do
cada vez mais glo ba li za do, sob pena de não ge rar -
mos ri que za e em pre go em quan ti da de su fi ci en te
para nos sas ne ces si da des de cres ci men to.

Nes te sen ti do, ve nho ana li san do, com pro fun di -
da de, o com por ta men to da CPMF, fór mu la de cor ren te 
do his tó ri co im pos to úni co, mu i to dis cu ti do na dé ca da
pas sa da, cuja apli ca bi li da de con ti nu a da a vem con -
so li dan do como uma das mais mo der nas e prá ti cas
for mas de tri bu ta ção.

Indo ao en con tro da jus ti ça tri bu tá ria por que
cla ma a so ci e da de, a CPMF tri bu ta de for ma pro por ci -
o nal à ri que za mo vi men ta da, por isso in ci de de for ma
mais acen tu a da so bre os ri cos do que so bre os po -
bres.

Con si de ro per ti nen te, pois, a in clu são da hi pó te -
se de uma ele va ção subs tan ci al das alí quo tas da
CPMF, com me ca nis mos com pen sa tó ri os so bre ou -
tros tri bu tos, como uma ver ten te dig na de aná li se no
âm bi to dos de ba tes que te re mos so bre a re for ma tri -
bu tá ria, no Con gres so Na ci o nal.

Na vi são re gi o nal que te nho o de ver de en fa ti -
zar, como re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral e do Cen -
tro-Oeste bra si le i ro, mu i tas são as ca rên ci as ora exis -
ten tes que de ve rão ser ob je to de mi nha aten ção.
Con si de ro, no en tan to, que nos sa ci da de e nos sa re -
gião de man dam, prin c i pal men te, con di ções de in -
fra-estrutura para im pul si o nar o seu de sen vol vi men to
eco nô mi co e, no mo men to em que to dos sen ti re mos
a in fluên cia da ca rên cia ener gé ti ca, devo ele ger,
como de alta pri o ri da de, a im plan ta ção do ra mal do
ga so du to Bra sil/Bo lí via em Bra sí lia, Go iás e todo o
Cen tro-Oeste.

Essa obra sig ni fi ca o su pri men to re gu lar de gás, 
para con su mo di re to e na pro du ção das mais di ver sas 
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for mas de ener gia, o que se cons ti tui em re qui si to fun -
da men tal para o pro gres so re gi o nal. De ten tor de ine -
gá vel vi a bi li da de téc ni ca e eco nô mi ca, o ra mal do ga -
so du to tem sua obra con di ci o na da à dis po ni bi li da de
de re cur sos para tal e, des de logo, ve nho con cla mar
as ban ca das da re gião para que, uni dos, pos sa mos
con tem plar sua re a li za ção no âm bi to do Orça men to
Ge ral da União.

Sr. Pre si den te, as su mo a ca de i ra de Se na dor da 
Re pú bli ca com a res pon sa bi li da de que tal mis são me
im põe. Na Casa da Fe de ra ção, se rei um in can sá vel
de fen sor do Dis tri to Fe de ral e lu ta rei para ver aten di -
dos os ple i tos de in te res se de nos sa co mu ni da de.
Nes se sen ti do, pre ten do dar con ti nu i da de ao tra ba lho 
re a li za do pelo Se na dor José Ro ber to Arru da, de man -
dan do aguer ri da men te ao Po der Exe cu ti vo e a quem
mais de di re i to pe las ca u sas de Bra sí lia.

Cre ia-me, tam bém, um ina mo ví vel guar dião
des ta Casa e de tudo o que ela re pre sen ta na vida na -
ci o nal. À hon ra de ser aqui re ce bi do, como par de V.
Exªs, cor res pon de rei com li su ra, ho nes ti da de, ca ri -
nho e ami za de, va lo res que cul ti vo des de o nas ci -
men to e que trans cen dem as di ver gên ci as de cu nho
po lí ti co, na tu ral men te pre sen tes na vida par la men tar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas
se nho ras, meus se nho res, a to le rân cia para quem lhe 
é di fe ren te é fi lha di le ta da sa be do ria. 

Esta Casa é um con se lho dos mais ve lhos. Não
pela ida de, que lhes en cur ta a vida, mas pela ex pe -
riên cia que lhes en ri que ce o tem po.

Mi nha vida não mais me per ten ce.

Sou, a par tir de hoje, ape nas o que se rei na me -
mó ria da que les que con fi a ram em meu nome e em
meus so nhos.

Mi nhas pa la vras fi na is são para mi nha fa mí lia.
O mo men to que ora vivo não te ria cer ta men te exis ti do 
sem o per ma nen te apo io da que les que me amam tan -
to. Não te ria sen ti do es tar aqui se eles não exis tis sem
e não so nhas sem co mi go.

Que Deus me ilu mi ne e me de ter mi ne o ca mi -
nho do bem.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li -
de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Hugo Na po -
leão.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, evi den -
te men te é de se jo da Li de ran ça sa u dar o novo mem -
bro do nos so Par ti do a in gres sar no Se na do, o Se na -
dor Lind berg Cury.

Nes te ins tan te, ao tem po em que ma ni fes to
esse re go zi jo, te nho tam bém, in fe liz men te, o de ver
de tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa a ter rí vel si tu a -
ção de seca que as so la o Nor des te, par ti cu lar men te o 
meu Esta do, o Pi a uí.

Devo di zer que, nos idos de 1968, as sis ti e ouvi
do Pre si den te Jus ce li no Ku bits check, em pa la vras di -
ri gi das ao ex-Diretor-Geral do Dnocs, José Cân di do
Pes soa, as mo ti va ções que o le va ram a cri ar a en tão
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te:
ha ver se emo ci o na do, em solo per nam bu ca no, ao ver 
tan tos fla ge la dos e tan tos so fri dos.

Sr. Pre si den te, os nú me ros, em to dos os Esta -
dos nor des ti nos, des de o Pi a uí até a Ba hia, en vol ven -
do as po pu la ções, são ter rí ve is. Pos so di zer, por
exem plo, que, no meu Esta do, dos 222 Mu ni cí pi os,
100 fo ram de cla ra dos em emer gên cia por de cre tos
mu ni ci pa is, e o Go ver no do Esta do con si de rou na
mes ma si tu a ção o nú me ro ele va do de 98 Mu ni cí pi os. 

A si tu a ção da sa fra é ter rí vel. Se gun do o IBGE,
os nú me ros as sus tam. Hou ve per da da pro du ção
agrí co la do Esta do de 40,29% em re la ção à sa fra es ti -
ma da no iní cio do ano. Esta va pre vis ta uma co lhe i ta
de 877 mil to ne la das de grãos – mi lho, ar roz, fe i jão e
soja –, e se rão co lhi das ape nas 524 mil to ne la das
este ano. Por tan to, 18 mil to ne la das a me nos do que
na sa fra de 2000. 

De mais a mais, das 14 es ta ções me di do ras de
chu vas do Insti tu to Na ci o nal de Me te o ro lo gia no Pi a -
uí, em 9 fo ram re gis tra das que das nos ín di ces plu vi o -
mé tri cos. 

As pi o res si tu a ções no Esta do fo ram ve ri fi ca das 
em Flo ri a no e em Bom Je sus. Bom Je sus, por exem -
plo, não é área per ten cen te ao se mi-árido, pois está
in te i ra men te fora, no vale do Gur guéia. Mas ali as
per das mon tam a 45% da sa fra. 

Qu a se 30% da po pu la ção do Esta do do Pi a uí
está en vol vi da com esse tipo de fla ge lo. Não pre ci so
mais di zer que to dos nós – do meu Esta do e da ban -
ca da nor des ti na – es ta mos obri ga dos a to mar as pro -
vi dên ci as ne ces sá ri as.

É bem ver da de que o Mi nis té rio da Re for ma e
do De sen vol vi men to Agrá rio de ter mi nou a dis tri bu i -
ção de ces tas de ali men to. Pen so, con tu do, que pre -
ci sa mos ir a mais. Insto o pró prio Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal e os ór gãos do Go ver no Fe de ral de
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de sen vol vi men to no Nor des te a pas sa rem a pen sar
se ri a men te na exe cu ção de um pla no de emer gên cia
que en vol va fren tes pro du ti vas de ser vi ço de modo a
pre pa rar a con ten ção das águas. 

Esse é nos so dra ma per ma nen te, cons tan te.
Por tan to, ve nho ape lar aos co le gas, com pa nhe i ros
de Ban ca da no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De -
pu tados – não só os do meu Esta do, re pi to, como os
Par la men ta res de todo o Nor des te bra si le i ro – para que
to dos nos una mos, a fim de que, no Po der Exe cu ti vo
Fe de ral, te nha mos o me lhor pro ve i to para mi no rar, re -
du zir e mi ni mi zar a si tu a ção so fri da das po pu la ções.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, como Lí der
em exer cí cio do PMDB. 

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – No bre Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, faço coro com o que dis se o Se na -
dor Hugo Na po leão so bre a seca que che ga ao Nor -
des te. 

Nes ta se ma na, o Mi nis tro Raul Jung mann foi ao
Nor des te, ao meu Esta do, ver pes so al men te a si tu a -
ção. Ce a rá, Pa ra í ba, Per nam bu co, Pi a uí e Ala go as
pas sam por uma seca ver de. Na Pa ra í ba, dos 223
Mu ni cí pi os, 143 já fo ram atin gi dos. 

Sr. Pre si den te, essa si tu a ção atin gi rá mais de
1,5 mi lhão de pes so as e cer ca de 73% da sa fra. No
meu Esta do há ci da des sem um pin go de água! Tra -
ta-se de uma emer gên cia gri tan te. Vi mos o Go ver no
Fe de ral des ti nar R$25 mi lhões em do ta ções para
ces tas bá si cas e car ros-pipa, o que é su fi ci en te para
dois me ses. 

É pre ci so que to dos es te ja mos uni dos, por que a 
seca ver de, em al gu mas áre as do Esta do, já não é só
ver de: traz, além da per da da sa fra, tam bém a mor te
dos ani ma is, que co me çam a ser re ti ra dos para ou -
tras re giões. Tra ta-se de uma pre vi são di fí cil, pois
tam bém es ta mos vi ven do um mo men to di fí cil, já que
não te mos um ti tu lar no Mi nis té rio, o que es pe ro seja
re sol vi do em cur to pra zo. Ou seja, para evi tar mos
uma ca la mi da de mu i to ma i or, pre ci sa mos re al men te
da união de to dos. 

Esse era o pri me i ro e prin ci pal as sun to que me
trou xe a esta tri bu na.

O ou tro as sun to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, diz res pe i to à di vul ga ção de que uma as ses -
so ra mi nha ti nha li ga ção com uma em pre sa de lobby.

Com re la ção a isso, man dei abrir in qué ri to e
aguar da rei a sua con clu são para to mar as pro vi dên ci -
as ca bí ve is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra pela or dem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
peço a mi nha ins cri ção por cin co mi nu tos, para fa lar
so bre um im por tan te as sun to: o Se na do se dia, a par -
tir de ama nhã, o 1º Fó rum Bra si le i ro de Sa ú de Ocu lar.

Peço a V. Exª que me ins cre va para fa lar no mo -
men to opor tu no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
peço a V. Exª que me ins cre va para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di -
dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

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, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 268, 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, a tra mi ta ção em con jun to dos PLC nºs. 14, de 
1998, 91, de 2000, e 13, de 2001, e do PLS nº 657, de
1999, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001, –
Osmar Dias.  

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do na
Ordem do Dia, nos ter mos do Re gi men to.

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
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 95, DE 2001

Alte ra o art. 18 da Lei nº 9.656, de 3
de ju nho de 1998, que dis põe so bre os
pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia 
à sa ú de, para pro i bir a exi gên cia de ca u -
ção por par te de seus pres ta do res de
ser vi ços con tra ta dos e cre den ci a dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao art. 18 da Lei nº 9.656,

de 3 de ju nho de 1998, o se guin te:
“Art. 18. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. Em qual quer si tu a ção,

fica pro i bi da a exi gên cia, por par te do pres ta -
dor de ser vi ço, de ca u ção ou de pó si to de qual -
quer na tu re za, no ato da in ter na ção ou com
an te ri o ri da de à pres ta ção do ser vi ço." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A exi gên cia de ca u ção ou ou tra for ma de de pó -
si to pe las clí ni cas e hos pi ta is par ti cu la res con tra ta dos 
ou cre den ci a dos pe los pla nos de sa ú de para a in ter -
na ção ou o aten di men to de be ne fi ciá ri os des ses pla -
nos pro vo ca si tu a ções de cons tran gi men to ou – como 
já acon te ceu – de ris co de vida.

Tais de pó si tos são exi gi dos, ge ral men te, para
ga ran tir o res sar ci men to do pres ta dor por even tu a is
pro ce di men tos e me di ca ções que o con vê nio se re cu -
se a pa gar.

Essas exi gên ci as são ex ces si vas, ca rac te ri zan -
do-se como prá ti ca abu si va, se gun do dis põe o Có di go
de Pro te ção e De fe sa do Con su mi dor – Lei nº 8.078, de 
11 de se tem bro de 1990, em seu art. 39, in ci so V.

Assim, e con si de ran do que a ca u ção é uma exi -
gên cia in jus ta, con cla ma mos os ilus tres pa res pela
apro va ção do pre sen te pro je to, de vi tal im por tân cia
para os usuá ri os de pla nos de sa ú de que es te jam ne -
ces si tan do de in ter na ção em clí ni cas e hos pi ta is con -
tra ta dos e con ve ni a dos.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Pa u lo
Sou to.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre os pla nos e se gu ros
pri va dos de as sis tên cia à sa ú de.

...........................................................................
Art. 18. A ace i ta ção, por par te de qual quer pres -

ta dor de ser vi ço ou pro fis si o nal de sa ú de, da con di -
ção de con tra ta do ou cre den ci a do de uma ope ra do ra
de pla nos ou se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú -
de, im põe-lhe as se guin tes obri ga ções e di re i tos:

I – o con su mi dor de de ter mi na da ope ra do ra, em 
ne nhu ma hi pó te se e sob ne nhum pre tex to ou ale ga -
ção, pode ser dis cri mi na do ou aten di do de for ma dis -
tin ta da que la dis pen sa da aos cli en tes vin cu la dos a
ou tra ope ra do ra ou pla no;

II – a mar ca ção de con sul tas, exa mes e qua is -
quer ou tros pro ce di men tos deve ser fe i ta de for ma a
aten der às ne ces si da des dos con su mi do res, pri vi le gi -
an do os ca sos de emer gên cia ou ur gên cia, as sim
como as pes so as com mais de ses sen ta e cin co anos
de ida de, as ges tan tes, lac tan tes, lac ten tes e cri an -
ças até cin co anos;

III – a ma nu ten ção de re la ci o na men to de con tra ta -
ção ou cre den ci a men to com quan tas ope ra do ras de
pla nos ou se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de de -
se jar, sen do ex pres sa men te ve da do im por con tra tos de
ex clu si vi da de ou de res tri ção à ati vi da de pro fis si o nal.

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

LEI Nº 8.078, DE 11 de SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

...........................................................................
Art. 39. É ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou

ser vi ços:
...........................................................................
V – exi gir do con su mi dor van ta gem ma ni fes ta -

men te ex ces si va;
...........................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE  (Edi son Lo bão) – O pro je -
to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

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 Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUIMENTO Nº 269, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do art. 50 da Cons ti -

tu i ção Fe de ral e nos ar ti gos 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta -
das ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, as se guin tes
in for ma ções:

1 – Qu a is os mo ti vos que le va ram o Ban co Cen -
tral a in ter vir no Mil ban co?

2 – Qual era o pa tri mô nio do Mil ban co no ato da
in ter ven ção?

3 – Qu an to tem po du rou a in ter ven ção no Mil -
ban co?

4 – Qu an to era o ca i xa do Mil ban co no ato da in -
ter ven ção?

5 – Qual o mon tan te da dí vi da do Mil ban co
com a Re ce i ta Fe de ral no ato da in ter ven ção? E
com a Pre vi dên cia So ci al? E com en car gos tra ba -
lhis tas ad vin dos de de ci sões ju di ci a is?

6 – Qu an tos fun ci o ná ri os o Mil ban co ti nha no
ato da in ter ven ção? Qu an tos fo ram de mi ti dos?

7 – Em que con di ções foi de vol vi do o Mil ban co 
ao seu con tro la dor?

8 – Hou ve al gu ma par ti ci pa ção dos Srs. José
Afon so Bi ca lho e Ro nal do Lo ca tel li no pro ces so de
in ter ven ção no Mil ban co?

9 – Hou ve al gu ma de nún cia so bre trá fi co de
in fluên cia no pro ces so de in ter ven ção no Mil ban co?

10 – Qu a is os ar gu men tos uti li za dos pelo con -
tro la dor e que fo ram con si de ra dos de ci si vos para
ces sar a in ter ven ção?

11 – Exis te, no âm bi to do Ban co Cen tral, al -
gum pro ces so (in qué ri to ad mi nis tra ti vo) des ti na do a
apu rar a par ti ci pa ção de al gum fun ci o ná rio em ir re -
gu la ri da des em li qui da ções?

Jus ti fi ca ção

Os pro ces sos de in ter ven ção do Ban co Cen tral
nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras têm sido mo ti vo de vá ri as
sus pe i tas. Ma té ria pu bli ca da pela re vis ta IstoÉ , nu -
me ro 1632, de 10 de ja ne i ro do cor ren te sob o ti tu lo “A 

Má fia das Li qui da ções”, cita no mi nal men te o Se nhor
Cláu dio Ma uch, ex-diretor de fis ca li za ção e a atu al di -
re to ra da área, Se nho ra Te re za Gros si como per ten -
cen tes ao es que ma fra u du len to das li qui da ções. O jor -
nal Cor re io Bra zi li en se , de 7 de abril de 2001, in for ma
que o De le ga do De u ler Ro cha, da De le ga cia de Com -
ba te ao Cri me Orga ni za do e Inqué ri tos Espe ci a is, está
in ves ti gan do tais de nún ci as e so li ci tou, in clu si ve, a que -
bra do si gi lo ban cá rio dos en vol vi dos. Re que i ro as in for -
ma ções aci ma lis ta das para que pos sa cum prir as dis -
po si ções cons ti tu ci o na is no que diz res pe i to a fis ca li za -
ção dos atos do Po der Exe cu ti vo.

Sala das ses sões, 29 de maio de 2001. – Edu -
ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

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 Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 270, DE 2001

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran do a atu al
cri se de abas te ci men to de ener gia que as so la o País,
de ter mi na da pela es cas sez de in ves ti men tos no se tor 
de ge ra ção de ener gia elé tri ca, prin ci pal men te no úl ti -
mo de cê nio, re que i ro se jam pres ta das pelo Exmº Sr.
Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or as se guin tes in for ma ções, re la ti vas aos úl ti -
mos dez anos:

a) va lo res anu a is re fe ren tes aos fi nan ci a -
men tos con tra ta dos pelo se tor de ener gia elé -
tri ca com o BNDES, des ti na dos a in ves ti men -
tos em ge ra ção de ener gia elé tri ca, dis cri mi na -
dos por fon tes de ener gia (hi dro e lé tri cas, ter -
mo e lé tri cas, usi nas de ener gia eô li ca, etc);

b) soma dos de sem bol sos anu a is do
BNDES para o se tor de ener gia elé tri ca, re -
la ti vos a pro je tos de in ves ti men tos em ge ra -
ção de ener gia elé tri ca, por fon tes de ener -
gia (hi dro e lé tri cas, ter mo e lé tri cas, etc);

c) va lo res con tra ta dos e de sem bol sos
anu a is com pro je tos de in ves ti men to em
trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri -
ca pelo BNDES.
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Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. –
Osmar Dias.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do Re gi men to.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 271, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da de -
fi ni ti va do Pro je to de Re so lu ção nº 95, de 1999, de mi -
nha au to ria.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Se na -
dor Ney Su as su na. 

REQUERIMENTO Nº 272, 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da de -
fi ni ti va do Pro je to de Re so lu ção nº 12, de 2001, de mi -
nha au to ria.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Se na -
dor Ney Su as su na.

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, a re ti ra da de tra mi -
ta ção, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei Com -
ple men tar nº

 
256 de 2000, de mi nha au to ria, em face

da edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.146-1, de 4 de
maio de 2001, que ex tin gue a Su pe rin ten dên cia do
De sen vol vi men to da Ama zô nia – SUDAM.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE  (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos do art. 256, ”b“, do Re gi -
men to Inter no.

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 Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 274, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a in ser ção em ata de voto de pro fun do

pe sar pelo fa le ci men to do Se nhor Íta lo Ba tan Ré gis,
ocor ri do no úl ti mo dia 27, do min go, em Vi tó ria, bem
como de apre sen ta ção de vo tos de con do lên ci as à fa -

mí lia, re si den te na Rua José de Car va lho, 370, Ilha de 
San ta Ma ria – Vi tó ria – ES, CEP 29040-580.

Ba tan foi, sem dú vi da, o ma i or lí der co mu ni tá rio
do Esta do do Espí ri to San to, onde pres tou vá ri os ser -
vi ços à ca u sa co mu ni tá ria e pú bli ca. Com o seu es pí -
ri to de luta, é exem plo de su pe ra ção das di fi cul da des
e de amor à de mo cra cia.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Se na -
dor Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse re -
que ri men to 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. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para en -
ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
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, so li ci tei a in -
ser ção em Ata de voto de pro fun do pelo fa le ci men to
do Sr. Íta lo Ba tan Ré gis, que acon te ceu no úl ti mo dia
27, do min go, em Vi tó ria, em de cor rên cia de com pli ca -
ções re na is ocor ri das após duas ci rur gi as na ve sí cu la. 

Ba tan ti nha 70 anos e, se gu ra men te, foi a ma i or
li de ran ça co mu ni tá ria que o Esta do do Espí ri to San to
pro du ziu nos úl ti mos 30 anos. Não que ro cha má-lo de 
lí der co mu ni tá rio, mas de um ver da de i ro ani ma dor
das or ga ni za ções co mu ni tá ri as. Foi um dos fun da do -
res do mo vi men to po pu lar em Vi tó ria e o pri me i ro pre -
si den te do cen tro co mu ni tá rio da Ilha de San ta Ma ria
e Mon te Belo. Vi tó ria tem uma gran de tra di ção em or -
ga ni za ção da vida co mu ni tá ria, ten do co me ça do com
as as so ci a ções de me lho ri as para os ba ir ros.

Lem bro-me do seu tra ba lho por que o meu fa le -
ci do pai ti nha co mér cio mu i to pró xi mo des sa re gião e
eu, ain da me ni no, acom pa nhei esse tra ba lho co mu ni -
tá rio que se ini ci a va, que dava os pri me i ros pas sos. 

Foi fun da dor do Con se lho Po pu lar de Vi tó ria
(CPV). A ci da de de Vi tó ria, além de ter or ga ni za ção em
to dos os ba ir ros, tem uma en ti da de cen tra li za do ra das
or ga ni za ções cha ma da Con se lho Po pu lar de Vi tó ria, do 
qual Ba tan, atu al men te, era o pre si den te de hon ra. 

Foi ele um dos ide a li za do res de um tra ba lho que 
tam bém o Par ti do dos Tra ba lha do res de sen vol ve em
ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, aqui lo que cha ma mos de
”or ça men to par ti ci pa ti vo“, que foi mu i to for ta le ci do na
ci da de de Vi tó ria du ran te a mi nha ad mi nis tra ção. A ci -
da de, in clu si ve, cha ma a lei que ins ti tui o or ça men to
par ti ci pa ti vo de ”Lei Ba tan“.
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Res pe i ta do e mu i to que ri do na ci da de de Vi tó -
ria, che gou a ser in di ca do can di da to a vi ce-prefeito na 
cha pa en ca be ça da pelo atu al Pre fe i to Luiz Pa u lo Vel -
lo zo Lu cas, mas abriu mão da vaga ten do em vis ta a
dis pu ta par ti dá ria exis ten te na épo ca, que che gou a
ga nhar di men são na ci o nal.

Ba tan de i xou mu lher, D. Olga – mi nha ami ga –,
dois fi lhos, Ri car do e Car la, e um neto, Ri car do.

Re gis tro, por tan to, Sr. Pre si den te, nes ta Casa, a 
per da ir re pa rá vel para to dos nós, ca pi xa bas, de Íta lo
Ba tan Ré gis, exem plo de vida e de di ca ção de sin te -
res sa da a ca u sas co mu ni tá ri as e pú bli cas, ao for ta le -
ci men to da ci da da nia e da de mo cra cia.

Mes mo di an te de di fi cul da des fí si cas – Ba tan era
por ta dor de de fi ciên cia vi su al –, ja ma is fra que jou na
luta, nas mis sões que lhe fo ram de le ga das, ao con trá -
rio, de las sem pre se de sin cum biu com ener gia, com ga -
lhar dia, com for ça e com pe tên cia, sen do um nome que,
por seu es to fo mo ral, fi ca rá in de le vel men te mar ca do na
his tó ria da ci da de de Vi tó ria, na his tó ria do Espí ri to San -
to e na his tó ria da luta po pu lar no nos so País, de mu i tos
e mu i tos bra si le i ros anô ni mos pelo di re i to à mo ra dia, ao
sa ne a men to, à água, à luz, ao trans por te.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, re gis trar a mi nha já gran -
de sa u da de por essa gran de fi gu ra da vida co mu ni tá -
ria, da vida pú bli ca do meu Esta do. Estou cer to de
que seu exem plo ser vi rá a mu i tos bra si le i ros nes s a
luta dura que tra va mos para trans for mar este País,
ain da de mu i ta ex clu são, em um país dos bra si le i ros.

Faço este re gis tro emo ci o na do e até so fri do, lem -
bran do tam bém o so fri men to do povo de Vi tó ria e do
Espí ri to San to, que teve a opor tu ni da de de co nhe cê-lo.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o Re que ri men to n.º 274, de 2001.
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 (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, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 275, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to Inter -
no, re que i ro ao mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Pe dro 

Sam pa io Ma lan, as se guin tes in for ma ções re la ti vas
ao Ban co do Nor des te do Bra sil:

1. Qual foi, dis cri mi na do ano a ano, o va lor no mi -
nal dos re cur sos do Fun do de De sen vol vi men to do Nor -
des te apli ca do em cada Esta do, en tre 1995 e 2000?

2. Qual foi, dis cri mi na do ano a ano, o per cen tu al 
de re cur sos do Fun do de De sen vol vi men to do Nor -
des te apli ca do em cada Esta do, en tre 1995 e 2000?

3. Qu a is os cri té ri os que de fi ni ram essa dis tri bu i -
ção?

Jus ti fi ca ção

A jus ta e equâ ni me dis tri bu i ção de re cur sos pú -
bli cos cons ti tui uma as pi ra ção de qual quer ad mi nis -
tra dor. A es cas sez de re cur sos e as ca rên ci as de de -
ter mi na das re giões, como o Nor des te, tor nam im -
pres cin dí vel o per ma nen te acom pa nha men to da apli -
ca ção das ver bas.

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, pelo in ci so X do
art. 49, “fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta”. Sen do o Se -
na do cons ti tu í do por re pre sen tan tes dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, essa res pon sa bi li da de se tor na
ain da mais ní ti da.

O Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te é, por
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, apli ca do por meio de ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra de ca rá ter re gi o nal, pre sen te men te o
Ban co do Nor des te, vin cu la do ao Mi nis té rio da Fa zen -
da. Por esta ra zão, di ri gi mo-nos ao Exmº Sr. Mi nis tro da
Fa zen da, para so li ci tar as re fe ri das in for ma ções.

Sala de ses sões, 29 de maio de 2001. – Fre i tas
Neto.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do Re gi men to Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Re so lu ção nº 54, de 2000, de au to ria do
Se na dor Álva ro Dias e de ou tros Srs. 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.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
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É lido o se guin te:

OF/517/01/GP/ARB

Por to Ale gre, 18 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Aten den do pe di do da Co mis são de Sa ú de e

Meio Ambi en te des ta Casa, di ri jo-me a Vos sa Exce -
lên cia com a fi na li da de de en ca mi nhar em ane xo o
Ofí cio BPT nº 62/01, da ta do de 16 de maio de 2001,
atra vés do qual ma ni fes tam seu apo io à as si na tu ra e
à ra ti fi ca ção da Con ven ção de Po lu en tes Orgâ ni cos
Per sis ten tes da Orga ni za ção das Na ções Uni das.

Va lho-me da opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia mi nhas con si de ra ções. – De pu ta do 
Sér gio Zam bi a si, Pre si den te.

OF./BPT Nº 62/01

Por to Ale gre, 16 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ao cum pri men tá-lo res pe i to sa men te, vi mos so -

li ci tar que a Pre si dên cia des ta Casa en vie cor res pon -
dên cia aos Exce len tís si mos Se nho res Mi nis tros das
Re la ções Exte ri o res, da Sa ú de, do Meio Ambi en te e
da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to e o Exce len tís si mo 
Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal co mu ni -
can do a ma ni fes ta ção de apo io dos de pu ta dos des ta
Casa à as si na tu ra e à ra ti fi ca ção da Con ven ção de
Po lu en tes Orgâ ni cos Per sis ten tes da Orga ni za ção
das Na ções Uni das. Esta Con ven ção será dis cu ti da
em Con fe rên cia a ser re a li za da nos pró xi mos dias 22
e 23 de maio em Esto col mo, Su é cia. Ela visa a abo li -
ção da ge ra ção e a eli mi na ção de doze subs tân ci as
ou gru po de subs tân ci as al ta men te tó xi cas e no ci vas
à sa ú de e ao meio am bi en te, en tre elas as di o xi nas,
fu ra nos e bi fe ni las po li clo ra das.

Ma ni fes ta ram es pe ci al apo io a esta as si na tu ra e 
a esta ra ti fi ca ção os de pu ta dos e de pu ta das pre sen -
tes na au diên cia pú bli ca pro mo vi da nes ta data pela
Co mis são de Sa ú de e Meio Ambi en te des ta Casa que 
tra tou des te tema.

Cer tos de sua aten ção, fir ma mo-nos, aten ci o sa -
men te. – De pu ta do Edson Por ti lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

OF. PSDB/PTB/l/Nº 552/2001

Bra sí lia, 29 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Ve nho so li ci tar a Vos sa Exce lên cia a gen ti le za

de de ter mi nar a subs ti tu i ção dos De pu ta dos Ju tahy
Ju ni or e Ro ber to Jef fer son pe los De pu ta dos Da ni lo
de Cas tro e Luiz Pi a uhy li no, res pec ti va men te, como
mem bros ti tu la res, e do De pu ta do João Alme i da pelo
De pu ta do Ra i mun do Go mes de Ma tos, como mem -
bro su plen te, na Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar
a Me di da Pro vi só ria nº

 
2.146-1/2001, que “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”.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do Blo co PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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 Ca sil do Mal da -
ner, por 20 mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, vou fa zer uma
aná li se, em bo ra bre ve, da car ga so ci al com que os
Mu ni cí pi os bra si le i ros vêm ar can do hoje. Faço isso
em fun ção do êxo do que vem ocor ren do dos Mu ni cí -
pi os me no res para as gran des me tró po les e em ra zão 
da nova le gis la ção se gun do a qual as Pre fe i tu ras com 
me nos de mil fun ci o ná ri os não po de rão mais ter seus
pró pri os ins ti tu tos de pre vi dên cia, de ven do re co lher
ao INSS, além da con tri bu i ção pre vi den ciá ria do ser -
vi dor, a con tri bu i ção pa tro nal de 22%. Essas Pre fe i tu -
ras es tão, por tan to, ar can do com uma car ga ma i or do
que as que po dem cri ar seus pró pri os ins ti tu tos. Não
sei se há uma vi gi lân cia mu i to se ve ra so bre es ses
ins ti tu tos, mas as Pre fe i tu ras ma i o res não con tri bu em 
com um per cen tu al tão ele va do quan to as me no res,
que são a gran de ma i o ria no Bra sil.

Mi nha in ten ção, ao me apre sen tar na tri bu na
hoje, é apo i ar uma re i vin di ca ção jus ta, que tem sido pa -
tro ci na da pe los Mu ni cí pi os do meu Esta do, por meio de
sua en ti da de, a Fe de ra ção Ca ta ri nen se dos Mu ni cí pi os
– Fe cam. Tal re i vin di ca ção re fe re-se à ma té ria pre vi -
den ciá ria, sen do di ri gi da es pe ci al men te ao Mi nis té rio da 
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al. Ain da on tem, no co ra -
ção ge o grá fi co do meu Esta do, hou ve um en con tro –
que re u niu Se na do res e De pu ta dos de San ta Ca ta ri na – 
do Fó rum Ca ta ri nen se com a Fe cam, para de ba ter di -
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ver sas ques tões re la ci o na das aos Mu ni cí pi os, e esse,
sem dú vi da, foi um dos te mas pon tu a is.

Em mi nha vida par la men tar, sem pre te nho pro -
cu ra do ser sen sí vel às re i vin di ca ções dos Mu ni cí pi os. 
Te nho bus ca do en ten der suas ca rac te rís ti cas, suas
ca rên ci as e seus pro je tos. Eu di ria, sem medo de er -
rar, que os Mu ni cí pi os são as en ti da des fe de ra ti vas
às qua is mais se pres tam ho me na gens e às qua is
me nos se dá aten ção efe ti va. To dos nós, te nho cer te -
za, já ou vi mos, mu i tas ve zes – tal vez já o te nha mos
dito mu i tas ve zes –, que eles con sis tem na or ga ni za -
ção po lí ti co-administrativa mais im por tan te da Fe de -
ra ção, por que ne les re si dem, de fato, as pes so as.
São re cor ren tes sen ten ças do tipo ”nin guém mora na
União ou nos Esta dos; o povo re si de nos Mu ni cí pi os“. 
Tudo isso é ver da de i ro, além de mu i to bo ni to, não é
cer to?

Mas o fato é que os pro ble mas por eles en fren -
ta dos não re ce bem o mes mo tra ta men to, o mes mo
sen ti do de ur gên cia que têm as ques tões da União e,
even tu al men te, dos Esta dos. É como se ao ní vel hi e -
rár qui co in fe ri or na or ga ni za ção na ci o nal fe de ra ti va
cor res pon des se uma im por tân cia me nor, quan do o
ra zoá vel se ria o con trá rio, uma vez que, como já se
dis se mu i tas ve zes, a ad mi nis tra ção mu ni ci pal é a
que afe ta mais di re ta men te a vida do ci da dão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re i vin -
di ca ção da Fe cam é a que se se gue.

Os pe que nos Mu ni cí pi os ca ta ri nen ses es tão alar -
ma dos com o mon tan te dos re cur sos que são obri ga -
dos a des pen der com a con tri bu i ção pre vi den ciá ria de
seus em pre ga dos. Fora os 9,5% que são des con ta dos
di re ta men te do fun ci o na lis mo pú bli co, os Mu ni cí pi os re -
co lhem, por mês, ao INSS 22,8% da fo lha de sa lá ri os.
Isso aca ba por ser uma gran de des pe sa, que com pri me 
mu i to os nor mal men te já min gua dos re cur sos de que os 
mes mos dis põem para in ves ti men to. Tal si tu a ção se dá, 
para pi o rar as co i sas, numa con jun tu ra bas tan te di fí cil,
em que a ca pa ci da de de en di vi da men to está mu i to re -
du zi da em fun ção de nova le gis la ção fe de ral, como é
exem plo a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

A des pe sa de 22% so bre a fo lha de pa ga men to
é par ti cu lar men te dra má ti ca para as co mu nas mu ni ci -
pa is, atin gin do um per cen tu al re le van te da sua ar re -
ca da ção. Lem bro, ain da, que os pe que nos Mu ni cí pi -
os, com me nos de mil ser vi do res, fo ram pro i bi dos
pela Por ta ria nº 4.992, de 1999, do Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia e Assis tên cia So ci al, de man te rem re gi mes
pró pri os de pre vi dên cia so ci al. Ora, mu i tos de les que
o fa zi am an tes da vi gên cia da men ci o na da por ta ria e
que ti ve ram que ex tin guir seus ins ti tu tos de pre vi dên -

cia, após a pro i bi ção, pas sa ram a gas tar mu i to mais
com a Pre vi dên cia, ca u san do gra ve de se qui lí brio or -
ça men tá rio.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Vejo que V. Exª, no bre Se na dor Ro meu Tuma, de se ja
ofe re cer uma opi nião em re la ção a isso.

Ouço V. Exª, com mu i ta hon ra.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ca -

sil do Mal da ner, pri me i ra men te, que ro cum pri men tá-lo 
por tra zer um as sun to tão afli ti vo. Tal vez, per cor ren do 
os Mu ni cí pi os de seu Esta do, V. Exª te nha ou vi do de
cada um dos Pre fe i tos as an gús ti as por que têm pas -
sa do, de vi do à mu ni ci pa li za ção que a União in sis te
em im por aos Mu ni cí pi os sem o cor res pon den te re -
pas se de ver bas. Gos ta ria de ci tar que, na sex ta-feira
e no sá ba do pas sa dos, em São Pe dro, ci da de do in te -
ri or de São Pa u lo, re a li zou-se o Con gres so da Asso ci -
a ção Pa u lis ta dos Mu ni cí pi os, a que es ti ve pre sen te.
Ha via cen te nas de Pre fe i tos, Vi ce-Prefeitos e Ve re a -
do res, que in for ma vam o que V. Exª tra duz da tri bu na: 
as an gús ti as e as di fi cul da des de par ti ci par do bolo da 
ar re ca da ção. Inclu si ve, dis cu tiu-se mu i to o uso do
solo e do sub so lo e o uso do es pa ço aé reo dos Mu ni -
cí pi os, que não co bram nada, mas que têm obri ga ção 
acer ca da sua ma nu ten ção, da pas sa gem de ca bos
aé re os, da trans mis são di re ta de ca bos de te le vi são,
de toda essa pa ra fer ná lia que hoje a ele tro e le trô ni ca
per mi te seja usa da em be ne fí cio do ci da dão. O Mu ni -
cí pio está alhe io a essa pos si bi li da de. Assim, a sua
ar re ca da ção se gue numa di men são cada vez pior, ou 
seja, a con ta bi li da de não bate, por que, de um lado, há 
a Lei de Res pon sa bi li da de, e, de ou tro lado, os Mu ni -
cí pi os não têm ar re ca da ção su fi ci en te, re pas sam to -
dos os en car gos pos sí ve is e ima gi ná ve is na área da
edu ca ção, da sa ú de. Até mes mo na área de se gu ran -
ça, es tão sen do dis cu ti dos al guns as pec tos em re la -
ção à pre sen ça da guar da mu ni ci pal, que é um ou tro
tema. E sen ti mos de per to tudo isso. Vou tra zer aqui e 
vou trans mi tir a V. Exª, pro va vel men te ama nhã ou de -
po is de ama nhã, a car ta dos pre fe i tos, e V. Exª já po -
de rá adi an tar um bom cal do de cul tu ra para que esta
Casa co me ce a pen sar a res pe i to des se tema. To dos
nós, o Pre si den te da Re pú bli ca, os Mi nis tros, mo ra -
mos em um Mu ni cí pio, so mos re si den tes nos Mu ni cí -
pi os. A nos sa fa mí lia está lá, e com pe te a nós dar a
ela to dos os be ne fí ci os que o ci da dão tem di re i to pela
Cons ti tu i ção.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Re co lho as pon de ra ções de V. Exª, que tem ra zão. V.
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Exª par ti ci pou des se en con tro da as so ci a ção dos Mu ni -
cí pi os de São Pa u lo, em que se abor dou essa ques tão
de te le co mu ni ca ção, de pe dá gio. Os con tri bu in tes de
um Mu ni cí pio pa gam pelo pe dá gio, o di nhe i ro sai dali,
vai para a Agên cia Na ci o nal da qui ou de lá e vai em bo -
ra. E o ser vi ço é fe i to ali, não sen do dada par ti ci pa ção
al gu ma para a co mu ni da de. E isso ocor re em tudo.

Nes sa ques tão, V. Exª tem ra zão. Esse é um as -
sun to que deve ser tra zi do a esta Casa. Ontem, em
Cu ri ti ba nos – que, como eu dis se an tes, é o cen tro
ge o grá fi co do Esta do de San ta Ca ta ri na; fica no co ra -
ção do Esta do –, numa re u nião de qua se 200 pre fe i -
tos com o fó rum ca ta ri nen se, com os Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is, foi abor da da uma sé rie de ques -
tões, in clu si ve a re la ti va ao Fun def. Hoje, o Fun def
dis tri bui os re cur sos de acor do com os alu nos ma tri -
cu la dos em cada Mu ni cí pio, mas está ha ven do uma
mi gra ção dos Mu ni cí pi os me no res para os ma i o res,
di mi nu in do a par ti ci pa ção. Assim, que rem fa zer com
que, nes se con tex to, os alu nos que fre qüen tam o ma -
ter no-infantil, o jar dim da in fân cia – e não só os alu -
nos do en si no fun da men tal –, tam bém se jam com pu -
ta dos como es tu dan tes. Hoje, o in fan to-junvenil tam -
bém deve ser con si de ra do como algo ne ces sá rio.
Essa ques tão foi abor da da na que la re u nião. Inclu si -
ve, em re la ção a esse as sun to, exis te um pro je to,
nes ta Casa, em que se pede que os alu nos do ma ter -
no-infantil se jam com pu ta dos como es tu dan tes do
en si no fun da men tal; se não me en ga no, o Se na dor
Osmar Dias é o Re la tor.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – É o Esta tu to
das Ci da des, e está com a Re la to ria o Se na dor Ma u ro 
Mi ran da.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Mas, se não me en ga no, há uma pro pos ta do Se na -
dor Osmar Dias.

O Sr. Ro meu Tuma ( PFL – SP) – Esse es ta tu to
dá uma nova es tru tu ra aos Mu ni cí pi os. Esse foi um
dos te mas mais im por tan tes tra ta dos du ran te o Con -
gres so da Asso ci a ção Pa u lis ta dos Mu ni cí pi os em
São Pa u lo. Acre di to que, nes se Con gres so a que V.
Exª se re fe re, isso deve ter sido mu i to ci ta do.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Abor da ram um ou tro tema, Se na dor Ro meu Tuma: a
Taxa de Ilu mi na ção Pú bli ca, TIP. Pa re ce que há uma
pro pos ta na Câ ma ra dos De pu ta dos cujo Re la tor, por
si nal, é ca ta ri nen se, o De pu ta do Ger vá sio Sil va, que
on tem foi mu i to ques ti o na do. Hoje, não se pode co -
brar a Taxa de Ilu mi na ção Pú bli ca, por que isso é in -
cons ti tu ci o nal. Há uma pro pos ta para se re gu la ri zar
isso. De qual quer for ma, há uma car ga. Como os Mu -

ni cí pi os onde não há ilu mi na ção, os do in te ri or, pa ga -
rão para aque les onde as ruas são ilu mi na das?
Assim, que rem co brar uma taxa so men te da que les
que re ce bem ilu mi na ção, mas hoje isso não pode ser
fe i to. Há uma sé rie de ques tões re la ti vas aos Mu ni cí -
pi os sem so lu ção.

Mas, hoje, Se na dor Ro meu Tuma, es tou mais
es pe ci fi ca men te tra tan do da car ga do INSS, que é um 
dos ca sos, en tre dez ou quin ze, que gos ta ria de fri sar, 
sem me nos pre zar os ou tros que fa zem par te do bojo
das ques tões que de vem ser tra ta das, no sen ti do de
ten tar for ta le cer um pou co mais os Mu ni cí pi os.

Por tan to, jus ti fi ca-se a re i vin di ca ção da Fe de ra -
ção Ca ta ri nen se dos Mu ni cí pi os. E que isso va lha
para todo o Bra sil e não só para o meu Esta do! Dos
mais de cin co mil Mu ni cí pi os, qua tro mil de vem ter
me nos de mil fun ci o ná ri os no Bra sil.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ca -
sil do Mal da ner, esse é um as sun to mu i to an ti go. Qu -
an do eu era Se cre tá rio da Re ce i ta, em um dos dias
em que lá es ta va, vi e ram al guns Pre fe i tos fa lar co mi -
go, pois ha vi am re ti do o re pas se de ver bas para eles.
Cha mei o res pon sá vel, que me dis se que eles não ti -
nham pa ga do o INSS e que, en tão, de ve ria ser re ti do
o re pas se de ver ba. Essa con di ção da res pon sa bi li -
da de so bre a Pre vi dên cia So ci al e o INSS exis te há
mais de 10 anos e que brou mu i tos Mu ni cí pi os.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Por tan to, jus ti fi ca-se a re i vin di ca ção da Fe cam ao Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al no sen ti -
do de que seja re du zi da em 10 pon tos per cen tu a is a
con tri bu i ção pa tro nal dos Mu ni cí pi os ao INSS. Ou
seja, o per cen tu al so bre a fo lha de pa ga men to a ser
re co lhi do ao INSS ca i ria dos atu a is 22% para 12%.
Não há o que acres cen tar: é sim ples e cla ra a re i vin di -
ca ção. Cum pre di zer que a Fe de ra ção en ca mi nhou o
ple i to ao Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al. 
O Mi nis tro Ro ber to Brant, por sua vez, pro me teu aos
Pre fe i tos, du ran te a mar cha que es ses fi ze ram a Bra -
sí lia, es tu dar o as sun to e dar-lhes res pos ta.

Uma co mis são da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Mu ni cí pi os, na úl ti ma Mar cha à Bra sí lia, es te ve em
au diên cia com o Mi nis tro da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, Ro ber to Brant, em que tro ca ram idéi as so -
bre o as sun to, e S. Exª fi cou de es tu dar o caso e de
dar uma res pos ta. Os Mu ni cí pi os bra si le i ros – e não
só os de San ta Ca ta ri na – aguar dam com an si e da de
essa aná li se por par te do Mi nis tro da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço mi -
nha a re i vin di ca ção men ci o na da e ape lo para a boa
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von ta de e o sen so de res pon sa bi li da de do Mi nis tro
Ro ber to Brant.

Se ti vés se mos so men te um pou qui nho mais de
con si de ração com os pro ble mas re a is dos Mu ni cí pi os
bra si le i ros, cer ta men te não ve ría mos, em nos so País,
esse abis mo que há nos ní ve is de de sen vol vi men to re -
gi o nal, nem es sas cor ren tes mi gra tó ri as, per sis ten tes,
ines go tá ve is, que vão pro cu rar, nos gran des cen tros ur -
ba nos exa u ri dos e vi o len tos, a opor tu ni da de que lhes foi 
ne ga da em seu tor rão na tal, que é onde, afi nal de con -
tas, a imen sa ma i o ria dos bra si le i ros es co lhe ria per ma -
ne cer, se lhes fos se con ce di da tal op ção.

A nos sa ban de i ra aqui no Se na do Fe de ral é
pela in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to, e cre io que
essa me di da con tri bui com esse pen sa men to, haja
vis ta com pre en der ques tão de jus ti ça com as pe que -
nas co mu ni da des em nos so País.

Sr. Pre si den te, no bres co le gas, fiz ques tão de
tra zer, nes ta tar de, es sas con si de ra ções, para fa zer
com que o Mi nis tro Ro ber to Brant, da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, ana li se o ple i to da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, que foi en ca mi nha do por
meio da re pre sen ta ção Ca ta ri nen se dos Mu ni cí pi os,
na Mar cha à Bra sí lia, a fim de que pos sa mos en con -
trar um de no mi na dor co mum. Qu a se a quar ta par te
da fo lha de pa ga men to dos ser vi do res mu ni ci pa is dos 
pe que nos Mu ni cí pi os re co lhe à Pre vi dên cia, quan do
a si tu a ção do Mu ni cí pio en vol ve uma ques tão so ci al.
O que se visa é fa zer o bem aos mu ní ci pes; não se
visa a lu cros. Não se tra ta de uma em pre sa que pro -
cu re o de sen vol vi men to, em bo ra te nha que ge rir o
Mu ni cí pio como se tal fos se, vi san do dis tri bu ir lu cros
para seus só ci os, que são os mu ní ci pes; falo do lu cro
como é co nhe ci do no mer ca do. Essa em pre sa visa
dis tri bu ir o lu cro sob a for ma de mais as sis tên cia,
mais ci da da nia, me lho res con di ções de sa ú de, pos si -
bi li da de de ter jar dins de in fân cia, edu ca ção, de sen -
vol vi men to re gu lar, en fim: pre ci sa mos fa zer com que
as pes so as se sin tam me lhor nes ses Mu ni cí pi os, mo -
ti van do o em pre go, de sen vol ven do a in dús tria, fa zen -
do com que os jo vens lá per ma ne çam e en con trem
gua ri da, en con trem tra ba lho. 

Assim agin do, será pos sí vel evi tar o êxo do ru ral, 
que, se gun do o úl ti mo cen so re a li za do pelo IBGE no
meu Esta do, ago ra em 2000, apre sen ta os se guin tes
nú me ros: te mos ape nas 20% da po pu la ção si tu a da
em pe que nas co mu ni da des, no meio ru ral. Hoje, pra -
ti ca men te 80% da po pu la ção vive nos ma i o res cen -
tros ur ba nos. As pes so as vêm sa in do até dos pe que -
nos cen tros ur ba nos para os gran des. Pre ci sa mos
cri ar me ca nis mos para evi tar esse mo vi men to. O go -

ver no tem que acor dar, nós to dos te mos que acor dar
para esse fato e evi tar mos as aglo me ra ções ur ba nas, 
as gran des me tró po les, onde tam bém es tão con cen -
tra dos gran des pro ble mas para nós.

Sem pre te nho dito nes ta Casa que, nas gran des 
me tró po les, de pa ra mo-nos com três gran des pro ble -
mas: o da in fra-estrutura e sa ne a men to bá si co, o da
mo ra dia e o da se gu ran ça. To dos sa bem dis so. To das 
as ma nhãs, quan do pe ga mos os jor na is – isto no sen -
ti do fi gu ra do –, se os es pre me mos, de les es cor re
san gue, ta ma nha é a vi o lên cia re gis tra da du ran te a
no i te. Nas gran des me tró po les do Bra sil é isso o que
se cons ta ta hoje.

Antes de con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa -
zer um ape lo: pre ci sa mos acor dar para as me no res
co mu ni da des do Bra sil – e aí não me re fi ro ape nas ao
meu Esta do, re fi ro-me ao Bra sil in te i ro. Pre ci sa mos
ofe re cer me lho res con di ções para que as pes so as lá
per ma ne çam, te nham von ta de de lá se re a li zar, sin -
tam-se bem. Pre ci sa mos fa zer com que as pes so as
que sa í ram des sas pe que nas co mu ni da des te nham
von ta de de, um dia, vol tar. Se es ta be le cer mos po lí ti -
cas nes se sen ti do, es ta re mos pro mo ven do a ocu pa -
ção igua li tá ria dos es pa ços do Bra sil, es ta re mos ofe -
re cen do con di ções mais ho mo gê ne as de de sen vol vi -
men to para o País. 

É na in te ri o ri za ção do de sen vol vi men to que
con sis te a re so lu ção do pro ble ma. Pre ci sa mos for ta -
le cer as pe que nas co mu ni da des. São mais de qua tro
mil Mu ni cí pi os bra si le i ros que hoje ar cam com qua se
a quar ta par te no re co lhi men to para a Pre vi dên cia So -
ci al da fo lha de pa ga men to; eles não têm con di ções
de cri ar os seus pró pri os ins ti tu tos e têm que ar car
com es ses va lo res. 

Pre ci sa mos fa zer com que so bre mais para di re -
ci o nar nes sa li nha de de sen vol vi men to: le var mais in -
dús tria, em pre go, sa ú de, edu ca ção e la zer para que
os ha bi tan tes des sas pe que nas co mu ni da des se sin -
tam bem. É essa a ques tão, Sr. Pre si den te. Pre ci sa -
mos cri ar me ca nis mos que fa çam fun ci o nar essa en -
gre na gem no Bra sil in te i ro. 

Por tudo isso é que tra go, nes ta tar de, es sas
con si de ra ções ao fi na li zar as mi nhas pa la vras, Sr.
Pre si den te e no bres Co le gas. 

Mu i to obri ga do pela aten ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, 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 su ces si va men te pe los
Srs. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente e Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, por vin te mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. 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, ocu po a tri bu -
na do Se na do hoje para di zer da mi nha apre en são,
da mi nha pre o cu pa ção com a gra vís si ma si tu a ção do
Esta do do To can tins no que con cer ne à gre ve da Po lí -
cia Mi li tar do meu Esta do – prin ci pal men te ago ra, Sr.
Pre si den te, que as tro pas fe de ra is da Ter ce i ra Bri ga -
da de Infan ta ria Mo to ri za da es tão, já há dois dias,
ocu pan do po si ções es tra té gi cas na ca pi tal do nos so
Esta do, Pal mas. 

Esse acon te ci men to, Sr. Pre si den te, ca u sa-nos
apre en são mu i to gran de, por que epi só di os se me -
lhan tes acon te ce ram re cen te men te no País e em to -
dos eles – em Belo Ho ri zon te e Re ci fe, en tre ou tras ci -
da des – ob ser va mos o der ra ma men to de san gue. É o 
pre nún cio do que de ve rá acon te cer na nos sa que ri da
ca pi tal, Pal mas.

Ontem es te ve em Pal mas, re pre sen tan do S.
Exª o Pre si den te da Re pú bli ca, o Mi nis tro-Chefe do
Ga bi ne te da Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia
da Re pú bli ca. S. Exª aten deu ao ape lo do Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos no que diz res pe i to ao en vio de
tro pas fe de ra is para o nos so Esta do. 

Hoje a si tu a ção é exa ta men te esta: as tro pas da
Ter ce i ra Bri ga da de Infan ta ria Mo to ri za da do Exér ci to
bra si le i ro, se di a da em Go iâ nia, já ocu pa ram pon tos es -
tra té gi cos da nos sa ca pi tal, a exem plo do ae ro por to e do
quar tel do Pri me i ro Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar do Esta do
do To can tins. Em todo o Esta do, onze quar téis es tão
sen do pal co de aquar te la men to para os mi li ta res, que se
en con tram em gre ve há nove dias, re i vin di can do 47% de 
me lho ria sa la ri al, re i vin di can do tam bém a di mi nu i ção da
car ga ho rá ria e me lho res con di ções de tra ba lho.

A Jus ti ça do Esta do do To can tins já de cre tou a
ile ga li da de da gre ve, al  va rás já fo ram ex pe di dos.
Ontem, uma ju í za da Infân cia e da Ado les cên cia de -
ter mi nou que fos sem re ti ra das dos quar téis to das as
cri an ças. No quar tel de Pal mas, no Pri me i ro Ba ta lhão
de Po lí cia Mi li tar, te mos de 700 a mil ho mens, en tre
sol da dos, ca bos e su bo fi ci a is da Po lí cia Mi li tar do nos so 
Esta do, mais de 150 mu lhe res e cer ca de 90 cri an ças
aquar te la dos e si ti a dos pe las tro pas fe de ra is. 

Hoje, Sr. Pre si den te, ti ve mos opor tu ni da de de
as sis tir, atra vés dos ca na is de te le vi são, a um ofi ci al
de jus ti ça che gar ao quar tel do Pri me i ro Ba ta lhão da
Po lí cia Mi li tar do Esta do do To can tins e não ser re ce -
bi do. Os gre vis tas se ne gam a re ce ber qual quer man -

da do ju di ci al – não re ce be ram a or dem ex pe di da pela
ju í za da Infân cia e da Ado les cên cia do nos so Esta do.
Tam bém a ju í za Drª Ade li na Urak de ter mi nou que fos -
sem pre sos tre ze dos gre vis tas, mas eles ale gam que 
ain da não re ce be ram o man da do de pri são.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é ten sa, mu i to ten sa a
si tu a ção no meu Esta do no que diz res pe i to à gre ve
da Po lí cia Mi li tar. Bo a tos co me çam a apa re cer de to -
das as par tes, ru mo res dão con ta de que a Po lí cia Mi -
li tar da ci da de de Impe ra triz, no Ma ra nhão, ten do em
vis ta que o Exér ci to bra si le i ro che ga para ga ran tir a se -
gu ran ça em To can tins, es ta ria dis pos ta a tam bém dar
apo io aos gre vis tas aquar te la dos em Pal mas. Re ce bi
há pou co um te le fo ne ma dan do con ta de que cer ca de
qui nhen tos sol da dos do Se gun do Ba ta lhão de Po lí cia
Mi li tar do Esta do do To can tins es ta ri am se des lo can do
ou dis pos tos a se des lo car para a ca pi tal, Pal mas, para
tam bém dar apo io aos sol da dos aquar te la dos.

O que acon te ce nes sa gre ve, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é que as mu lhe res dos mi li ta -
res é que os es tão in ci tan do. Por tan to, os mi li ta res en -
con tram-se em uma con di ção sin gu lar, por que são
acon se lha dos pe las suas mu lhe res. Pa re ce-me que
eles têm re ce io de se rem des mo ra li za dos pe ran te
suas es po sas e fi lhos. Quem está dan do toda a co -
ber tu ra a essa gre ve é a Asso ci a ção das Espo sas e
dos Pais dos Po li ci a is Mi li ta res, so bre tu do dos gra du -
a dos e dos sol da dos, dos pra ças.

Faço um ape lo ao Se na do Fe de ral, es pe ci al -
men te aos meus que ri dos Co le gas Se na do res Le o -
mar Qu in ta ni lha e Edu ar do Si que i ra Cam pos, para
que não fi que mos omis sos nes sa ques tão. Pen so
que de ve mos nos des lo car, o mais rá pi do pos sí vel,
para Pal mas, para que pos sa mos, quem sabe, evi tar
uma ca tás tro fe, por que as con se qüên ci as são to tal -
men te im pre vi sí ve is.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Con -
ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª le van ta um
tema que pre o cu pa hoje a opi nião pú bli ca e, prin ci pal -
men te, os po de res cons ti tu í dos do País. Sem dú vi da,
os olhos do País es tão vol ta dos para Pal mas, para o
To can tins, pre o cu pa dos exa ta men te com a si tu a ção
de que bra de po der ins ti tu ci o nal que se ten ta ins ta lar
na que le Esta do. Enten de mos que o as sun to é gra ve.
O Go ver na dor Si que i ra Cam pos, o pró prio Go ver no
Fe de ral, que acom pa nha apre en si vo essa ques tão, e
os po de res cons ti tu í dos de Pal mas, aí in clu í da a Jus -
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ti ça, cujo pa pel, nes te mo men to, é de ex tre ma im por -
tân cia, to dos nós es pe ra mos que haja um fi nal equi li -
bra do, em que as ins ti tu i ções se jam pre ser va das. V.
Exª tem ra zão em co lo car aqui as suas apre en sões.
E, como Se na dor, que ro di zer que co mun go da pre o -
cu pa ção de V. Exª. Espe ro que o equi lí brio, o bom
sen so, o amor à Pá tria, en fim, que os pre ce i tos de mo -
crá ti cos pre va le çam no Esta do do To can tins, ser vin -
do, mais uma vez, de exem plo para o res tan te do Bra -
sil. To can tins, que tem dado im por tan tes exem plos de
dig ni da de, de tra ba lho, de res pe i to ao País, vive um mo -
men to de di fi cul da de. Expres so aqui a mi nha so li da ri e -
da de ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos, aos po de res
cons ti tu í dos do Esta do de To can tins. Tor ço para que
pos sa mos su pe rar essa cri se, que é gra ve, mas que
não deve, sem dú vi da ne nhu ma, de i xar de con tem plar
o equi lí brio e a tran qüi li da de dos po de res. Pa ra be ni zo
V. Exª pelo dis cur so e faço vo tos de que esse pro ble ma
se re sol va o mais ra pi da men te pos sí vel.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO  (PFL – TO) –
Agra de ço a V. Exª, emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá,
pe las ob ser va ções. Sei das pre o cu pa ções que V. Exª
tem com a que bra da or dem ins ti tu ci o nal, so bre tu do
com a pos si bi li da de de ocor re rem con se qüên ci as fu -
nes tas em um Esta do que vem cres cen do ver ti gi no -
sa men te e onde sem pre im pe ra ram a paz e a or dem. 

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar -
te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Con -
ce do o apar te ao emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, é im por tan te que V. Exª es te -
ja tra zen do à tri bu na do Se na do a no tí cia so bre o gra -
ve im pas se que ocor re em To can tins em fun ção da
gre ve da Po lí cia Mi li tar. Con for me V. Exª re gis tra, os
po li ci a is mi li ta res – sol da dos, sar gen tos e ofi ci a is não
per ten cen tes ao pri me i ro es ca lão – es tão re ce ben do
o apo io de seus fa mi li a res. Di an te des se qua dro que
to dos acom pa nha mos com gran de pre o cu pa ção e in -
te res se, ob vi a men te sur ge a per gun ta: para que os
po li ci a is mi li ta res te nham che ga do a esse pon to e
para que seus fa mi li a res, em es pe ci al as es po sas, es -
te jam agin do com ta ma nha de mons tra ção de so li da ri -
e da de, cer ta men te algo mu i to sé rio e de pro fun di da -
de es ta va acon te cen do. Ava lio como im por tan te o es -
for ço que até ago ra pa re ce es tar sen do re a li za do
para se evi tar qual quer des fe cho vi o len to. Hoje pela
ma nhã, con ver sei com o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos e trans mi ti a S. Exª o de se jo de di a lo gar com
o Go ver na dor Si que i ra Cam pos tam bém no sen ti do

de trans mi tir o ape lo, que é meu pró prio e do Par ti do
dos Tra ba lha do res, para que se che gue a uma so lu -
ção ade qua da e jus ta e para que, de ma ne i ra al gu ma, 
o des fe cho des se epi só dio ocor ra de for ma vi o len ta.
Afi nal, es tão de um lado os po li ci a is mi li ta res e, do ou -
tro, tro pas do Exér ci to, por tan do ar mas pe sa das. O
que ve mos, hoje, es tam pa das nas pri me i ras pá gi nas
dos jor na is de to dos os pa í ses são fo tos de sol da dos
da PM ou de sol da dos do Exér ci to, com ar mas nas
mãos apon ta das uns para os ou tros. Obvi a men te, tra -
ta-se de uma re i vin di ca ção por uma re mu ne ra ção
mais jus ta, por con di ções de tra ba lho mais ade qua -
das para que os po li ci a is mi li ta res te nham con di ções
de pres tar o ser vi ço de se gu ran ça à po pu la ção. Cer -
ta men te, isso pode ser dis cu ti do de modo que as ar -
mas se jam de i xa das de lado. Com par ti lho do em pe -
nho de to dos aque les que es tão aqui re a li zan do es -
for ços, em es pe ci al do De pu ta do Nel son Pel le gri no,
Pre si den te da Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que che gou a Pal mas, se -
gun do de cla ra ções do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, na ma dru ga da de hoje. S. Exª está na que la
ca pi tal tam bém pro cu ran do co la bo rar para que haja
esse en ten di men to. Cum pri men to V. Exª, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, por ex pres sar a sua pre o cu pa ção
com essa si tu a ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a V. Exª, emi nen te Se na dor Edu ar do Su -
plicy, pelo apar te. V. Exª de mons tra que tam bém se
pre o cu pa com a pos si bi li da de de uma so lu ção não
pa cí fi ca para o con fli to. 

Re ce be mos a no tí cia de que o De pu ta do Nel son 
Pel le gri no, Pre si den te da Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi a Pal mas, onde 
ain da deve es tar, pois che gou de ma dru ga da. S. Exª
te ria as se gu ra do, em con ver sa com o Mi nis tro da De -
fe sa, Dr. Ge ral do Qu in tão, que as tro pas iri am aguar -
dar to dos os ti pos de ne go ci a ções an tes de de so cu -
pa rem o quar tel onde es tão alo ja dos os po li ci a is mi li -
ta res e seus fa mi li a res.

Qu e ro di zer, emi nen te Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que o Go ver no ex pe diu nota de mons tran do o
ven ci men to ou o sol do dos mi li ta res do Esta do do To -
can tins, cu jos va lo res si tu am-se, tal vez, no quin to lu -
gar em re la ção aos dos ou tros Esta dos do País. Não
é um sa lá rio qual quer, por que o Esta do do To can tins
ain da tem uma das me no res ren das per ca pi ta  do
País. Além dis so, o Go ver no vem pa gan do os sa lá ri os 
em dia. Cer ta men te, ou tras re i vin di ca ções es tão sen -
do fe i tas pe los mi li ta res, como me lho ria das con di -
ções de tra ba lho e re du ção da car ga ho rá ria.
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Espe ro, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, que
pos sa mos, se ne ces sá rio for, com a de le ga ção do
Se na do, como a Câ ma ra já se pro pôs a fa zer, ten tar
re sol ver essa ques tão, caso não haja, de um mo men -
to para ou tro, um des fe cho que não es pe ra mos.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, que ro tam bém ma ni fes tar a mi nha
pre o cu pa ção com essa si tu a ção. Nós, que so mos vi -
zi nhos do To can tins, te mos pelo Go ver na dor do Esta -
do um gran de apre ço. O povo do sul do Pará co men ta 
mu i to so bre a ca pa ci da de ad mi nis tra ti va de S. Exª,
so bre o gran de de sen vol vi men to que tem ob ti do o
Esta do do To can tins, que era uma re gião pa u pér ri ma, 
da qual Go iás quis se li vrar. Aque le Esta do é um
exem plo de que a eman ci pa ção traz pro gres so e de -
sen vol vi men to para toda re gião. Estou es tra nhan do o 
que está acon te cen do. Essa não é a pri me i ra gre v e
de Po lí cia Mi li tar no País. Já hou ve inú me ras ou tras
em vá ri os Esta dos do Bra sil. Mas essa é a pri me i ra
gre ve da Po lí cia Mi li tar em que as sis ti mos o Exér ci to
Bra si le i ro com por tar-se des sa ma ne i ra. Sem pre te -
nho vis to o Exér ci to subs ti tu ir a Po lí cia Mi li tar na área
de se gu ran ça, mas ja ma is vi – e acom pa nhei de per to 
as ou tras gre ves, até por que te nho re la ções com a
área de se gu ran ça e com co man dan tes de po lí ci as
mi li ta res de vá ri os Esta dos –, o Exér ci to che gar em
tom ame a ça dor, cer car, usar ara me far pa do, ins ta lar
me tra lha do ras no meio da rua, como no Esta do de
To can tins. Por isso, es tou ex tre ma men te pre o cu pa -
do. Não com pre en do essa atu a ção, pois o Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos tem sido um ho mem de diá lo go, 
um ho mem aber to, um po lí ti co ex tre ma men te cor da -
to, aten ci o so com os que o pro cu ram. Não es tou com -
pre en den do a que ní vel de ra di ca lis mo che gou o
Esta do de To can tins. E con cor do com V. Exª: pelo que 
es ta mos ven do, o des fe cho pode cul mi nar em uma
das pi o res ca tás tro fes a que o Bra sil terá as sis ti do. Já
che ga de Eldo ra do dos Ca ra jás e de tan tas ou tras
ações de vi o lên cia im ple men ta da nes te País. Não
que re mos as sis tir a ho mens da for ça po li ci al mi li tar se 
con fron ta rem com ho mens do Exér ci to Bra si le i ros
com ti ros, que po dem le var à mor te. É pre ci so que a
clas se po lí ti ca in ter ve nha na ques tão. Por tan to, es tou 
a V. Exª em re la ção à ma ni fes ta ção que faz. Este é,
re al men te, o mo men to de os três Se na do res do Esta -
do do To can tins bus ca rem uma al ter na ti va, uma so lu -
ção para evi tar esse con fron to, pois, da ma ne i ra

como os jor na is no ti ci am, po de mos an te ver o que irá
acon te cer ama nhã ou de po is. De i xo, aqui, o re gis tro
da mi nha pre o cu pa ção e o de se jo de que o Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos se sen si bi li ze com a si tu a ção e
pro cu re uma al ter na ti va de diá lo go, de en ten di men to
e de re so lu ção do pro ble ma. O que está acon te cen do
no Esta do do To can tins ja ma is vi acon te cer em ne -
nhum ou tro Esta do des te nos so País. Afi nal, tra ta-se
de um Esta do vi zi nho, de que tan to gos ta mos. Aliás,
no meu en ten der, essa si tu a ção pre ju di ca a ima gem
do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, o que é ruim e pro -
fun da men te la men tá vel. Espe ro que V. Exªs, prin ci -
pal men te os Se na do res do To can tins, en con trem, o
mais bre ve pos sí vel, uma so lu ção para esse pro ble -
ma, an tes que uma ca tás tro fe, en tre tan tas que têm
acon te ci do nes te País, ve nha a ocor rer na que le novo
Esta do bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Ade mir Andra de, agra de ço a V.
Exª pela apar te em que ma ni fes ta a sua apre en são e
pre o cu pa ção. Na re a li da de, fa ze mos um ape lo ao
Ge ne ral de Bri ga da Ru bem Pe i xo to Ale xan dre, Co -
man dan te da 3ª Bri ga da de Infan ta ria Mo to ri za da e
tam bém co man dan te da ope ra ção no Esta do do To -
can tins, já que o Go ver no do To can tins, me di an te de -
cre to, pas sou-lhe o co man do da ope ra ção, no sen ti do 
de que se es go tem to das as con ver sa ções an tes que
o quar tel seja in va di do. Até por que, emi nen tes Se na -
do res, de acor do com os te le fo ne mas que te nho re ce -
bi do, ha ve rá re sis tên cia por par te dos sol da dos, que
tam bém es tão for te men te ar ma dos. Espe ro que pre -
va le ça o bom sen so nes sa ques tão. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço, com mu i ta sa tis fa ção e ale gria, o emi nen te Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, a quem, mais uma
vez, re for mu lo o ape lo para que te le fo ne ao nos so
Go ver na dor. Quem sabe nós três pos sa mos in ter me -
di ar essa ques tão ain da a tem po.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Apro ve i to a opor tu ni da de, Se na dor Car los Pa tro cí nio, 
ao pa ra be ni zar V. Exª, para, den tro do as sun to, res -
pon der ao Se na dor Ade mir Andra de, como tam bém
ao Se na dor Edu ar do Su plicy e a V. Exª. O as sun to é
im por tan te e gra ve. Mas veja, Se na dor Ade mir Andra -
de, tal vez eu pos sa es cla re cer al guns fa tos que jus ti fi -
cam, la men ta vel men te, a si tu a ção. É, re al men te, a
pri me i ra vez que o Exér ci to Bra si le i ro as su me uma
po si ção de con fron to com a Po lí cia Mi li tar Esta du al.
Mas é im por tan te que se diga que não hou ve uma co -

10628 Qu ar ta-feira  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ma i o de 2001



or de na ção, um mo vi men to, um gru po, uma co mis são
de ne go ci a ção que anun ci as se ao Go ver na dor que
se pre ten dia qual quer tipo de diá lo go. Não hou ve tra -
ta ti va, não hou ve ini ci a ti va al gu ma que per mi tis se ao
Go ver no es ta du al ter co nhe ci men to de que po di am
sur gir fa tos gra ves, como a to ma da de pré di os pú bli -
cos. E isso foi fe i to os ten si va men te pelo mo vi men to
gre vis ta. Se na dor Car los Pa tro cí nio, é mu i to raro
acon te cer uma gre ve no Esta do do To can tins. Com -
pa ra ti va men te a ou tros Esta dos, não te mos gre ve.
Nun ca acon te ceu de o MST, com sua for ma de atu ar,
in va dir um pré dio pú bli co em nos so Esta do, por que lá
eles são re ce bi dos em Pa lá cio. Os as sen ta men tos do 
To can tins são os me lho res des te País. No caso es pe -
cí fi co da PM, que ro in for mar a esta Casa que o Go -
ver no do Esta do achou por bem con vo car o Exér ci to.
Não vão per mi tir que acon te çam si tu a ções como a de 
Ca ran di ru e de Eldo ra do dos Ca ra jás em nos sa ter ra.
Exa ta men te por isso o Exér ci to foi con vo ca do. É im -
por tan te que se diga que exis te uma de ci são ju di ci al
que de cla ra a gre ve ile gal. É ló gi co que é le gí ti mo as -
pi rar a me lho res ga nhos. Isso é jus to em qual quer
par te do mun do. Mas o Bra sil deve sa ber que, não
obs tan te o To can tins ter a 23ª ar re ca da ção, te mos o
5º me lhor sa lá rio do País. A PM do To can tins ga nha
aci ma do que ga nha a gran de ma i o ria. Ain da as sim,
não tiro a le gi ti mi da de de as pi rar e de re i vin di car me -
lho ria sa la ri al. Po rém, será que a atu a ção dos gre vis -
tas é lí ci ta, é éti ca, é mo ral? Ima gi ne se os la bo ra to ris -
tas, pes so as que tra ba lham em la bo ra tó ri os, para jus -
ti fi ca rem uma gre ve, ame a ças sem a po pu la ção com
san gue con ta mi na do? Foi o que fi ze ram os po li ci a is.
La men ta vel men te, te nho que in for mar a esta Casa,
que hou ve Ban cos me tra lha dos, al gu mas uni da des
in dus tri a is. Pro pri e da des pri va das e pú bli cas so fre -
ram aten ta dos. Os ór gãos de in for ma ção apon tam
que o pe sa do ar ma men to, do qual se apo de ra ram os
gre vis tas, está sen do uti li za do em des fa vor da po pu -
la ção. Ou seja, a po pu la ção es ta va in se gu ra, pois
não ha via po li ci a men to, e os ban cos es ta vam tra ba -
lhan do sem pro te ção po li ci al. Para não ado tar mos
uma ati tu de ama do ra, para não de i xar o con fron to en -
tre mem bros da mes ma tro pa, o Go ver na dor Si que i ra
Cam pos, que não teve a opor tu ni da de de ne go ci ar –
nós nos de pa ra mos com pes so as ar ma das to man do
os pré di os pú bli cos e ame a çan do seus su pe ri o res –,
co nhe cen do a gra vi da de da si tu a ção, en ten deu ser
mais se gu ro para a nos sa po pu la ção e para os pró pri -
os re vol to sos con vo car o Exér ci to. Veja, Se na dor
Ade mir Andra de, que o Go ver na dor Si que i ra Cam pos 
não pode re vo gar uma de ci são ju di ci al que de cre tou
a pri são de 13 lí de res de mo vi men to por eles te rem,

con tra ri an do to das as leis, de i xa do o re cin to sem o
far da men to e por ta rem ar mas. Isso é cri me, não só
em To can tins mas em qual quer lu gar do mun do. O
po li ci al à pa i sa na que de i xa o ser vi ço não pode car re -
gar o ar ma men to. Co in ci den te men te, al guns as sal tos 
acon te ce ram com esse tipo de ar ma men to. Há um
mem bro, vin do do Nor des te, que é sus pe i to de par ti ci -
par de uma gan gue. Ele é tido como um ele men to de
pe ri cu lo si da de e, por tan to, res pon de a in qué ri to po li -
ci al. Exis tem ou tras ques tões que en vol vem o pro ces -
so, como o pro fun do des res pe i to à de mo cra cia, aos
pré di os, à po pu la ção, para não di zer ao Go ver no de
Esta do. Por tan to, qual a po si ção to ma da pelo Go ver -
na dor? Ele não cum priu o que a Jus ti ça de ter mi nou,
que foi a re in te gra ção do quar tel. S. Exª per mi tiu que
eles per ma ne ces sem lá e que se abris sem ca na is de
co mu ni ca ção com ou tros seg men tos da so ci e da de. A 
nós cabe o res pe i to à de ci são ju di ci al. O Mi nis té rio
Pú bli co re que reu a pri são, a ju í za de fe riu e o Exér ci to
está pro por ci o nan do a se gu ran ça para a po pu la ção
que es ta va alar ma da, sem ter a quem re cor rer, jun ta -
men te com a Po lí cia Ci vil. A nos sa po si ção é de não
in va dir o quar tel, nem mes mo pro ce der ao que de ter -
mi na va a Jus ti ça, que era a re in te gra ção da pos se,
para não ca u sar o con fli to. Não que re mos ou tro Eldo -
ra do dos Ca ra jás ou ou tro Ca ran di ru, quan do, a meu
ver, hou ve de ci sões to ma das por al guém que tal vez
des co nhe ces se o as sun to mi li tar, lo gís ti co, e que de -
ter mi nou a re in te gra ção, já que a Jus ti ça de cla rou o
mo vi men to ile gal. Não quis isso o Go ver na dor. Ao
con trá rio, o Exér ci to tem pes so as pon de ra das, téc ni -
cas no as sun to, que es tão acom pa nhan do a si tu a ção. 
Não in va di ram o quar tel. Já abri ram, Se na dor Car los
Pa tro cí nio, ca na is de co mu ni ca ção. Pa re ce-me que
já está em cur so uma ne go ci a ção. O gre vis tas con -
cor da ram em que, ha ven do um lo cal para que se en -
tre guem, não ha ven do pre ju í zo das suas re i vin di ca -
ções, po dem aca bar o mo vi men to. Então, che gou-se
a um de ter mi na do mo men to em que não po de mos re -
vo gar uma de ci são ju di ci al, a de ci são do Mi nis té rio
Pú bli co, nem tam pou co de i xar de re co nhe cer que o
Exér ci to está agin do com pru dên cia. La men ta mos
pro fun da men te o caso, mas es sas me di das fo ram as
que pu de mos to mar na que le mo men to. É im por tan te
que se diga que não hou ve uma ten ta ti va de diá lo go
com o Pa lá cio an tes de co me çar o mo vi men to já ar -
ma do. Não é por que tra ba lham com ar mas que os
gre vis tas po dem uti li zar-se de las para co lo car em ris -
co a po pu la ção. Qu e ro crer que os âni mos es tão se
ar re fe cen do; o Exér ci to está cal ma men te ou vin do e
ne go ci an do; o Mi nis té rio Pú bli co está par ti ci pan do do
pro ces so. Con si de ro po si ti va a ida do De pu ta do Nel -
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son Pel le gri no, que fa lou ao te le fo ne com o Go ver na -
dor do Esta do, ma ni fes tan do a sua pre o cu pa ção. S.
Exª será re ce bi do na tar de de hoje. La men ta vel men -
te, o mo vi men to co me çou de for ma já ar ma da, bé li ca
e vi o len ta. O Jor nal Na ci o nal mos trou cla ra men te
que os ca de tes con clu in tes do cur so, que fo ram cha -
ma dos para dar se gu ran ça à ci da de, apa nha ram ver -
go nho sa men te na rua, fo ram des pi dos e ex pul sos do
quar tel por esse mo vi men to re vol to so. Então, vi o lên -
cia só hou ve de uma par te até ago ra. Por tan to, Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, agra de ço a V. Exª por fa zer
esse ape lo do bom sen so, por con fi ar em que o Exér -
ci to bra si le i ro não está lá para in ti mi dar. Ao con trá rio,
a po pu la ção es ta va in ti mi da da, e isso é re al men te
iné di to no nos so Esta do. Não que ro nem com pa rar,
por que os ou tros Esta dos pas sa ri am a achar que é in -
jus to o que está acon te cen do no nos so Esta do: com a 
23ª co lo ca ção em ar re ca da ção, paga o 5º ou o 6º sa -
lá rio. E um dos me lho res sa lá ri os. Re co nhe ço como
le gí ti ma a as pi ra ção e o Esta do não tem ne ga do a ne -
nhu ma ca te go ria. Mas te mos Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal, te mos pro gra mas de in ves ti men tos, te mos
a es ta bi li da de de um Esta do que paga em dia, mas é
aus te ro, sem ser an ti de mo crá ti co. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – (Faz
soar a cam pa i nha.)

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos ( PFL – TO) –
Eles não fo ram re vi da dos, não fo ram cer ce a dos em
ne nhum mo men to, mas es tão den tro de pré di os pú -
bli cos, com ar mas pe sa das na mão e dis pos tos a
tudo. Por isso, o órgão téc ni co, a ins ti tu i ção téc ni ca que 
tem con di ções de en fren tar essa si tu a ção é o Exér ci to e 
não o dis cer ni men to po lí ti co do Go ver na dor. S. Exª
cum pre o seu pa pel cons ti tu ci o nal. Eram es sas, Sr. Pre -
si den te, as ex pli ca ções que ti nha a dar, no mo men to em 
que pa ra be ni zo o Se na dor Car los Pa tro cí nio e agra de -
ço ao Se na dor Ade mir Andra de, que não é ape nas um
ami go e ad mi ra dor do nos so Esta do, como co nhe ce a
nos sa re a li da de e apre sen ta o as sun to de for ma res pe i -
to sa e me ri tó ria em re la ção ao pro ble ma que en fren ta o
To can tins, que pre o cu pa a to dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Car los Pa tro cí nio, a Mesa pede a com pre en são de V.
Exª, pois o seu tem po já foi ex tra po la do em qua se dez 
mi nu tos. Ultra pas sa mos, in clu si ve, a hora de iní cio da 
Ordem do Dia.

A Mesa pede a com pre en são de V. Exª no sen ti -
do de con clu ir o dis cur so.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, os apar tes são inú me ros e o as sun to é
de li ca do. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
en ten de que o as sun to é de li ca do, como tam bém é
de li ca do ter que cum prir o Re gi men to. Já es ta mos
com mais de dez mi nu tos além do tem po. E ain da
pas sa mos do ho rá rio de ini ci ar mos a Ordem do Dia. 

Então, a Mesa so li ci ta a V. Exª que con clua o
pro nun ci a men to, re co nhe cen do a sua ami za de e
com pre en são.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – So -
bre tu do res pe i to e ad mi ra ção. 

Gos ta ria de, pelo me nos, ou vir o emi nen te Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, que foi ci ta do, para sa ber
se S. Exª es ta ria dis pos to, jun ta men te com o Se na dor 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, a com por uma de le ga ção
para ten tar con se guir uma ne go ci a ção com os gre vis -
tas da Po lí cia Mi li tar.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
en ten de a po si ção de V. Exª e será com pre en si va no
apar te a ser con ce di do ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha, que tão bem re pre sen ta o Esta do do To can tins.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te. Se rei bre ve para co la bo rar
com a Mesa. No bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, V. Exª 
tem ra zão em aven tar a ques tão e aler tar para a sua
gra vi da de. Só se en ga na quan do ima gi na da nos sa
omis são. Ontem es ti ve pra ti ca men te o dia todo em
Pal mas, bus can do, em con ta to com al guns seg men -
tos da so ci e da de e com o pró prio Go ver na dor Si que i -
ra Cam pos, a so lu ção pa cí fi ca para o im pas se. E,
hoje, man ti ve con ta to com o Pre si den te da OAB, que
acom pa nha rá o De pu ta do Pel le gri no a uma au diên cia 
com o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, tam bém vi san -
do bus car uma al ter na ti va e, quem sabe, uma pro pos -
ta dos di ri gen tes do mo vi men to da Po lí cia Mi li tar. Re -
al men te é um fato inu si ta do, que nos pre o cu pa a to -
dos. Enten do que a pre sen ça efe ti va das For ças
Arma da em Pal mas se fez im pe ra ti va, ne ces sá ria, em 
ra zão de te rem os amo ti na dos aban do na do a po pu la -
ção à pró pria sor te, que, pre o cu pa da com sua se gu -
ran ça, pro cu ra va a to dos. Fo mos pro cu ra dos por di -
ver sos Pre fe i tos, di ri gen tes dos ban cos, como o Su -
pe rin ten den te do Ban co do Bra sil, que nos li gou vá ri -
as ve zes pre o cu pa do com o que po de ria acon te cer
com as agên ci as sem a pro te ção da po lí cia mi li tar.
Sa i ba que es ta mos co e sos com o pen sa men to de V.
Exª. Se for ne ces sá rio, ire mos até To can tins para dar
a nos sa con tri bu i ção mais de per to e mais efe ti va
para que a so lu ção do im pas se acon te ça o mais rá pi -
do pos sí vel.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, aten den do à de ter mi na ção de V. Exª, en -
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cer ro di zen do que o Esta do do To can tins está em es ta -
do de emer gên cia, em bo ra não de cre ta da ofi ci al men te.

Espe ro que, nes se caso, pre va le ça o bom sen -
so. Não se tra ta de jul gar quem tem ra zão, se uma
fac ção ou ou tra. Qu an do está em jogo a vida de pes -
so as, so bre tu do pes so as ino cen tes – cri an ças e mu -
lhe res aquar te la das –, cre io que te mos que usar o
bom sen so e re sol ver a ques tão, que é mu i to im por -
tan te.

A qual quer mo men to po de re mos re ce ber a no tí -
cia de que se de fla gra um pro ces so con tun den te em
nos so Esta do. O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos
tem no tí ci as mais re cen tes e in for ma que já está em
an da men to um pro ces so de ne go ci a ção en tre as tro -
pas fe de ra is e os aquar te la dos e os amo ti na dos no I
Ba ta lhão da Po lí cia Mi li tar do meu Esta do.

Peço des cul pas aos Se na do res que me so li ci tam
apar te por não po der aten dê-los, já que es tou sen do um 
pou co de so be di en te com o nos so Pre si den te.

Gos ta ria, ain da, de pe dir aos Srs. Se na do res
que fi quem aten tos e, se pos sí vel, aju dem-nos a evi -
tar um der ra ma men to de san gue no nos so Esta do.
Essa si tu a ção po de rá se alas trar pelo País, pois até
em Bra sí lia já co me ça um de sen vol vi men to si mi lar,
com mu lhe res de mi li ta res se pos tan do em uma de -
ter mi na da lo ca li da de, exi gin do a li be ra ção de um
cabo que está pre so por que te ria se re be la do. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, e mi nhas es cu sas.

Duran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, 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) – A Mesa
com pre en de a po si ção de V. Exª.

O SR ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para
uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE(Car los Wil son) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para uma
ques tão de or dem, 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para uma ques tão de or dem. Sem re -
vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, na ver da de que ria
ape nas as so ci ar-me à po si ção do Se na dor Car los
Pa tro cí nio e so li ci tar a V. Exª, Sr. Pre si den te, que
essa de le ga ção não se res trin gis se ex clu si va men te
aos Se na do res de To can tins, mas que a Casa pu des -
se ado tar uma de li be ra ção ofi ci al e man dar al guns
Se na do res ao Esta do na ten ta ti va de aju dar a re sol -
ver o im pas se, que é dos mais gra ves re al men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A po si -
ção de V. Exª é per fe i ta men te com pre en sí vel. A Mesa
es pe ra re ce ber um re que ri men to para que seja for -
ma da uma co mis são que pos sa se des lo car ao Esta -
do de To can tins. E lou vo a ini ci a ti va de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
es ta mos aguar dan do a che ga da do Pre si den te Ja der
Bar ba lho, em ca rá ter ex cep ci o nal, pror ro go a Hora do 
Expe di en te por 10 mi nu tos, an tes da Ordem do Dia. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro -
cha, por cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
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,
ama nhã e quin ta-feira, o Se na do se di a rá o pri me i ro
fó rum de sa ú de ocu lar, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la,
com aber tu ra pre vis ta para às 9h.

Esse as sun to tem uma gran de im por tân cia para
o Se na do Fe de ral por que, por meio de um re que ri -
men to de mi nha au to ria, a Co mis são de Assun tos So -
ci a is, que é pre si di da pelo emi nen te Se na dor Ro meu
Tuma – que se en con tra nes te ple ná rio -, par ti ci pa da
co or de na ção des se even to, que deve mo bi li zar apro -
xi ma da men te mil of tal mo lo gis tas do Bra sil in te i ro e al -
guns vin dos de ou tros pa í ses. 

O even to em ques tão tem por ob je ti vo mos trar,
um pou co para os es pe ci a lis tas, mas tam bém para a
clas se po lí ti ca, a im por tân cia que tem a of tal mo lo gia
na pre ven ção da ce gue i ra e o que a clas se po lí ti ca
pode fa zer exa ta men te para con tri bu ir com os es pe ci -
a lis tas nos ca sos de ce gue i ras que são pre ve ní ve is.

No mun do todo, há apro xi ma da men te cin co mi -
lhões de ce gos. No Bra sil, o nú me ro tam bém é mu i to
gran de, va ria en tre 1,5% a 2% da po pu la ção bra si le i ra.

O Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia con gre -
ga o se gun do ma i or co le gi a do de es pe ci a lis tas do
mun do. Só per de para os Esta dos Uni dos, que pos su -
em em tor no de 15 mil es pe ci a lis tas. No Bra sil, há 10
mil es pe ci a lis tas em of tal mo lo gia.

O even to se de sen vol ve rá, nos dois dias, com
um con jun to de pa les tras, que têm por ob je ti vo, como
eu dis se, apre sen tar os avan ços tec no ló gi cos na área 
da of tal mo lo gia e tam bém as ca u sas prin ci pa is da ce -
gue i ra no Bra sil e no mun do e qua is as me di das es -
sen ci a is para que o Po der Pú bli co pos sa res pal dar a
ação dos es pe ci a lis tas, no sen ti do de pre ve nir mi -
lhões de ca sos de ce gue i ra que ocor rem no Bra sil e
que são per fe i ta men te pre ve ní ve is. 

O Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia de sen -
vol ve duas gran des par ce ri as com o Po der Pú bli co:
uma, no Mi nis té rio da Edu ca ção, no pro gra ma cha -
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ma do Olho no Olho, onde aten de em tor no de 3,5 mi -
lhões de cri an ças do Pri me i ro Grau, da pri me i ra à
quar ta sé rie do en si no fun da men tal; e um ou tro pro -
gra ma de gran de im por tân cia, re a li za do em par ce ria
com o Mi nis té rio da Sa ú de, que é o Mu ti rão de Ca ta -
ra tas, além da ci rur gia da re ti no pa tia di a bé ti ca.

Por tan to, por meio da par ce ria com o Mi nis té rio
da Edu ca ção, o Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia
tra ba lha a ques tão da pre ven ção na in fân cia para im -
pe dir que es sas cri an ças, mais tar de, se tor nem de fi -
ci en tes vi su a is e que a do en ça pos sa evo lu ir para a
ce gue i ra ab so lu ta. 

Jun to com o Mi nis té rio da Sa ú de, tra ba lham-se
pro gra mas já na fase cu ra ti va e tam bém de pre ven -
ção, por que mu i tas ve zes a ca ta ra ta ain da não evo lu -
iu para um es tá gio de ce gue i ra ple na. Por tan to, o
Con se lho de sen vol ve esse pro gra ma. 

O meu Esta do do Ama pá foi be ne fi ci a do pelo
Mu ti rão de Ca ta ra tas, bem como o Esta do Pará. Por
in ter mé dio de um con vê nio en tre o Mi nis té rio da Sa ú -
de, o Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia e a Uni ver -
si da de de Go iás, re a li za ram-se cen te nas de ci rur gi as
de ca ta ra ta e de re ti no pa tia di a bé ti ca. Isso ocor reu no
dis tri to de Mon te Dou ra do, Mu ni cí pio de Alme ri, onde
fo ram aten di dos os ha bi tan tes dos Mu ni cí pi os do
Pará e de La ran jal do Jari e Vi tó ria do Jari, no Ama pá. 

O Pre si den te Ja der Bar ba lho re ce beu hoje os
di re to res do Con se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia, que 
lhe in for ma ram mais de ta lha da men te so bre o even to.
Cer ta men te S. Exª se fará pre sen te nes se gran de
even to, ama nhã, no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, onde
a pre sen ça dos Se na do res, dos De pu ta dos Fe de ra is,
de Mi nis tros de Esta dos e de ou tras au to ri da des é
fun da men tal, por que o ob je ti vo é exa ta men te es ta be -
le cer um en ten di men to, é re pas sar para a clas se po lí -
ti ca um ma i or nú me ro pos sí vel de in for ma ções e es ta -
be le cer uma par ce ria cada vez mais am pla com a
clas se po lí ti ca, no sen ti do de pre ve nir e tra tar a ce -
gue i ra no Bra sil.

Ao con clu ir, que ro re gis trar que o jor nal O Dia, do
Rio de Ja ne i ro, com ple ta hoje 50 anos de exis tên cia.
Tra ta-se de um jor nal que, de cer ta for ma, vem con tri bu -
in do mu i to para a in for ma ção no País, tra tan do dos
mais va ri a dos as sun tos e se con so li dan do a cada ano.
Por isso, nes te es pa ço, eu gos ta ria de ho me na ge ar
esse im por tan te ve í cu lo de co mu ni ca ção, que, cada vez 
mais, se in se re na vida do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

S. Exª dis po rá de cin co mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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, no
úl ti mo fim de se ma na, es ti ve em San ta rém e em Ma -
ra bá, no Esta do do Pará. Em San ta rém, a con vi te das
Fa cul da des Inte gra das do Ta pa jós, da Câ ma ra Mu ni -
ci pal e da Asso ci a ção Co mer ci al da que la ci da de. Lá,
tive a hon ra de re ce ber da Câ ma ra de Ve re a do res o
tí tu lo de Ci da dão San ta re no, pela luta que te mos tra -
va do pela cri a ção do Esta do do Ta pa jós. 

Na opor tu ni da de, tam bém par ti ci pei de uma re u -
nião de vá ri as ins ti tu i ções que es tão lu tan do pela cri a -
ção do Esta do do Ta pa jós e que pro mo ve ram um fó -
rum, con gre gan do e so man do es for ços de ma ne i ra
uni for me em prol da cri a ção do re fe ri do Esta do. Inclu -
si ve te nho o do cu men to re fe ren te à cons ti tu i ção des -
se fó rum e gos ta ria de pe dir a V. Exª que o con si de -
ras se como par te in te gran te do meu pro nun ci a men to.

À no i te, tive opor tu ni da de de fa lar com os alu -
nos de Con ta bi li da de e de ou tros cur sos das Fa cul da -
des Inte gra das do Ta pa jós so bre o as sun to e de dis -
cu tir com eles a im por tân cia da re di vi são ter ri to ri al
para o de sen vol vi men to das re giões lon gín quas da
nos sa Ama zô nia.

No dia se guin te, a con vi te do De pu ta do Gi o van -
ni Qu e i roz e tam bém da União dos Ve re a do res do Sul
e Su des te do Pará e da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os
do Ara gua ia e To can tins, tive a opor tu ni da de de par ti -
ci par do úl ti mo dia de re u nião des ses ve re a do res, em
que a tese da cri a ção do Esta do do Ca ra jás tam bém
de mons trou, com toda a sua for ça, ser uma as pi ra ção 
da po pu la ção, mor men te das li de ran ças que lu tam
com as di fi cul da des de uma ad mi nis tra ção dis tan te
de ma is des ses Mu ni cí pi os.

Por tan to, eu gos ta ria de fa zer este re gis tro, ao
agrade cer a aten ção da Câ ma ra de Ve re a do res de
San ta rém, das Fa cul da des Inte gra das do Ta pa jós, da
Asso ci a ção Co mer ci al de San ta rém e tam bém dos pre -
fe i tos e ve re a do res do sul e su des te do Pará, que me fi -
ze ram esse con vi te. Peço in clu si ve ao Se na do Fe de ral,
que já apro vou o pro je to do Ta pa jós, do Ara gua ia e dos
três Ter ri tó ri os Fe de ra is do Ama zo nas, que tam bém nos 
de bru ce mos so bre a ma té ria, quan do vier da Câ mara
dos De pu ta dos o pro je to do Ca ra jás.

Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to que faça par te
do meu pro nun ci a men to um do cu men to apre sen ta do
pe las Li de ran ças dos Mu ni cí pi os do sul e do su des te
do Esta do do Pará a res pe i to da vi a bi li da de e da con -
ve niên cia da cri a ção des se Esta do.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, mu i to em bo -
ra os três ilus tres Se na do res já te nham abor da do
esse tema, como Pre si den te do PMDB e in te gran te
des ta Casa, eu tam bém gos ta ria de abor dá-lo, por -
que o Bra sil está acom pa nhan do aten ta men te a cri se
que en vol ve a Po lí cia Mi li tar do vi zi nho e ir mão Esta -
do do To can tins. A de mo ra na bus ca de uma so lu ção
e a to tal au sên cia de diá lo go nos tra zem gran de dose
de pre o cu pa ção, agra va da, na tu ral men te, com a
ame a ça do Exér ci to de in va dir os quar téis da Po lí cia
Mi li tar, ocu pa dos pe los po li ci a is em gre ve.

Con ver sei, hoje, com al gu mas au to ri da des do
Esta do e no tei a real gra vi da de da si tu a ção. O cli ma
nas ruas e nos quar téis é de mu i ta ten são e exis te,
sem dú vi da ne nhu ma, um medo ge ne ra li za do de que
pos sa vir a acon te cer algo mais gra ve, se se con so li -
dar a in ten ção do Exér ci to de in va dir os quar téis da
Po lí cia Mi li tar.

Os po li ci a is mi li ta res do To can tins re i vin di cam
au men to sa la ri al de 47%, re for mu la ção do pla no de
car gos e sa lá ri os e a di mi nu i ção da car ga ho rá ria de
tra ba lho. Ao todo, são qua tro mil ho mens, sen do que
mais de 80% par ti ci pam do mo vi men to.

A ten são se agra vou on tem quan do uma co mis -
são de De pu ta dos, li de ra da pelo Pre si den te da Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, De pu ta do Nel son Pel le gri no, do PT da Ba hia, foi
bar ra da pelo Exér ci to ao ten tar en trar num dos quar -
téis para ini ci ar o diá lo go com os po li ci a is em gre ve.

Há um for te im pas se cri a do. O Go ver no diz que
não ne go cia en quan to con ti nu ar a gre ve. Os po li ci a is
não vol tam ao tra ba lho en quan to não re ce be rem uma
si na li za ção cla ra de que o Go ver no pre ten de ne go ci ar. 
A gre ve se ar ras ta há qua se uma se ma na e se não
hou ver um mí ni mo de fle xi bi li da de a ten dên cia da si tu -
a ção é de se agra var ain da mais e de for ma pe ri go sa.

Ve nho a esta tri bu na fa zer um ape lo para o bom
sen so. Nos quar téis de Pal mas, Gu ru pi e Ara gua í na,
além dos ho mens da PM, en con tram-se cer ca de
cen to e cin qüen ta mu lhe res e no ven ta cri an ças. A in -
va são do Exér ci to cer ta men te le va ria a um con fron to
de pro por ções trá gi cas.

Qu an do fui Go ver na dor, tam bém en fren tei uma
si tu a ção como essa. Agi mos com ra pi dez e, de mo -
cra ti ca men te, abri mos o diá lo go de ime di a to. Re sol -
ve mos a si tu a ção em me nos de 24 ho ras, sem ca u sar
ne nhum trans tor no à po pu la ção e ao Esta do.

Não te ria a pe tu lân cia de acon se lhar o Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos, um po lí ti co e x pe ri men ta do e

que goza da con fi an ça de seu povo, mas ouso opi nar
que cabe ao Go ver no a res pon sa bi li da de de ze lar
pela se gu ran ça do Esta do e, por tan to, ao Go ver no
está re ser va da a ne ces si da de de to mar a ini ci a ti va
para evi tar des do bra men tos pi o res para o povo. Até
por que, de acor do com o Pro cu ra dor da Re pú bli ca no
To can tins, Dr. Már cio Lú cio de Ave lar, é ile gal o de cre -
to do Go ver no trans fe rin do os po de res da Po lí cia Mi li -
tar para o Exér ci to. E mes mo que não o fos se, a ra di -
ca li za ção nun ca foi o me lhor ca mi nho para a so lu ção
de im pas ses, es pe ci al men te quan do está em jogo a
se gu ran ça de mi lhões de ci da dãos, que têm fe i to do
To can tins um dos Esta dos que mais cres cem e se de -
sen vol vem no Bra sil.

É esse o ape lo que faço, es pe ci al men te ao Go -
ver no do To can tins, co man da do por um lí der que me -
re ce o nos so res pe i to, o Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos: a aber tu ra ime di a ta do diá lo go, que evi ta rá a pos -
si bi li da de de ter mos uma tra gé dia na que le pro gres -
sis ta Esta do bra si le i ro.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos, há tem pos, nos ar ti -
cu lan do – jun ta men te com in te gran tes das Ban ca das
dos Esta dos da Ba hia, Ce a rá, Rio de Ja ne i ro, São Pa -
u lo, Ron dô nia, Pa ra í ba e Mi nas Ge ra is – com re pre -
sen tan tes do se tor in dus tri al do País para ten tar re -
ver ter a de ci são do Mi nis té rio da Fa zen da, por meio
de sua Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, de tri bu tar o
seg men to de ro chas or na men ta is com o IPI à alí quo ta 
de 10%, o qual, des de 1984, era zero, con si de ran -
do-se as par ti cu la ri da des de suas uni da des in dus tri a -
is e que, como se sabe, é cons ti tu í do por cer ca de dez 
mil em pre sas, em sua ma i o ria mi cros, pe que nos e
mé di os es ta be le ci men tos.



Em au diên cia que nos foi con ce di da pelo Mi nis -
tro Pe dro Ma lan, acom pa nha do do Sr. Eve rar do Ma ci -
el, Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, foi pos sí vel ar gu -
men tar com es sas au to ri da des so bre a ina de qua ção
da me di da, já que o ar gu men to prin ci pal da Re ce i ta
Fe de ral se ria o de se bus car a ”con ver gên cia de alí -
quo tas“ para pro du tos as se me lha dos ou subs ti tu tos
pró xi mos, no caso, os pro du tos de ce râ mi ca de base
bran ca, que já são tri bu ta dos em 10%.

O re pre sen tan te da Abi ro chas – Asso ci a ção
Bra si le i ra de Ro chas Orna men ta is – e do Sin di ro -
chas/ES – Sin di ca to de Ro chas Orna men ta is do
Espí ri to San to –, e os Par la men ta res pre sen tes na -
que la opor tu ni da de – lá es ti ve ram pre sen tes os Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra, do Ce a rá, e Pa u lo Sou to, da 
Ba hia – ex pli ca ram às au to ri da des a gran de di fe ren ça 
en tre os dois se to res: o de ce râ mi ca bran ca, cons ti tu í -
do de cen to e vin te em pre sas, com gran de con cen tra -
ção in dus tri al e em pre sas lí de res de gran de por te, e o 
se tor de ro chas or na men ta is, de ofer ta pul ve ri za da,
com gran de nú me ro de em pre en di men tos de pe que -
no por te, cuja re a li da de de mer ca do as im pe de, na
ver da de, de ab sor ver o im pac to da ta xa ção de cor ren -
te da de ci são do Go ver no Fe de ral. 

Empre sas com esse per fil eco nô mi co são to ma -
do ras de pre ço no mer ca do com pe ti ti vo e não têm
como in flu en ci ar o mer ca do fi xan do pre ços e, por tan -
to, não têm mar gens para ab sor ver a ma jo ra ção da
car ga tri bu tá ria pre ten di da sem gran des re per cus -
sões na re du ção de sua ren ta bi li da de, com con se -
qüên ci as di re tas so bre a re tra ção da ofer ta e di mi nu i -
ção do ní vel de em pre go.

Não obs tan te todo o es for ço de mo bi li za ção de
Par la men ta res, em pre sá ri os e de tra ba lha do res do
se tor – na se ma na re tra sa da ti ve mos, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, ma ni fes ta ção con tra a me di da, com re -
pre sen tan tes da Abi ro chas, do Sin di ro chas/ES e da
CNTI – Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res da 
Indús tria –, fo mos sur pre en di dos, hoje, com a edi ção
do De cre to nº 3.822, de 25 de maio de 2001, em que a 
alí quo ta do IPI pas sa ria de 10% para 9%, ape nas
ame ni zan do a sua apli ca ção, que se ria pro gres si va
até atin gir aque le pa ta mar em de zem bro des te ano.

Fi ca mos pro fun da men te de cep ci o na dos com a
me di da, Sr. Pre si den te, pois a mes ma ex põe uma
pos tu ra de po lí ti ca eco nô mi ca que não leva em con si -
de ra ção a di fe ren ci a ção de seg men tos eco nô mi cos

em sua or ga ni za ção in dus tri al, es tru tu ra e for ma de
com pe ti ção, pre ten den do tor nar igual aqui lo que é in -
trin se ca men te di fe ren te, con for me já afir ma mos. Não
leva em con si de ra ção o mun do real das em pre sas e
fe cha os olhos para as con se qüên ci as que ocor re rão
para um se tor da in dús tria bra si le i ra que tam bém é
dis tri bu í do es pa ci al men te e ocu pa pa pel im por tan te
em cen te nas de Mu ni cí pi os bra si le i ros, mu i tos de les
si tu a dos em re giões po bres, como al gu mas lo ca li da -
des do Nor des te, Espí ri to San to e Vale do Je que ti -
nho nha, em Mi nas Ge ra is.

La men ta mos a me di da, que mos tra, além do
mais, uma po si ção de in tran si gên cia fren te ao Con -
gres so Na ci o nal, que se mo bi li zou, por in ter mé dio de
mu i tos de seus in te gran tes, para res pal dar a le gí ti ma
e jus ta re i vin di ca ção dos em pre sá ri os e tra ba lha do -
res do se tor. Obser va mos que ven ceu, la men ta vel -
men te, mais uma vez, a pos tu ra fis ca lis ta que vem
pre do mi nan do na ori en ta ção da po lí ti ca eco nô mi ca
con tra to das as evi dên ci as de ca rá ter re ces si vo da
me di da ado ta da pelo Go ver no Fe de ral.

Ape la mos, en tão, para o Lí der do Go ver no no
Se na do Fe de ral e tam bém para o Lí der do Go ver no
na Câ ma ra dos De pu ta dos, para que nos aju dem a
de mo ver o Mi nis té rio da Fa zen da, fa zen do-o re con si -
de rar a tri bu ta ção do IPI que pas sa a in ci dir ago ra so -
bre o se tor de ro chas or na men ta is do País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do
San tos, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 267, de 2001 – art. 336
in ci so II, com bi na do com o art. 338, IV

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 20, de 2001 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 383, de
2001, Re la tor: Se na dor José Agri pi no), que
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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, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que se en -
cer rou on tem o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a
Mesa para apre sen ta ção de emen das ao pro je to,
sen do que não fo ram ofe re ci das emen das ao mes mo.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,
pelo pra zo de dez mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é mais um da que -
les em prés ti mos, mais uma da que las ope ra ções de
cré di to com ins ti tu i ções mul ti la te ra is de fi nan ci a men -
to que o Se na do apro va. Este é um da que les que es -
tão na mo da li da de de “em prés ti mo pro gra má ti co de
ajus te do se tor pú bli co”, uma de sig na ção mu i to in te -
res san te, Se na dor Tião Vi a na! Se gun do as in for ma -
ções en ca mi nha das pela Se cre ta ria de Assun tos
Inter na ci o na is do Mi nis té rio da Fa zen da, “os re cur sos 
des te em prés ti mo se rão de po si ta dos em dó la res na
con ta do Te sou ro Na ci o nal e pas sa rão a com por as
re ser vas do País e se rão uti li za dos para sal dar com -
pro mis sos fi nan ce i ros ex ter nos da Re pú bli ca”. Essa é 
a pre vi são con tra tu al, ou seja, é mais uma ope ra ção
de cré di to, US$757 mi lhões de dó la res para o co fre
do Te sou ro Na ci o nal con ti nu ar sus ten tan do as san -
gues su gas da agi o ta gem in ter na ci o nal, da nu vem fi -
nan ce i ra de ca pi tal vo lá til que pa i ra so bre o pla ne ta
Ter ra. Este em prés ti mo que ora es ta mos vo tan do, de
qua se US$1 bi lhão, não é para nada. Não é para mi ni -
mi zar o im pac to da ir res pon sá vel po lí ti ca eco nô mi ca
do Go ver no Fe de ral, que que bra par ques pro du ti vos
in te i ros, nem para fi nan ci ar o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel na Ama zô nia, nem mes mo para mi ni mi zar o
im pac to des tru i dor da ba cia le i te i ra do Esta do de Ala -
go as. Não é para fi nan ci ar as po lí ti cas so ci a is, nada!
O Se na do está aqui vo tan do US$1 bi lhão para o Go -
ver no Fe de ral con ti nu ar se ajo e lhan do co var de men te 
di an te do FMI e sus ten tan do as san gues su gas da agi -
o ta gem in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, em bo ra o nos so Lí der vá en ca -
mi nhar a vo ta ção no sen ti do de li be rar a Ban ca da,
eu que ro de i xar re gis tra do o meu voto con trá rio a
este em prés ti mo imo ral. Se é sus ten tá vel le gal men -
te do pon to de vis ta das re so lu ções, é ab so lu ta men -
te imo ral: qua se US$1 bi lhão, con for me está aqui na
pró pria car ta, para ser uti li za do para sal dar com pro -
mis sos fi nan ce i ros ex ter nos da Re pú bli ca. Ou seja,
con ti nu ar ga ran tin do a ali men ta ção, a ma té ria or gâ -
ni ca ne ces sá ria para as san gues s u gas da agi o ta gem 
in ter na ci o nal.

Por tan to, eu não pos so vo tar fa vo rá vel a uma
imo ra li da de des sa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião, pelo 
pra zo de dez mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é mais um des ses es tra -
nhos em prés ti mos que o BIRD faz ao Bra sil como
prê mio pelo bom de sem pe nho do País nas pri va ti za -
ções e nas mu dan ças es tru tu ra is. Tal vez este em -
prés ti mo seja o prê mio es pe cí fi co para o gran de su -
ces so na pri va ti za ção do nos so sis te ma ener gé ti co,
quan do o Go ver no de i xou por con ta da ini ci a ti va pri -
va da a cons tru ção de 49 ter mo e lé tri cas, que até hoje
não fo ram cons tru í das. É um em prés ti mo es tra nho! O
spre ad fica a cri té rio do BIRD, a ser fi xa do na data da
as si na tu ra, e di ver sos ou tros va lo res se rão es ta be le -
ci dos tam bém pelo Ban co. 

Sr. Pre si den te, não vou me alon gar na con tra di -
ção a mais este ab sur do em prés ti mo con tra í do pelo
Go ver no. 

Fico com medo de vo tar um em prés ti mo des se
e, ama nhã ou de po is, ser acu sa do na Co mis são de
Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na do Fe de ral por
fal ta de de co ro par la men tar. É re al men te fal ta de de -
co ro a ace i ta ção sis te má ti ca des ses em prés ti mos ab -
sur dos que, su ces si va men te, in ter rom pem os tra ba -
lhos da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e de sá -
guam no ple ná rio do Se na do Fe de ral. 

Não tem ca bi men to este em prés ti mo, que é ape -
nas para vi a bi li zar uma re ser va cam bi al de um di nhe i ro 
que nun ca en tra r á no Bra sil, mas fi ca rá de po si ta do lá
fora para ga ran tir os pa ga men tos de ju ros que au -
men tam, a cada dia, a dí vi da in ter na e que mul ti pli -
cam a dí vi da ex ter na, co lo can do-nos na si tu a ção em
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que nos en con tra mos hoje. Este em prés ti mo é mais
um para ali men tar o ” apa gão“ da com pe tên cia e da vi -
são na ci o nal do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so. 

Eu vo ta rei con tra o em prés ti mo e apro ve i to
para, nes te es pa ço da dis cus são, en ca mi nhar a mi -
nha vo ta ção, que é ri go ro sa e ab so lu ta men te con trá -
ria a mais este ab sur do. 

Não tem ca bi men to este fi nan ci a men to, que,
ou tras ve zes, quan do o Se na do era mais fir me, já
veio tra ves ti do de em prés ti mo para in ves ti men tos.
Ago ra, o man to diá fa no da fan ta sia de sa pa re ce e ele
vem aber ta men te como em prés ti mo de re ser va cam -
bi al.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar a im por tân -
cia des te em prés ti mo, que pou cos pa í ses con se gui -
ram, por con ta do re sul ta do de ajus te fis cal. É um em -
prés ti mo que in gres sa dó la res no País num mo men to
im por tan te para o equi lí brio mo ne tá rio bra si le i ro. Por -
tan to, gos ta ria de en ca mi nhar fa vo ra vel men te, so li ci -
tan do às Srªs e aos Srs. Se na do res o voto fa vo rá vel

ao em prés ti mo, que é po si ti vo para o País, a taxa de
ju ros ba i xís si ma e im por tan te no mo men to que o País 
vive.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro me ro Jucá, Lí -
der do Go ver no, diz que este é um em prés ti mo para

aju dar o ajus te fis cal do Go ver no. São US$750 mi -
lhões nor te-ame ri ca nos que se rão re pas sa dos ao
Go ver no bra si le i ro como sal do de re ser va cam bi al,
evi den te men te para con ti nu ar cum pri do com os com -
pro mis sos da dí vi da ex ter na bra si le i ra. Dí vi da ex ter -
na, aliás  não can so de re pe tir isso no Se na do da Re -
pú bli ca , que tem sido a ra zão de ser de toda a po lí ti ca 
do Go ver no.

Des de que as su miu a Pre si dên cia da Re pú bli ca
do Bra sil, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e 
o Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, têm sido ex tre -
ma men te ocu pa dos, ri go ro sos em man ter fir me men -
te, sem fa lhar por um ins tan te se quer, os seus com -

pro mis sos com a dí vi da ex ter na bra si le i ra. Para isso,
ao lon go dos úl ti mos seis anos de Go ver no, te mos
tido dé fi cit na ba lan ça co mer ci al. O Bra sil, com a es ta -
bi li da de mo ne tá ria, pas sou a im por tar mu i to mais do
que ex por ta. Evi den te men te fal ta ram dó la res para

pa gar os ser vi ços e os com pro mis sos da dí vi da. Por
isso, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que fez uma op ção
di fe ren te da que la ado ta da pe los go ver nos an te ri o res: 
am pli ou a dí vi da in ter na pú bli ca, trou xe dó la res es pe -
cu la ti vos para o País que, ao che gar ao Ban co Cen -
tral, trans for ma ram-se em re a is, sen do apli ca dos no
nos so sis te ma fi nan ce i ro a ta xas de ju ros que, no fi nal 
de 1999, che ga ram à ina cre di tá vel ci fra de 49,5% ao
ano. Para o ca pi tal in ter na ci o nal, é mu i to in te res san te 
trans for mar seus dó la res em re a is, apli cá-los no sis -
te ma fi nan ce i ro a 49,5% de ju ros ao ano, ar ran car
uma fá bu la de di nhe i ro de lu cro e le var para seus
Esta dos de ori gem. Os Esta dos Uni dos pa gam 4% de 
ju ros; o Ja pão, 1%; o pre ço mé dio da Eu ro pa é 3%, e
nós, hoje, de po is da re du ção com a che ga da do Sr.
Armí nio Fra ga, es ta mos a pa gar 16,75% ao ano. Ado -

tan do tal pro ce di men to, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que au men tou a dí vi da in ter na de R$54 bi lhões – va -
lor da épo ca em que as su miu o Mi nis té rio da Fa zen da 
– para R$560 bi lhões hoje. E es ta mos a pa gar ju ros
ab sur dos, o que é ab so lu ta men te ina ce i tá vel. 

Ao to mar US$750 mi lhões em pres ta dos para
acu mu lar no co fre a fim de trans for má-los em re ser va, 
é pre ci so lem brar que a cada mês es ta mos ten do um
su pe rá vit pri má rio, um su pe rá vit no sal do do nos so
Orça men to. Re cor tei uma re por ta gem in te res san te
so bre o as sun to – es tou ten tan do en con trá-la ago ra –
que li na Fo lha de S.Pa u lo  pu bli ca da no sá ba do: o
su pe rá vit pri má rio do mês de abril do Go ver no bra si -

le i ro che gou a R$6 bi lhões, ou seja, ar re ca dou-se
mais do que se gas tou em fa vor do povo bra si le i ro. No 
ano pas sa do, o su pe rá vit pri má rio foi de R$38,5 bi -
lhões, mais do que o va lor de R$32 bi lhões exi gi do
pelo FMI. Nes te ano, com o an dar da car ru a gem, já
que o su pe rá vit atin giu R$6 bi lhões só em abril, tal vez
che ga re mos ao fim do ano com um su pe rá vit de R$40 
bi lhões. Te mos de pa gar R$140 bi lhões de ser vi ço da
dí vi da – va lor pre vis to no Orça men to da União –, e es -

ses R$40 bi lhões, na tu ral men te, vão se acu mu lar
como dí vi da, como ca pi tal, para que con ti nu e mos pa -
gan do essa taxa de ju ros ab sur da. E a dí vi da sal ta rá
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de R$540 bi lhões para R$640 bi lhões, e con ti nu a rá
sen do ab so lu ta men te im pos sí vel pagá-la.

Sr. Pre si den te, essa ques tão de ve ria ser dis cu ti -
da com mais se ri e da de e mais mi nu ci o sa men te. E a
im pren sa de ve ria tra tá-la de ma ne i ra mais di dá ti ca,
ou vin do a opi nião de ou tros eco no mis tas e não ape -
nas dos eco no mis tas do Go ver no. Essa é a ques tão
mais sé ria do Bra sil. É mais sé ria do que os rom bos
da Su dam, da Su de ne e mu i tos ou tros as sun tos que
es tão sen do di vul ga dos para a opi nião pú bli ca bra si -
le i ra. É mais sé ria do que o caso do TRT de São Pa u lo 
e do que inú me ras ou tras cor rup ções que já ocor re -
ram no Bra sil. Alguém pode per gun tar-se: ”Se não pa -
gar mos esse juro, o ca pi tal es pe cu la ti vo se vai. Se
isso ocor rer, te re mos que de vol ver os dó la res a essa
gen te. Então eles ti ra rão dos ban cos os re a is apli ca -
dos a 16,75% ao ano – que se rão trans for ma dos em
dó la res – e irão em bo ra. E daí? Qual o pro ble ma? Sa -
in do es ses dó la res, fal ta rá di nhe i ro, fal ta rá dó lar para
pa gar os ser vi ços dos com pro mis sos ex ter nos do
Bra sil.

É pre ci so con ver sar se ri a men te com os cha ma -
dos pa í ses de sen vol vi dos e di zer que o Bra sil não

pode pro ce der da for ma como o faz hoje: hou ve um
su pe rá vit pri má rio, no ano pas sa do, de R$38,5 bi -
lhões – nes te ano, pre ten de-se atin gir R$40 bi lhões.
Isso é di nhe i ro que se está ti ran do do povo bra si le i ro
e de ve ria es tar sen do in ves ti do na ener gia que está
fal tan do ago ra e na in fra-es tru tu ra do Go ver no – mas
está sen do paga uma par ce la dos ju ros, por que não
dis po mos se quer de re cur sos para pa gar a to ta li da de.

Os pa í ses de sen vol vi dos não têm al ter na ti va a
não ser aju dar de ma ne i ra sé ria o Bra sil. Afi nal de
con tas, o in ves ti men to das cor po ra ções trans na ci o -
na is no Bra sil é imen so. Hoje, 90% das mon ta do ras
de ve í cu los e 95% da in dús tria far ma cêu ti ca bra si le i ra 
são mul ti na ci o na is. Gran de par te do sis te ma elé tri co
e das te le co mu ni ca ções ven di das a gru pos in ter na ci -
o na is – in clu si ve fi nan ci a dos com re cur sos do
BNDES – es tão nes sa si tu a ção.

Se o Bra sil to mar uma po si ção au tô no ma e de i -
xar de sa cri fi car o povo bra si le i ro com esse su pe rá vit
pri má rio ab sur do, como es ta mos ven do a cada mês,
será que essa gen te vai que rer que o Bra sil pa gue,
com esse tipo de ex plo ra ção, re tar dan do seu de sen -
vol vi men to, pas san do por to das as di fi cul da des em
que se en con tra hoje? E se o Bra sil for pre ju di ca do no 

seu pro ces so eco nô mi co, quem mais per de são es -
ses que es tão aqui hoje com mi lha res de em pre sas,
de in dús tri as, ga nhan do di nhe i ro à nos sa cus ta. O
Bra sil é um país de mão-de-obra ba ra ta, um país
onde se fa ci li ta todo tipo de in ves ti men to in ter na ci o -
nal, um país que dá pra ti ca men te a fá bri ca pron ta a
quem que i ra im plan tá-la na nos sa Na ção. Então en -
ten do que é pre ci so dis cu tir essa ques tão com mais
se ri e da de. Isso não tem sido fe i to nem pelo Con gres -
so Na ci o nal, nem pe los Par la men ta res, nem mes mo
pela mí dia, que não se apro fun da numa ques tão des -
sa im por tân cia. 

De for ma que isso que o Se na do Fe de ral quer
apro var hoje é um nada. Isso é uma gota d’água. Cen -
to e qua ren ta bi lhões de re a is de ju ros num ano sig ni -
fi cam pra ti ca men te R$12 bi lhões num mês, US$6 bi -
lhões de ju ros que se está pa gan do des sa dí vi da, e
es ta mos to man do aqui US$750 mi lhões. Isso é uma
gota d’água. É pre ci so mu dar essa po lí ti ca. Os Se na -
do res, De pu ta dos Fe de ra is, o Con gres so Na ci o nal e
a im pren sa de ve ri am apro fun dar-se mais nes sa sé ria
ques tão que co man da o nos so pro ces so eco nô mi co e 
que fez com que a dí vi da pú bli ca in ter na pas sas se de
R$54 bi lhões para R$560 bi lhões; que nos faz pe gar
qua se todo o di nhe i ro ti ra do do povo e jo gar na mão
da es pe cu la ção fi nan ce i ra. Isso é que pre ci sa ria es tar 
sen do de vi da men te cu i da do e dis cu ti do. 

Por isso, Sr. Pre si den te, par ti cu lar men te, voto
con tra esse em prés ti mo, ma ni fes tan do a opi nião de
que o Con gres so Na ci o nal de ve ria as su mir a res pon -
sa bi li da de de dis cu tir, de ma ne i ra mais pro fun da, o
pro ble ma da dí vi da ex ter na bra si le i ra, que le vou à dí -
vi da in ter na que te mos hoje e que está ti ran do re cur -
sos ne ces sá ri os a in ves ti men tos e ao de sen vol vi men -
to da nos sa pá tria.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, Re la tor da
ma té ria na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Re -
la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e 
Srs. Se na do res, ouvi a ar gu men ta ção do Se na dor
Ade mir Andra de e gos ta ria de con cor dar com S. Ex.ª
que o ide al é que es ti vés se mos vo tan do aqui o em -
prés ti mo de US$75 bi lhões, nas con di ções em que
esse em prés ti mo de US$750 mi lhões nos é ofe re ci -
do. Mas pre ci so es cla re cer al guns as sun tos, al guns
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fa tos. Esse é um em prés ti mo que o Bra sil está con se -
guin do no Ban co Mun di al, em con di ções ab so lu ta -
men te sin gu la res. Só três pa í ses ti ve ram aces so às
con di ções em que o Bra sil vai to mar es ses US$750
mi lhões.

É su fi ci en te para re sol ver a ques tão cam bi al do
Bra sil? Não. Mas dará uma aju da? Sim. Como? Esse
di nhe i ro vai fa zer re for ço de ca i xa, em cam bi a is, para
o Bra sil e vai opor tu ni zar que o Bra sil tro que tí tu los da
dí vi da ex ter na, que pa gam 12% de ju ros ao ano, por
esse di nhe i ro, pelo qual vai pa gar 6% de ju ros ao ano. 
Evi den te men te que, na hora em que isso acon te ce,
quem ga nha é a so ci e da de bra si le i ra. As re ser vas
cam bi a is fi cam au to ma ti ca men te ma i o res e com um
de ta lhe: para que esse di nhe i ro seja to ma do, não há
ne ces si da de e não se vai im por ne nhum com pro mis -
so adi ci o nal à Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, por que
ele está sen do to ma do como prê mio ofe re ci do pelo
Ban co Mun di al para pa í ses como o Bra sil e mais duas 
ou tras na ções. No caso do Bra sil, o prê mio é con ce di -
do por con ta da apro va ção da Lei de Res pon sa bi li da -
de Fis cal, por con ta da boa ges tão do or ça men to pú -
bli co, por con ta do con tro le exer ci do nos gas tos pú bli -
cos pelo Si a fi e do con tro le das con tas pú bli cas que o
Bra sil vem exer cen do e pelo qual vem me re cen do
elo gio in ter na ci o nal.

Por essa ra zão é que, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, en ca mi nhei o re la tó rio que apre sen -
tei e que foi apro va do e en ca mi nho no Ple ná rio esta
ar gu men ta ção, pe din do o voto dos Srs. Se na do res
para que este em prés ti mo, que re al men te é me nor
que o de se ja do, mas é im por tan te para o ca i xa do Te -
sou ro em re ser vas na ci o na is, seja apro va do a bem do 
in te res se na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, fa la rei em meu nome e ex -
pres sa rei a po si ção do meu Par ti do, o PPS.

Nos sa po si ção é fa vo rá vel a essa ope ra ção de
cré di to. Qu e ro re lem brar que nem toda ope ra ção de
cré di to é le si va ao in te res se pú bli co, ao in te res se na -
ci o nal. Evi den te men te, se es ti vés se mos aqui para vo -
tar uma ope ra ção de cré di to com pra zos ina de qua -
dos, com cus to do di nhe i ro exor bi tan te, te ria ca bi -
men to os par ti dos, se jam da base do Go ver no, se jam

os par ti dos da opo si ção, as su mi rem uma po si ção
con trá ria a essa ope ra ção de cré di to.

Nem todo cré di to é um mal. Nós mes mos, bra si -
le i ros, res sen ti mo-nos da es cas sez de cré di to no nos -
so País. Fal ta cré di to para o pro du tor ru ral, fal ta cré di -
to para o con su mi dor, que mu i tas ve zes tem o cré di to, 
mas o cus to é ina de qua do. O cré di to é uma ala van ca
fun da men tal na eco no mia para mul ti pli car os ne gó ci -
os e as ati vi da des. Isso não quer di zer que o PPS
con cor de com a po lí ti ca cam bi al pra ti ca da no nos so
País, in sen sa ta, que foi pro lon ga da por in te res ses
ina de qua dos, que au men tou o en di vi da men to pú bli co 
in ter no, que aca bou em pur ran do o Ban co Cen tral
para uma po si ção de ta xas de ju ros es tra tos fé ri cas
pra ti ca das, 40%, 45%, 47%. 

Mas, uma co i sa não pode ser con fun di da com
ou tra. Se há a opor tu ni da de de aces so a US$750 mi -
lhões a um cus to ade qua do, em fun ção até da nos sa
per for man ce fis cal, se ria pro ve i to so apro var uma
ope ra ção de cré di to como esta, in clu si ve no mo men to 
em que o País vive uma si tu a ção de de se qui lí brio em
sua eco no mia, fru to de pro ble mas in ter nos – é bom
que se diga –, da vul ne ra bi li da de bru tal da nos sa eco -

no mia fren te às ou tras eco no mi as do mun do, mas
tam bém fru to da cri se de um país vi zi nho, po de ro so
par ce i ro co mer ci al do Bra sil na atu a li da de, a Argen ti -
na.

Nos sa po si ção é mu i to cla ra. Tam bém é im por -
tan te não nos ilu dir mos com so lu ções fá ce is para pro -
ble mas com ple xos. O ca mi nho da mo ra tó ria já foi
ado ta do pelo Bra sil. E pa ga mos caro até hoje por
isso. Pa re ce que es ta mos cor tan do ca mi nho, mas
não. A pró pria União So vié ti ca, em 1917, lem brou-me 
o Se na dor Ro ber to Fre i re, de cre tou mo ra tó ria, que
du rou pou cos anos.

Não exis te uma ma ne i ra sim ples de re sol ver -
mos pro ble mas tão com ple xos, fru to de ir res pon sa bi -
li da de, sim, e de po lí ti cas ina de qua das para o País.
Mas são pro ble mas exis ten tes. A dí vi da in ter na do
Bra sil não de ve ria ser, como dis se o Se na dor Ade mir
Andra de, num vo lu me tão alto. Mas é. E não te re mos
como ba i xar um de cre to, es te ja a Opo si ção no Go ver -
no ou as atu a is for ças que go ver nam o País, e re sol -
ver esse pro ble ma do dia para a no i te. Não va mos ter
um ca mi nho sim ples para re sol ver. Os pro ble mas são 
com ple xos, de di fí cil so lu ção. 
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Se to dos le ram o con te ú do des te em prés ti mo,
ve rão que é uma ope ra ção de cré di to be né fi ca ao
nos so País. Não se pode di zer que não tem um fim
de ter mi na do; tem um fim de ter mi na do, que é a sa ú de
fi nan ce i ra do nos so País. Por isso, Sr. Pre si den te,
adi an to a po si ção do nos so Par ti do, fa vo rá vel ao em -
prés ti mo.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ade mir Andra -
de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Pa u lo Har tung, re co nhe ço que a ques tão é ex tre ma -
men te com ple xa, to dos nós sa be mos dis so. Ago ra,
será que é cor re to? Será que al gum país do mun do
fa ria o que o Bra sil está fa zen do hoje? No ano pas sa -
do, nós ti ve mos R$38,5 bi lhões de su pe rá vit pri má rio. 
Isso sig ni fi ca ar re ca dar mais do que gas tar em be ne -
fí cio do povo. Esse di nhe i ro pa gou uma par ce la da dí -
vi da pú bli ca in ter na, o res tan te foi acu mu la do. Essa
dí vi da é im pa gá vel, Se na dor. Nós já es ta mos che gan -
do a 50% do PIB. V. Exª diz: ”Não, mas está fe i ta, tem
que dar um je i to“. Tudo bem, mas en tão por que es ta -
mos pa gan do 16,75% ao ano, en quan to os Esta dos
Uni dos es tão pa gan do 4%? Por que não se re duz?
Não se re duz por que o di nhe i ro vai em bo ra. Quem
está com os seus dó la res apli ca dos em re a is no nos -
so sis te ma fi nan ce i ro, ga nhan do fá bu las de di nhe i ro,
vai pe gar o di nhe i ro e que rer os dó la res para ir em bo -
ra no va men te. Vai fal tar di nhe i ro para pa gar a dí vi da
ex ter na. E aí Se na dor? V. Exª ci tou a Rús sia, que fez
a mo ra tó ria e foi am pla men te so cor ri da, como a
Argen ti na ago ra está sen do, e como o Bra sil foi re -
cen te men te so cor ri do com US$40 bi lhões do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Essa gen te não vai nos de i -
xar ir à ban car ro ta. Qu e ro lem brar a V. Exª que o que
não é pos sí vel é o Bra sil de i xar de in ves tir, for çar a so -
ci e da de bra si le i ra a ti rar do seu bol so R$40 bi lhões,
como está pre vis to este ano, o que sig ni fi ca qua s e
US$18 bi lhões. Isso não é pos sí vel! Se é com ple xa,
va mos apro fun dar a dis cus são so bre ela, va mos tra -
zer a so ci e da de para dis cu ti-la, mas não va mos ace i -
tar tudo o que que rem nos im por sem apro fun dar o
pro ces so de dis cus são, sa ben do que a so ci e da de
bra si le i ra está sen do imen sa men te pre ju di ca da por
fa tos como esse. Va mos apro fun dar a dis cus são. É

isso que o Bra sil não faz, é isso que o Con gres so bra -
si le i ro não faz e é isso que a mí dia não di vul ga de ma -
ne i ra mais apro fun da da, para cha mar a aten ção do
povo bra si le i ro so bre essa ques tão, que con si de ro a
mais gra ve e mais im por tan te do nos so pro ces so eco -
nô mi co. É isso que es ta mos que ren do. Todo mun do
sabe que pre ci sa mos de em prés ti mo. Ago ra, a for ma
como es ta mos con du zin do nos sa po lí ti ca eco nô mi ca
em fun ção des sa dí vi da e essa ob ses são de cum prir
com pro mis so a qual quer cus to, mes mo que seja ma -
tan do o povo bra si le i ro, essa não po de mos ace i tar.
Obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Pos so con clu ir, Sr. Pre si den te?

Se na dor Ade mir Andra de, com a in te li gên cia
que pos sui, V. Exª che ga a uma con clu são se me lhan -
te à mi nha. Te mos mais pon tos de con ver gên cia do
que de di ver gên cia. Tam bém acre di to que a ob ses -
são com o su pe rá vit pri má rio nos le vou à cri se ener -
gé ti ca. Estou con cor dan do com V. Exª. Aliás, tal vez
te nha sido um dos pri me i ros Se na do res a aler tar da
tri bu na do Se na do so bre essa ques tão. Não é nes se
pon to que está a nos sa di ver gên cia. Acre di to tam bém 
que a ir res pon sa bi li da de de po lí ti cas pú bli cas le vou o
País a acu mu lar uma dí vi da in ter na e ir ra ci o nal, que
pre ju di ca as po lí ti cas pú bli cas do País, que cons tran -
ge a po lí ti ca de edu ca ção, de sa ú de, de trans por te e
as sim por di an te. Não é aí que está a di ver gên cia,
por que não é isso que es ta mos, nes te mo men to, vo -
tan do. Esta mos vo tan do um em prés ti mo ex ter no em
con di ções mu i to fa vo rá ve is, em um mo men to de li ca -
do da eco no mia bra si le i ra, e acre di to que de va mos
vo tar a fa vor. Por tan to, não te mos um cam po de di -
ver gên cia, por que, em re la ção à po lí ti ca eco nô mi ca,
tal vez, a mi nha vi são seja mu i to pa re ci da com a de V.
Exª.

Fal ta a este País po lí ti ca in dus tri al há mu i tos
anos. Fal ta a este País uma sé rie de pro vi dên ci as na
área do cré di to. O di nhe i ro é caro. Te mos a lei das
SAs – So ci e da des Anô ni mas – aqui no Se na do, a
qual pode aju dar ti mi da men te a di mi nu ir o cus to de
ca pi tal. Fal ta ao País mu i ta co i sa. Fal ta ao País uma
po lí ti ca agres si va de co mér cio ex te ri or. E nes se pon to 
não há di ver gên cia. O que de fen de mos é a apro va -
ção des se em prés ti mo. Cré di to não é um mal em si. A
ma i o ria das ins ti tu i ções fi nan ce i ras ana li sam o ris co
de cré di to, e se es tão nos ofe re cen do um cré di to em
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con di ções van ta jo sas é por que o nos so ris co, mes mo
que la te ral men te, di mi nu iu. Isso é im por tan te.

Nes te mo men to, esse re cur so é im por tan te para 
o País. Sen do as sim, não há di vi são en tre opo si ção e
si tu a ção. Pre ci sa mos ter ra ci o na li da de. Mi nha po si -
ção não é para po le mi zar com nin guém, mas sim ples -
men te fi xar essa po si ção de ra ci o na li da de, que é mi -
nha e do meu Par ti do, o PPS.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são. (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 de Re so lu ção n.º 20, de
2001.

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 com os vo tos con trá ri os dos Se na do -
res Ade mir Andra de, He lo í sa He le na e Ma ri na Sil va.

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 Re so lu ção nº 20, de 2001, 
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 440, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº

 
20, de 2001 .

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do 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, qui nhen tos e oi ten ta mil dó la res nor te-ame ri -
ca nos), jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to — BIRD.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te –  Edi son Lo -
bão , Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car -
los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 440, DE 2001

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,  Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº   , 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, qui nhen tos e oi -
ten ta mil dó la res nor te-ame ri ca nos), 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, qui nhen tos e oi ten ta mil dó -
la res nor te-ame ri ca nos), 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, qui nhen tos e oi ten ta
mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV — pra zo : cen to e qua ren ta e qua tro me ses;
V — ca rên cia: ses sen ta e seis me ses con ta dos

a par tir de 1º de mar ço de 2001;
VI — 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;

VII — ju ros: exi gi dos se mes tral men te, em 1º de
mar ço e 1º de se tem bro 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 nor te-ame ri ca nos [5,265625% a.a.
(cin co in te i ros, du zen tos e ses sen ta e cin co mil, se is -
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cen tos e vin te e cin co mi li o né si mos por cen to ao ano)
para o dia 8 de fe ve re i ro de 2001], acres ci da de um
spre ad fixo, a ser de ter mi na do pelo Bird um dia an tes
da data de as si na tu ra do Con tra to;

VIII — co mis são de com pro mis so: li mi ta da a
0,85% a.a. (oi ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano) até o quar to ani ver sá rio e a 0,75% a.a. (se ten ta e 

cin co cen té si mos por cen to 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;

IX — 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;

X — amor ti za ção do prin ci pal: em ca tor ze par -
ce las se mes tra is e con se cu ti vas, em 1º de mar ço e 1º 
de se tem bro de cada ano, ven cen do-se a pri me i ra em 
1º de se tem bro de 2006;

XI — 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 das alí ne -
as a e  b, 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 de con ver são.

XII — 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 de con ver são.

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 no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta do 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.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Estan -

do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime -
di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
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 2 :

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na 
Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal
das APAEs – Asso ci a ções de Pais e Ami gos 
dos Excep ci o na is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 147, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

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.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa)

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio pelo pra zo
de dez mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
enal te ço a ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos pela
apre sen ta ção des te pro je to de lei, que pas sa a fa zer
par te do ca len dá rio de ho me na gens do nos so País. 

Na re a li da de, Sr. Pre si den te, o mo vi men to das
Apa es é, sem som bra de dú vi da, o ma i or mo vi men to
so ci al fi lan tró pi co do País – hoje com mais de 1.600
Apa es, dis tri bu í das por to dos os re can tos bra si le i ros
–, que pro pi cia às cri an ças, que an ti ga men te vi vi am
es con di das no re côn di to dos la res, a par ti ci pa ção em
pro gra mas de qua li da de de vida, de pro gra mas de re -
a bi li ta ção. Não so men te cri an ças, mas tam bém pes -
so as ido sas têm a opor tu ni da de de re ce ber um tra ta -
men to dig no de pes soa hu ma na.

Por tan to, Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel à apro -
va ção des te pro je to e enal te ço a ini ci a ti va, se não me
en ga no, do emi nen te De pu ta do Edu ar do Bar bo sa,
pela sua apre sen ta ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men te este pro je -
to pa re ce sim ples, mas tem um sig ni fi ca do pro fun do,
e é im por tan te res sal tá-lo. E o Se na dor Ge ral do Cân -
di do, que foi o Re la tor na Co mis são de Edu ca ção, e
os mem bros da re fe ri da ti ve ram sen si bi li da de para
no tar isso no mo men to em que apro va ram, por una ni -
mi da de, o pro je to ori un do da Câ ma ra, que ins ti tui o
Dia Na ci o nal das Apa es.

Pa re ce-me que a es sên cia do pro je to não é
ape nas in clu ir uma data co me mo ra ti va no ca len dá rio, 
di zer que hou ve re co nhe ci men to des ta Casa e do
Con gres so Na ci o nal em re la ção ao mo vi men to das
Apa es no País, mas é, sem dú vi da, bus car dar ma i or
vi si bi li da de, trans pa rên cia e res ga tar a cre di bi li da de
de to das as en ti da des que tra ba lham, prin ci pal men te
com pes so as por ta do ras de de fi ciên cia no País. Há
ca rên cia de po lí ti cas pú bli cas que dêem dig ni da de e
con di ções de vida e tra ba lho às pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia.

O pro je to bus ca dar vi si bi li da de a um tra ba lho
so ci al pi o ne i ro no País. Ele exis te des de 1954, re a fir -
mou-se na dé ca da de 60, ex pan din do-se em todo o
Bra sil. Hoje há mais de 1.500 uni da des de Apa es no
País. Pre ci sa mos fa zer com que esse dia se trans for -
me em um gran de dia de vi si bi li da de e re fle xão, em
cima do que tem sido fe i to em apo io às Apa es, da si -
tu a ção de las hoje e do tra ba lho que es tão fa zen do –
se pre ci sa ser re for mu la do, se pre ci sa ser di na mi za -
do.

Em um mun do, em um país onde a fal ta de éti ca
e cre di bi li da de são enor mes, a so li da ri e da de, o tra ba -
lho e a ho nes ti da de des sas pes so as em re la ção aos
por ta do res de de fi ciên cia de vem ser exal ta dos.

Por essa ra zão, es ta mos vo tan do e res sal tan do
a im por tân cia não ape nas do au tor, mas da aná li se
que o Se na do fez atra vés da nos sa Co mis são de
Edu ca ção.

Esse tra ba lho das Apa es vai ob ter, sem dú vi da,
um ma i or re co nhe ci men to. Esse é o ob je ti vo prin ci pal
que nós ti ra mos do con te ú do do es ta be le ci men to de
uma data na ci o nal de ho me na gem às Apa es.

Assim, nos so voto é fa vo rá vel, pe din do ao Go -
ver no que dê uma olha da mais aten ta, mais ob je ti va e 
so li dá ria ao tra ba lho que as Apa es es tão fa zen do no
nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, Re la tor da 
ma té ria na Co mis são de Edu ca ção.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por tan te a so li da ri e da -

de des ta Casa, da Co mis são de Edu ca ção, que apro -
vou, por una ni mi da de, este pro je to que es ta be le ce
uma data na ci o nal das Apa es.

Na ver da de, em nos so País, exis te uma quan ti -
da de imen sa de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí -
si ca. As Apa es, suas en ti da des e suas or ga ni za ções
pre ci sam do apo io da so ci e da de.

É bom lem brar que apro va mos, no ano pas sa -
do, no Con gres so Na ci o nal, um pro je to de ori gem do
Exe cu ti vo de aces si bi li da de aos por ta do res de de fi -
ciên cia e pes so as com mo bi li da de re du zi da, do qual
fui tam bém Re la tor.

O pro je to apro va do aqui no Con gres so pas sou a 
vi go rar a par tir do dia 19 de de zem bro de 2000, sob o
nº 10.098, que está em exe cu ção, como um pro je to
de lei apro va do pelo Con gres so Na ci o nal. Por tan to, é
im por tan te a cri a ção des sa data, con si de ran do a im -
por tân cia des sas as so ci a ções, que pre ci sam do apo -
io da so ci e da de.

Os por ta do res de de fi ciên cia são pes so as com
al gu mas im pos si bi li da des de con vi vên cia e de ma nu -
se io dos ca mi nhos, ins tru men tos e ve í cu los de so bre -
vi vên cia con ven ci o nal men te uti li za dos pela ma i o ria
dos bra si le i ros, e que fi cam mar gi na li za dos na so ci e -
da de di an te da fal ta de cons ciên cia po lí ti ca da que les
que de têm o po der de de fi ni ção das po lí ti cas pú bli -
cas, da ela bo ra ção das leis, da cons tru ção e da dis -
po ni bi li za ção de tec no lo gia que au xi li am o co ti di a no
dos ci da dãos para que vi vam com dig ni da de.

As Apa es – em bo ra es te jam ca re cen do de re vi -
são e atu a li za ção de sua es tra té gia de tra ba lho, no
sen ti do da in clu são so ci al, têm de sen vol vi do, des de
1954, in can sá vel tra ba lho por meio de po lí ti cas afir -
ma ti vas com ên fa se no com po nen te edu ca ção.

Obser va-se, hoje, uma am pli a ção da pre o cu pa -
ção com a men ci o na da in clu são, na Cons ti tu i ção de
1988, na Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção, seja
na nova ver são pro pos ta para nos so Có di go Ci vil, ou
em pro je tos es pe cí fi cos que es tão tra mi tan do nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, o que tem pro vo -
ca do, acer ta da men te, um es for ço de re no va ção den -
tro de se to res im por tan tes das Apa es. 

Por tan to, é um tra ba lho so ci al se ri a men te de -
sen vol vi do com ob je ti vos in ques ti o ná ve is e que en -
ten de mos me re cer, da nos sa par te, essa ho me na -
gem e o nos so apo io. 

Espe ro con tar com o apo io dos Se na do res.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Arlin do Por to, para 
dis cu tir a ma té ria.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, cum pri men to o De pu ta do mi ne i ro
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Edu ar do Bar bo sa pela ini ci a ti va do pro je to. S. Ex.ª
de di ca gran de par te da sua ati vi da de par la men tar à
ação das Apa es e, an tes de se tor nar De pu ta do, de di -
ca va-se in te gral men te a elas. 

A sua pro pos ta ma te ri a li za o dia 11 de de zem bro 
como o dia de co me mo ra ção das Apa es. Enten de -
mos que essa data será im por tan te, por que a so ci e -
da de bra si le i ra terá opor tu ni da de de dis cu tir as di fi -
cul da des em que se en con tram as fa mí li as de cri an -
ças ou jo vens por ta do res de de fi ciên cia. Mas, prin ci -
pal men te, es ta re mos dis cu tin do a ne ces si da de do
en vol vi men to e da par ti ci pa ção da so ci e da de na bus -
ca em con jun to de so lu ções me lho res. 

O tra ba lho que as qua se 2 mil Apa es pro mo vem
nes te País me re ce o nos so res pe i to, o nos so re co -
nhe ci men to e a nos sa con si de ra ção. Por isso, sou fa -
vo rá vel à ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro o ex tre mo mé ri to
do pro je to, que re co nhe ce o pa pel im por tan te re a li za -
do no Bra sil por to das as Apa es, as qua is, aliás, ne -
ces si tam de mais apo io para de sen vol ver seu tra ba -
lho. 

Por tan to, pela Li de ran ça do PSDB, vo ta rei fa vo -
ra vel men te à pro po si ção e so li ci to às Srªs e aos Srs.
Se na do res que tam bém as sim pro ce dam. 

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não mais ha ven do quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 86,
de 2000. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar nos so
apo io ao pro je to que cria o dia da Asso ci a ção dos
Pais e Ami gos dos Excep ci o na is. Esse pro je to de -
mons tra que a po pu la ção bra si le i ra tem ca pa ci da de
de or ga ni zar-se e sabe ocu par o lu gar que de ve ria ser 
do Go ver no. 

Apa es, Asso ci a ções de Pais e Alu nos, Clu be
dos Ido sos, en fim, a co mu ni da de que se or ga ni za no
Bra sil in te i ro de ve ria ser mais en xer ga da pelo Po der
Pú bli co. Esse Go ver no que só pen sa em pri va ti za -
ção, que foge mu i tas ve zes das suas obri ga ções, de -
ve ria bus car com pre en der a for ça da co mu ni da de –
que, de cer ta for ma, em mu i tas e mu i tas ques tões, as -
su me a obri ga ção do Esta do – e apo i ar mais e es tar

mais pre sen te, jun ta men te com as em pre sas, para
que elas tra ba lhem me lhor em be ne fí cio da co mu ni -
da de.

As Apa es do Bra sil são um exem plo de de di ca -
ção, de so li da ri e da de, de mu i tos bra si le i ros, que dão
do seu tem po, que dão dos seus re cur sos para aten -
der à ne ces si da de das pes so as de fi ci en tes.

Por tan to, é ple na men te lou vá vel a ini ci a ti va des -
se De pu ta do. Cre io que o Go ver no de ve ria en ten der
isso como uma li ção para re for çar a ne ces si da de de
en tro sar-se e apo i ar as ini ci a ti vas da co mu ni da de,
das or ga ni za ções po pu la res, no sen ti do de me lho rar
a qua li da de de vida do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, para en ca mi nhar 
a vo ta ção.

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, que ro ex ter nar mi nha
ad mi ra ção pelo mé ri to da ma té ria apre sen ta da pelo
Se na dor Ge ral do Cân di do e a mi nha con cor dân cia
ab so lu ta com ela, por isso, en ca mi nho fa vo ra vel men -
te pelo mé ri to que ela tem.

Só es pe ro que o ges to do Se na dor Ge ral do
Cân di do, que, sem dú vi da al gu ma, en con tra rá una ni -
mi da de en tre os Par la men ta res do Se na do Fe de ral,
sir va para sen si bi li zar as au to ri da des de Esta do, a fim 
de que olhem com mais ca ri nho e so li da ri e da de para
as Apa es do Bra sil, pois há es que ci men to, nos úl ti -
mos anos, de uma po lí ti ca de res pe i to às pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia. Essas pes so as en con tram
nas Apa es, de ma ne i ra ge ral, um am bi en te para ex -
pres sar a afli ção e o aban do no em que vi vem ain da
mi lha res de por ta do res de de fi ciên cia fí si ca no nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, fa rei um rá pi do re gis tro. Pa ra be ni zo
ao Se na dor Ge ral do Cân di do. É um ges to qua se sim -
bó li co, mas im por tan te. Quem já tra ba lhou com as
Apa es – e eu tive essa opor tu ni da de, quan do es ti ve à
fren te da Pre fe i tu ra de Vi tó ria – sabe do tra ba lho
mag ní fi co que es sas ins ti tu i ções de sen vol vem em
todo ter ri tó rio na ci o nal. 

Como dis se o Se na dor Tião Vi a na, essa data
pode ser vir como pon to de mo bi li za ção para cha mar
a aten ção não só das au to ri da des, mas tam bém de
to dos, como os em pre sá ri os, os que pres tam ser vi ços 
vo lun tá ri os, que po dem dar uma con tri bu i ção para
uma ins ti tu i ção tão im por tan te, tão sig ni fi ca ti va, para

10658 Qu ar ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2001



a cons tru ção de uma so ci e da de de mo crá ti ca, para a
cons tru ção do res pe i to a to dos que vi vem em co mu ni -
da de. Por isso, pen so que esta data terá o seu pa pel.
Pa ra béns ao Se na dor. 

Va mos vo tar fa vo ra vel men te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -

ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000.
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 86, DE 2000

(Nº 1.790/99, na Casa de ori gem)

Insti tu io Dia Na ci o nal das Apae.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia 11 de de zem bro de
cada ano como o Dia Na ci o nal das Apae.

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 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 2001 (nº
730/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Tra ta do de Ami za de, Co o -
pe ra ção e Con sul ta en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca Por tu gue sa,
ce le bra do em Por to Se gu ro, em 22 de abril
de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 360, 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 ad hoc: Se na dor 
Hugo Na po leão.

Em dis cus são o pro je to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer da im por tân cia
des se tra ta do que, es pe ro, o Ple ná rio do Se na do ve -
nha apro var hoje, uma vez que ele vem para mo der ni -
zar as nos sas re la ções com Por tu gal. 

O tra ta do an te ri or, de 1953, evi den te men te ob -
so le to, in com pa tí vel com o es tá gio atu al das nos sas
re la ções, ain da mais ha via en tre nós um re la ci o na -
men to mais afe ti vo, de ami za de, do que co mer ci al ou

eco nô mi co. Atu al men te esse re la ci o na men to é pu -
jan te nos dois sen ti dos.

Os in ves ti men tos por tu gue ses ocu pam uma fa i -
xa ex pres si va do to tal de in ves ti men tos es tran ge i ros
no País. De sor te que de ve mos sa u dar esse tra ta do
de ami za de, co o pe ra ção e con sul ta como sen do um
ins tru men to im por tan te para a con so li da ção e di na mi -
za ção das re la ções bi la te ra is Bra sil-Portugal.

O tra ta do foi ce le bra do – como se pode de pre -
en der da pró pria emen ta – no ano de 2000, em Por to
Se gu ro, no en se jo das co me mo ra ções dos 500 anos
da che ga da dos por tu gue ses ao Bra sil. Quem se der
ao tra ba lho de exa mi nar todo o con te ú do do tra ta do
con clu i rá que vem pôr fim a uma pen dên cia en tre Por -
tu gal e Bra sil, que foi ca u sa de mu i tos dis sa bo res, de
mu i ta in sa tis fa ção e de mu i tos atri tos en tre os dois
pa í ses. Re fi ro-me es pe ci fi ca men te à ques tão do tra -
ba lho de bra si le i ros em Por tu gal, prin ci pal men te de
pro fis si o na is de ní vel su pe ri or. 

No ta da men te, esse con ten ci o so to mou gran de
di men são em re la ção aos pro fis si o na is de Odon to lo -
gia. Ci rur giões-den tis tas bra si le i ros fo ram dis cri mi na -
dos, mu i tas ve zes in com pre en di dos no seu exer cí cio
pro fis si o nal por pro ble mas de na tu re za cur ri cu lar nos
dois Pa í ses e por ques tões li ga das à pro te ção do
mer ca do de tra ba lho em Por tu gal, que, como to dos
sa bem, con si de ran do as di men sões do País e o ta -
ma nho da sua po pu la ção, é bem re du zi do. No en tan -
to, com boa von ta de, os dois Pa í ses con se gui ram su -
pe rar esse pro ble ma.

Des ta co aqui o tra ba lho re a li za do por um dos
nos sos Co le gas, Se na dor Jor ge Bor nha u sen, en tão
Emba i xa dor em Por tu gal, que se pre o cu pou em bus -
car so lu ções para essa ques tão.

Sr. Pre si den te, se o Se na do apro var, na tar de
de hoje, esse tra ta do, es ta re mos dan do um gran de
pas so para a am pli a ção e o for ta le ci men to das re la -
ções en tre Bra sil e Por tu gal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -

nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -

ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
50, de 2001.

As Sr
as
 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:
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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 256, de 1999 (nº 
185/99, 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 Glo bo S/A 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 do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio
de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 268, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos.

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.
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 f i  nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
256, de 1999 (nº 185, 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
 
441,

 
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 256, de 1999 (nº 185, 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  256, de 1999 (nº
185, 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
Glo bo S/A. 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 do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Anto nio Car los Va la da res,  Pre si den te – Mo -
za ril do Ca val can ti, Re la tor – Ante ro Paes de Bar -
ros – Car los Wil son. 

ANEXO AO PARECER Nº 441, 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 256,  DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da a “Rá dio Glo bo S/A.,”
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 do Rio de
Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 14 de ou tu bro de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são ou -
tor ga da a “Rá dio Glo bo S/A.,” 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 do Rio de Ja ne i ro, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

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 Sr

as
 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. 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 171, de 2000 (nº 
351/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio Ata la ia 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 Cam po Erê, Esta do de San ta Ca ta ri na,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.057, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)
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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.)
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção f i  nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
171, de 2000 (nº 351, de 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), 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:

PARECER Nº 442, 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 171, de 2000 (nº 351, 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  171, de 2000 (nº
351, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Ata la ia 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 Cam po Erê, Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Anto nio Car los Va la da res, Pre si den te – Mo -
za ril do Ca val can ti, Re la tor – Ante ro Paes de Bar -
ros – Car los Wil son. 

ANEXO AO PARECER Nº 442, 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 171, DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são a “Rá dio Ata la ia 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 Cam po Erê, 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 16 de ju nho de 1999, que ou tor ga con ces -
são a “Rá dio Ata la ia 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 Cam -
po Erê, 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 (Car los Wil son) – 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 (Car los Wil son) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 177, de 2000 (nº 
330/99, 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 Lene Ra di o 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 Pa ra ca tu,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.032, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, com voto con trá rio 
do Se na dor La u ro Cam pos.

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.
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 (Car los Wil son) – 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
177, de 2000 (nº 330, de 1999, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), 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:

PARECER Nº 443, 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 177, de 2000 (nº 330, de
1999, 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 177, de 2000 (nº
330, de 1999, 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 Lene
Ra di o 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
Pa ra ca tu, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Anto nio Car los Va la da res,  Pre si den te – Mo -
za ril do Ca val can ti, Re la tor – Ante ro Paes de Bar -
ros – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 443, 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 177,
 
DE 2001

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Lene Ra di o 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 Pa ra ca tu, 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 a Por ta -

ria nº 230, de 17 de no vem bro de 1998, que re no va
por dez anos, a par tir de 7 de ou tu bro de 1992, a per -
mis são ou tor ga da a “Lene Ra di o di fu são 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Pa ra ca tu, 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 (Car los Wil son) – 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 Sr

as
 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 (Car los Wil son) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2001 (nº
597/2000, 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 za, Esta do do Espí ri to
San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 405, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
Se na dor Ger son Ca ma ta.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Para

dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har -
tung. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, fa rei um rá pi do en ca mi nha men to do De cre to Le -
gis la ti vo n.º 34 de 2001, 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 za. Esse Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo foi re la ta do pelo Se na dor Ger son Ca ma ta, da
nos sa ban ca da ca pi xa ba.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, a im por tân cia des sas
rá di os, num pro ces so de de mo cra ti za ção da co mu ni -
ca ção em nos so País. Essas rá di os já es tão cum prin -
do e po dem cum prir mu i to mais, evi den te men te, se
con se guir mos agi li zar es ses pro ces sos, um pa pel ex -
tra or di ná rio na in for ma ção, na cul tu ra e na pró pria
edu ca ção da po pu la ção do nos so País.

Por isso, en ca mi nho, fa vo ra vel men te; sa tis fe i to, 
in clu si ve, de co me çar a ver es ses pro ces sos, que são 
mu i tos, che ga rem ao ple ná rio do Se na do.

É esse o meu en ca mi nha men to, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -

nua em dis cus são a ma té ria.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB  ES.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Pa ra be ni zo a
co mu ni da de de San ta Te re za, que é, cer ta men te, um
dos prin ci pa is cen tros da co lo ni za ção ita li a na no
Esta do do Espí ri to San to, pela au to ri za ção que ou tor -
ga à Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Te re sen se a
im plan tar o ser vi ço de rá dio na que la ci da de. A Co mis -
são de Edu ca ção do Se na do teve a gran de sa tis fa ção 
de apro var, na se ma na atra sa da, com um pa re cer fa -
vo rá vel do nos so com pa nhe i ro de Ban ca da, Se na dor
Ger son Ca ma ta.
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Con si de ran do a ca rac te rís ti ca toda es pe ci al que 
tem esse Mu ni cí pio na his tó ria da co lo ni za ção do
Espí ri to San to, essa ou tor ga va lo ri za ain da mais este
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n.º
34, de 2001.

As Sr.as 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 (Car los Wil son) – 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 34,
de 2001, 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:

PARECER Nº 444, 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 34, de 2001 (nº 597, 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  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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Anto nio Car los Va la da res, 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 444, 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 34, DE 2001

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 lo ca li da de de San ta Te re sa,
Esta do do Espí ri to San to.

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  83, de 21 de mar ço de 2000, 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, 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
San ta Te re sa, Esta do do Espí ri to San to.

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 (Car los Wil son) – 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 Sr.a s 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 (Car los Wil son) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 384, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Tião Vi a na, com abs ten ção da Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

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 Sr.a s 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 (Car los Wil son) – 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
104, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
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É lido o se guin te:

PARECER Nº 445, 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

 
104, de 2001 (nº

 
453, 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  104, de 2001 (nº
453, de 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. – Anto nio Car los Va la da res, 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 445, 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 104, DE 2001

Apro va o ato que au to ri za o Go ver -
no do Esta do do Acre, por in ter mé dio de
“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.

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 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 de “Fun -
da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour”, a
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 na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

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 (Car los Wil son) – 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 (Car los Wil son) – 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 De cre to Le -
gis la ti vo n.º 50, de 2001, 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:

PARECER Nº 446, 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 50, de 2001 (nº 730, 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 50, de 2001 (nº
730, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to do Tra ta do de Ami za de, Co o pe ra ção e
Con sul ta en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a
Re pú bli ca Por tu gue sa, ce le bra do em Por to Se gu ro,
em 22 de abril de 2000.

Sala de Re u niões da Co mis são, 29 de maio de
2001. Anto nio Car los Va la da res , 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 446, 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 50, DE 2001

Apro va o tex to do Tra ta do de Ami za -
de, Co o pe ra ção e Con sul ta en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca
Por tu gue sa, ce le bra do em Por to Se gu ro,
em 22 de abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Tra ta do de Ami za -

de, Co o pe ra ção e Con sul ta en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca Por tu gue sa, ce le bra do
em Por to Se gu ro, em 22 de abril de 2000.

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 Tra ta do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
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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 (Car los Wil son) – 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 Ante ro Paes de Bar -
ros.

É lido e apro va do o se guin te:  

REQUERIMENTO Nº 276, 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  50, de 2001 (nº
730/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Tra ta do de Ami za de, Co o pe ra ção e Con sul ta 
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca
Por tu gue sa, ce le bra do em Por to Se gu ro, em 22 de
abril de 2000.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Hugo
Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 (Car los Wil son) – 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 Anto nio Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 277, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 164, de 2001.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001, – Íris
Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia de fe re o re que ri men to do Se na dor Iris Re zen -
de.

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 Anto nio Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 278, DE 2001

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, re que i ro à res pe i tá vel Mesa des ta Câ ma ra
Alta seja so li ci ta da ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes, Eli seu Pa di lha, a re mes sa de có pia
dos es tu dos já re a li za dos re fe ren tes à du pli ca ção da
BR-153 (es tra da que cons ta do Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção – Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973), no
tre cho que liga Aná po lis-GO a Po ran ga tu-GO, di vi sa
com o Esta do de To can tins.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Íris
Re zen de.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

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 Anto nio Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 279, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 256 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 86, de 2001.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 dor Ante ro Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 447, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 52, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Pa u lo Har tung, com base no § 
2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -

10674 Qu ar ta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2001



men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra 
o Re que ri men to nº

 
52, de 2001, no qual re quer se jam

so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do Tra ba lho
e Empre go in for ma ções so bre a iden ti fi ca ção dos res -
pon sá ve is pe las cor re ções das con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço — FGTS, re -
la ti vas às per das dos Pla nos Ve rão e Col lor I, bem
como so bre a ori gem dos re cur sos e o cro no gra ma
para pa ga men to da que las cor re ções.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº  1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à mes ma.

Sala de Re u niões, 30 de maio de 2001. – Ja der
Bar ba lho,  Pre si den te – Ante ro Paes de Bar ros, Re -
la tor – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Car -
los Wil son.

PARECER Nº 448, DE 2001

Da Mesa Di re to ra do Se na do Fe de -
ral, so bre o Re que ri men to nº

 
88, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Pa u lo Har tung, com base no § 
2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra 
o Re que ri men to nº 88, de 2001, no qual re quer se jam
so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
in for ma ções so bre as dis po ni bi li da des, apli ca ções e
re ce i tas 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 en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº

 
1, de 2001, ra zão pela

qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à mes ma.
Sala de Re u niões, 30 de maio de 2001. – Ja der

Bar ba lho,  Pre si den te – Ante ro Paes de Bar ros, Re -
la tor – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Car -
los Wil son.

PARECER Nº 449, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 111, de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
com base no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
no arts. 215, in ci so I, alí nea a, 216 e 217 do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº

 
111, de 2001, no qual so li ci ta 

se jam pe di das in for ma ções ao Se nhor Mi nis tro da
De sen vol vi men to Agrá rio, a pro pó si to de de sa pro pri -
a ção re a li za da du ran te o Go ver no do Se nhor Fer nan -
do Gu i lhon, em 500 hec ta res de ter ras, e da con se -
qüen te co bran ça, pe los ex-pro pri e tá ri os da gle ba, “do 
ele va do va lor de R$80 (oi ten ta) mi lhões — dí vi da ain -
da não qui ta da —, con te ú do do Pro ces so nº
89000010432-2", em tra mi ta ção na Pas ta de que Sua 
Exce lên cia é ti tu lar, no sen ti do de ob ter os se guin tes
es cla re ci men tos:

1) pe ran te o Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, qual a atu al si tu a ção le gal da
gle ba em ques tão, lo ca li za da na re gião dos
Mu ni cí pi os de Au ro ra do Pará e São Do min -
gos do Ca pim, de no mi na da Pro je to Pa ra po -
rã?

2) quem são, efe ti va men te, os pro pri -
e tá ri os das ter ras cons ti tu í das no Pro je to
Pa ra po rã?

3) quem tem o do mí nio, a pos se e  a
ex plo ra ção, al ter na ti va ou cu mu la ti va men te, 
da re fe ri da área ob je to de de sa pro pri a ção
para as sen ta men tos agrá ri os?

É o Re la tó rio.

II – Voto

A Pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que dis ci pli -
nam os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po -
der Exe cu ti vo, bem as sim com as nor mas de ad mis si -
bi li da de es ti pu la das pelo Ato da Mesa nº

 
1, de 2001,

ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te a
ela.

Sala de Re u niões, 30 de maio de 2001. – Ja der
Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la -
tor – Edi son Lo bão – Ante ro Paes de Ante ro – Car -
los Wil son.

PARECER Nº 450, DE 2001
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Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 122,
de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com base no art. 50, 
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri -
men to de Infor ma ções nº 122, de 2001, no qual so li ci -
ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta do do Meio
Ambi en te.

O re que ri men to tem como ob je ti vo so li ci tar in -
for ma ções so bre as mul tas im pu ta das à Pe tro brás
em ra zão dos va za men tos de óleo ocor ri dos em
2000. Em par ti cu lar, o Se na dor de se ja sa ber o mon -
tan te efe ti va men te pago pela em pre sa em re la ção
aos va za men tos de 18 de ja ne i ro de 2000, no duto de
pro du tos es cu ros que liga a Re fi na ria Du que de Ca xi -
as ao ter mi nal da Ilha d’Água, e de 16 de ju lho de
2000, nos du tos da Re fi na ria Ge tú lio Var gas, no Pa ra -
ná. Por fim, são pe di das in for ma ções acer ca de ou -
tras san ções pe cu niá ri as que por ven tu ra te nham sido 
im pos tas à Pe tro brás por ca u sa de in ci den tes en vol -
ven do der ra ma men to de óleo.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº  14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
mes ma.

Sala das Re u niões, – Ja der Bar ba lho, Pre si -
den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Edi son Lo -
bão – Ante ro Paes de Bar ros – Car los Wil son.

PARECER Nº 451, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 166, de 2001.

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da, com base no
§ 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra 
o Re que ri men to nº 166, de 2001, no qual re quer se -
jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do de Mi -

nas e Ener gia in for ma ções so bre o pro je to e a cons -
tru ção do ga so du to Bra sil-Bo lí via.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra val men te à mes ma.

Sala de Re u niões, – Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te – Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Edi son Lo -
bão – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

PARECER Nº 452, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 189, de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Ante ro Paes de Bar ros re -
quer, nos ter mos re gi men ta is, seja so li ci ta da ao Insti -
tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
INCRA, por in ter mé dio do Mi nis tro Extra or di ná rio da
Po lí ti ca Fun diá ria os se guin tes es cla re ci men tos:

1) Qu a is as áre as do Incra que ti ve ram 
os tí tu los can ce la dos no âm bi to do Esta do?

2) Em que mu ni cí pi os mato-gros sen -
ses se en con tram es sas áre as?

3) Quem são os pro pri e tá ri os des sas
áre as?

É o Re la tó rio.

II – Voto

Afi gu ra-se cla ro que o Esta do a que se re fe re o
emi nen te co le ga, cons tan te do item 1 de sua in da ga -
ção, é o Mato Gros so.

A pro po si ção en con tra-se ade qua da às dis po si -
ções cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que dis ci pli nam a
apre ci a ção dos re que ri men tos de in for ma ção pelo
Se na do Fe de ral. Do mes mo modo, o re que ri men to
sob exa me res pe i ta a dis ci pli na de sua ad mis si bi li da -
de, cons tan te do Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990.

Ma ni fes ta mo-nos, por tais ra zões, fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to des te Re que ri men to de
Infor ma ções ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
Extra or di ná rio da Po lí ti ca Fun diá ria.
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Sala das re u niões, – Já der Bar ba lho, Pre si -
den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Edi son Lo -
bão – Ante ro Paes de Bar ros –  Car los Wil son.

PARECER Nº 453, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra so bre o Re -
que ri men to nº 204, de 2001 .

Re la tor: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Osmar Dias, com base no
§ 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no, en ca mi nhou a esta Co mis são Di re to ra 
o Re que ri men to nº 204, de 2001, no qual re quer se -
jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do de Mi -
nas e Ener gia in for ma ções so bre a cons tru ção do ga -
so du to Bra sil – Bo lí via.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº  1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à mes ma.

Sala de Re u niões, – Já der Bar ba lho, Pre si den -
te – Ante ro Paes de Bar ros,  Re la tor – Edi son Lo -
bão  – Mo za ril do Ca val can ti –  Car los Wil son.

PARECER Nº 454, DE 2001

Da Co mis são Di re to ra, so bre o Re -
que ri men to nº 236, de 2001 .

Re la tor: Se na dor  Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le re quer,
nos ter mos re gi men ta is, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro
de Esta do das Mi nas e Ener gia, có pia de toda a do cu -
men ta ção cons tan te do pro ces so de li ci ta ção, que
atri bu iu di re i to de cons tru ção da Bar ra gem de Co rum -
bá IV, in clu í dos os es tu dos pré vi os, pro je to bá si co,
edi ta is, pro pos tas, do cu men tos re la ti vos às in de ni za -
ções, es tu dos das pro pos tas, atos de ci só ri os e de ma -
is in for ma ções per ti nen tes ao pro ces so.

E 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 nos arts. 216 e 217 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 236, de 2001.

Sala de Re u niões,    – Já der Bar ba lho, Pre si -
den te – Ante ro Paes de Bar ros, Re la tor – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e
236, de 2001, de au to ria dos Se na do res Pa u lo Har -
tung, Anto nio Car los Ma ga lhães, Lú cio Alcân ta ra,
Ma u ro Mi ran da, Ante ro Paes de Bar ros, Osmar Dias e 
da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so li ci tan do
in for ma ções a Mi nis tros de Esta do, cu jos pa re ce res
fo ram li dos an te ri or men te.

O SR. PRESIDENTE  (Car los Wil son) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Har tung, como Lí der, por 20 mi nu tos, para co mu ni ca -
ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in -
ci so II, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, dias atrás par ti ci pei, em
com pa nhia dos Se na do res Ri car do San tos, Pa u lo
Sou to, Lú cio Alcân ta ra e Ger son Ca ma ta e de pra ti ca -
men te toda a Ban ca da de De pu ta dos Fe de ra is do
Espí ri to San to, de au diên cia com o Mi nis tro Pe dro
Ma lan e com o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar -
do Ma ci el. O mo ti vo da au diên cia era a mu dan ça re -
pen ti na na alí quo ta do IPI que in ci de so bre a pro du -
ção de pe dras or na men ta is – már mo re e gra ni to – no
País.

Como to dos sa bem, o Espí ri to San to é um gran -
de pro du tor de pe dras or na men ta is; tam bém o Ce a rá, 
a Ba hia e ou tros Esta dos da Fe de ra ção. E to dos sa -
bem que essa é uma ati vi da de eco nô mi ca fun da men -
tal men te de sen vol vi da em re giões po bres do País,
em re giões com ba i xís si mo ín di ce de de sen vol vi men -
to eco nô mi co. Lá, ti ve mos a opor tu ni da de de ou vir os
ar gu men tos do Se na dor Pa u lo Sou to, que re pre sen -
tou a po pu la ção da Ba hia e le vou ao Mi nis tro seu co -
nhe ci men to. E nos pa re ceu que S. Exª com pre en deu
nos sa ar gu men ta ção.

Qu es ti o ná va mos, pri me i ro, uma mo di fi ca ção fe -
i ta do dia para no i te, o que é in su por tá vel para qual -
quer ati vi da de eco nô mi ca. Se gun do, pe día mos, na -
que la opor tu ni da de, uma aná li se de ti da so bre esse
se tor da eco no mia, na me di da em que per ce be mos
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que o Go ver no com pa ra va esse se tor, de uma for ma
mu i to cla ra, com os pi sos tra di ci o na is fa bri ca dos pe -
las gran des plan tas in dus tri a is que te mos em nos so
País. 

A per cep ção que ti ve mos, ao sair des se en con -
tro, é que o Mi nis tro da Fa zen da ti nha per ce bi do nos -
sa ar gu men ta ção. Não es tá va mos lá de fen den do que 
não fos se es ta be le ci da uma alí quo ta ade qua da para
esse se tor.

Em uma ses são da se ma na pas sa da, em que o
Se na dor Ri car do San tos tra tou do as sun to, al guns
Se na do res ques ti o na ram, ten tan do in ter pre tar o nos -
so ple i to, a nos sa re i vin di ca ção e o nos so pro tes to.
De i xa mos cla ro que es tá va mos ali que ren do ne go ci -
ar, es ta be le cer uma re gra de tran si ção e, mais do que
isso, es ta be le cer uma tri bu ta ção jus ta, ade qua da,
para um se tor im por tan te, que hoje está con tri bu in do
com di vi sas, um va lor que sig ni fi ca qua se a me ta de
des se em prés ti mo ex ter no cuja con tra ta ção au to ri za -
mos hoje na ses são; um se tor que já pro duz, em di vi -
sas, algo em tor no de US$300 mi lhões. Era dis so que
tra ta va a nos sa au diên cia.

Nós sa í mos de lá es pe ran ço sos. Mas hoje re ce -
bi no meu ga bi ne te, e acre di to que os Se na do res Pa -
u lo Sou to, Ger son Ca ma ta e Ri car do San tos tam bém, 
a có pia, vin da do Mi nis té rio da Fa zen da, de um novo
de cre to, o De cre to n.º 3.822, de maio de 2001. Pa re -
ce que o Go ver no brin ca com uma co i sa sé ria. Pa re ce 
que a von ta de de ar re ca dar não per mi te ao Go ver no
en xer gar a re a li da de de po lí ti cas se to ri a is que pre ci -
sam ser pra ti ca das em nos so País. O Go ver no pro -
põe uma alí quo ta que evo lui, de 30 de ju nho até 31 de 
de zem bro, de 3% para 9%. Isso não re sol ve o pro ble -
ma.

Qu e ro aqui fa zer um ape lo às Li de ran ças do
Go ver no, nes ta Casa, ao Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de -
ral, ao Mi nis tro da Fa zen da, para que pos sa mos, no -
va men te, de ba ter este as sun to. É um se tor que tem
res pon sa bi li da de na ge ra ção de em pre go em nos so
País, em pre go jus ta men te em re giões onde a ati vi da -
de eco nô mi ca não é ba i xa, é ba i xís si ma. E esse de -
cre to – vou di zer, sin ce ra men te – é um abu so, um
des res pe i to. Tan tos dias o Go ver no gas tou para nos
res pon der para, na ver da de, não nos res pon der.

O Se na dor Ri car do San tos já fez seu re gis tro
com mu i to bri lhan tis mo, hoje, em nos so nome. Mas
aqui fica o meu re gis tro pes so al e a mi nha ex pec ta ti va 
de que vol te mos a de ba ter com se ri e da de este as -
sun to.

Cre io que não adi an ta o Go ver no ter ape nas um
viés fis ca lis ta, por que ele vai ar re ca dar, sim, como

tem ar re ca da do – vai ba ter re cor de de ar re ca da ção,
como tem con se gui do –, mas vai que brar o País. Vai
ser aque la his tó ria de ma tar a ga li nha dos ovos de
ouro. O sis te ma pro du ti vo do nos so País não su por ta
um sis te ma tri bu tá rio per ver so, de sa tu a li za do, com
im pos tos em cas ca ta, in ci din do em toda a ca de ia pro -
du ti va. Está aí o Co fins, ver da de i ro ab sur do que tira a
com pe ti ti vi da de dos pro du tos na ci o na is.

Acre di to que só te mos um je i to, Se na dor Ri car -
do San tos: é apro var, aqui no Se na do, a pro i bi ção de
que mu dan ças do IPI se jam fe i tas por de cre to. Va mos 
ti rar a agi li da de do Go ver no, mas essa me di da é ne -
ces sá ria se o Go ver no não usa com par ci mô nia a agi -
li da de que tem para al te rar a alí quo ta do IPI, que é um 
im pos to mu i to im por tan te no nos so País. O Se na dor
Ri car do San tos até dis se ou tro dia que o IPI é o ICMS
do Go ver no Fe de ral.

Pois bem, Sr. Pre si den te, os Go ver na do res,
para me xer no ICMS, têm que man dar uma men sa -
gem para a Assem bléia Le gis la ti va. Pen so que só te -
mos um ca mi nho: ou o Go ver no abre um diá lo go para
que pos sa mos dis cu tir com se ri e da de uma re gra de
tran si ção ade qua da, uma alí quo ta con ve ni en te para
esse se tor, ou te re mos de mu dar a le gis la ção. E aí  te -
nho cer te za  não ha ve rá Go ver no de um lado e Opo si -
ção de ou tro, mas uma ten ta ti va co mum de res guar -
dar a pro du ção na ci o nal, o em pre go e até a ar re ca da -
ção de im pos tos. Res sal te-se que, aper tan do-se de -
ma is o con tri bu in te, des tru i re mos um par que in dus tri -
al em fase de de sen vol vi men to, que já está ex por tan -
do e se tor nan do com pe ti ti vo. Já se cri ou até a con -
cep ção de que não de ve mos ex por tar pe dra bru ta,
mas, sim, agre gar va lor ao pro du to.

Ape sar de tudo isso, o Go ver no vem – o mes mo
Go ver no que es ti mu lou a aqui si ção de má qui nas no
ex te ri or para que o se tor se mo der ni zas se – e dá uma
”pa u la da“ no se tor, que não po de rá ca mi nhar com
suas pró pri as per nas. Aliás, Sr. Pre si den te, hou ve
duas pa u la das. A se gun da foi a res pos ta à nos sa re i -
vin di ca ção.

O se tor, atu al men te, não está en di vi da do com
os ban cos, mas não sa be re mos o que ocor re rá se for
ti ra da sua ca pa ci da de com pe ti ti va. Pro va vel men te,
será este o ca mi nho: atra sar o pa ga men to de im pos -
tos, o pa ga men to de ban cos, de mi tir fun ci o ná ri os. É
uma re a li da de que já vi mos acon te cer em ou tras áre -
as por ina bi li da de do Go ver no, pela fal ta de uma po lí -
ti ca se to ri al, in dus tri al. Não falo de po lí ti cas an ti gas,
que não dão mais re sul ta dos, mas de po lí ti cas ati vas,
exis ten tes em to dos os pa í ses de sen vol vi dos do
mun do, ao con trá rio do que al gu mas ca be ças li be ra is
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ima gi nam. Ten tam nos ”ven der um pe i xe“ que não
tem sen ti do na re a li da de eco nô mi ca de nos so País.

Fica aqui o meu pro tes to, so ma do às pa la vras
do Se na dor Ri car do San tos. Te nho cer te za de que
tam bém pos so fa lar em nome dos Se na do res Pa u lo
Sou to, Lú cio Alcân ta ra, Ger son Ca ma ta e de tan tos
ou tros, ori un dos de Esta dos em que a re fe ri da ati vi da -
de eco nô mi ca cres ce, gera em pre gos, ren da e im pos -
tos.

Não po de mos per mi tir que o Go ver no atra pa lhe
a ati vi da de eco nô mi ca! O Go ver no pre ci sa pa rar de
atra pa lhar. E, no caso des se de cre to, o Exe cu ti vo
está di fi cul tan do a vida des ses em pre sá ri os.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
como Lí der. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS  (PMDB – AL.
Como Lí der. 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, sem pre ten der me am pa rar em tro ca di lhos, é pre -
ci so, sim, ”cho ver no mo lha do“. Só di an te da in sis tên -
cia, da re pe ti ção exa us ti va, da re dun dân cia en sur de -
ce do ra con se gui mos, even tu al men te, fa zer com que
a área eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral re ad qui ra al -
gum con tor no hu ma no. Te mos uma es pé cie de re fle -
xo con di ci o na do na equi pe con tá bil do Go ver no que
só se move após mu i ta pres são po lí ti ca e so ci al. É
uma psi co lo gia vi ci a da e ina de qua da para en fren tar
os gra ves pro ble mas so ci a is bra si le i ros.

Só a an te ci pa ção aos pro ble mas, as ações pre -
ven ti vas po dem con tri bu ir para ate nu ar seu efe i tos.
Emble ma re cen te, ape sar dos aler tas, ve ri fi cou-se na
cri se ener gé ti ca. Ago ra, como nun ca, te mos obri ga -
ção de, mais uma vez, ad ver tir o Go ver no Fe de ral e
sua co me di da equi pe eco nô mi ca.

Ve nho à tri bu na abor dar um tema cí cli co, re pe ti -
ti vo e sem pre an gus ti an te, so bre o qual não me es -
ten de rei, ten do em vis ta os inú me ros pro nun ci a men -
tos nes ta Casa so bre o as sun to, to dos com a com pe -
tên cia e as in fle xões de ur gên cia re cla ma das pela si -
tu a ção.

Sr. Pre si den te, mais uma vez re i te ro que o Nor -
des te está de si dra ta do pela au sên cia de chu vas, mas 
tam bém por fal ta de pla ne ja men to, au sên cia de po lí ti -
cas con ti nu a das con tra a seca e re pre sa men to in -
com pre en sí vel e inad mis sí vel das ver bas or ça men tá -
ri as des ti na das a mi ti gar os efe i tos da es ti a gem.

Da dos re cen tes in di cam que ape nas 14,8% dos
212 mi lhões re ser va dos nes te ano para pro gra mas
de com ba te à seca fo ram exe cu ta dos. O res tan te,

cer ta men te, são re cur sos que es tão a ume de cer os
so nhos de equi lí brio fis cal dos ma te má ti cos do Go -
ver no. Hoje mes mo, apro va mos o em prés ti mo to ma -
do ao Bird de qua se US$1 bi lhão, des ti na do a for ta le -
cer o ba lan ço de pa ga men tos e am pli ar o vo lu me de
nos sas re ser vas.

Sr. Pre si den te, caso não cho va nos pró xi mos
me ses  e as pre vi sões me te o ro ló gi cas in di cam que
não cho ve rá por en quan to , nada me nos do que 40%
dos Mu ni cí pi os do Nor des te fi ca rão em es ta do de ca -
la mi da de pú bli ca. As co lhe i tas, fo ram pre ju di ca das
em toda a re gião, e os no vos plan ti os es tão ame a ça -
dos ir re ver si vel men te.

Se uma ação emer gen ci al não for de sen ca de a -
da ime di a ta men te, res sus ci ta re mos as ce nas dra má -
ti cas de três anos atrás, quan do agri cul to res de i xa -
ram suas ter ras, in va di ram ci da des, sa que a ram o co -
mér cio, numa in sus pe i ta ação pela so bre vi vên cia.
Que não se ale gue, pos te ri or men te, des co nhe cer a
di men são da tra gé dia. No Rio Gran de do Nor te, Ala -
go as e Ser gi pe, já fo ram re gis tra dos sa ques. Nos de -
ma is Esta dos nor des ti nos, os re cur sos são exí guos
para aten der às ne ces si da des bá si cas dos fla ge la -
dos.

E o que po de ria ser fe i to? É sim ples, e to dos co -
nhe cem os me ca nis mos para ate nu ar es sas pers pec -
ti vas: dis tri bu i ção de água em car ros-pi pas, dis tri bu i -
ção de ces tas bá si cas, li nhas de cré di to para pe que -
nos e mé di os pro du to res, re for mu la ção do pro gra ma
das fren tes de tra ba lho e, quem sabe, sua trans for -
ma ção em um se gu ro emer gen ci al com re cur sos do
pró prio Te sou ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a quem
não tem nada, ab so lu ta men te nada, nem mes mo
água para con su mo, as con cep ções aca dê mi cas de
re sul ta dos in cer tos re ti ram o mí ni mo. Foi as sim com o 
pro gra ma de dis tri bu i ção de ces tas bá si cas. Ain da
que não seja de mi nha na tu re za eter ni zar o as sis ten -
ci a lis mo, nos sos con ter râ ne os es tão ne ces si ta dos de 
água e ali men ta ção. A dis tri bu i ção das ces tas pre ci -
sa, o mais ra pi da men te pos sí vel, ser re to ma da e am -
pli a da.

O Mi nis tro Raul Jung mann, res pon sá vel e apre -
en si vo como to dos nós, tem sua ação res tri ta, de ri va -
da da in su fi ciên cia de re cur sos. S. Exª me con fes sou
es tar alar ma do com a pers pec ti va de agra va men to da 
seca. Não po de mos ter, Sr. Pre si den te, nes te caso,
de for ma ne nhu ma, um mi nis té rio de pa pel. O Nor -
des te pre ci sa de re cur sos, ain da que se jam pa li a ti vos
nes sa hora.
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Por tan to, con vi do os Se na do res dos Esta dos
atin gi dos pela seca e os de ma is Se na do res que com -
põem esta Casa para par ti ci pa rem de uma re u nião a
re a li zar-se ama nhã, quar ta-fe i ra, às 11 ho ras, com o
Mi nis tro Raul Jung mann, para dis cu tir mos al ter na ti -
vas emer gen ci a is para esse qua dro.

O Nor des te está con de na do, se nada for fe i to, a
re gres sar aos tem pos me di e va is, sem luz, sem co mi -
da e sem água. A água, Sr. Pre si den te, será o pa râ -
me tro para clas si fi car a vi a bi li da de das na ções mu i to
em bre ve. Essa água, da qual nos or gu lha mos por de -
ter uma gran de par ce la mun di al, está fal tan do bem
aqui, ao nos so lado. O ser tão as fi xia-se e de su ma ni -
za-se ra pi da men te.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Con ce do, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te ao no bre
Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, V. Exª hoje traz a esta tri bu na
um as sun to ex tre ma men te pre o cu pan te, an te ci pan -
do-se. Nes se epi só dio do ra ci o na men to de ener gia, o
Pre si den te da Re pú bli ca dis se es tar sur pre so com o
que acon te ceu e, como tal, Sua Exce lên cia pro cu ra ria 
to mar me di das, tal vez atra sa das por con ta de sua
sur pre sa. Nes se caso es pe cí fi co a que se re fe re V.
Exª, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que não po de rá di -
zer o mes mo. Sua Exce lên cia, in clu si ve, há pou c o
mais de uma se ma na, de sig nou que o Mi nis tro Raul
Jung mann se afas tas se de Bra sí lia para cen tra li zar
suas ati vi da des na Su de ne, dan do-lhe até um ou tro
car go. Além de Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio,
acom pa nha ria de per to as ações a se rem de sen vol vi -
das em prol das áre as atin gi das pela seca. O Mi nis tro
está lá, mas sei que, até ago ra, de con cre to nada che -
gou ao Nor des te. S. Exª tem vi si ta do os Esta dos da
Pa ra í ba e de Per nam bu co. Vi pe los jor na is de hoje S.
Exª acom pa nhan do o Go ver na dor José Ma ra nhão,
da Pa ra í ba, e ve ri fi can do o qua dro ex tre ma men te
caó ti co no Esta do. Apro ve i to, por tan to, o dis cur so de
V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para pe dir ao Go -
ver no Fer nan do Hen ri que que não con ti nue co me ten -
do o cri me que co me teu com a Re gião nes tes seis
anos de man da to. É la men tá vel ocu par mos a tri bu na,
como es ta mos fa zen do ago ra, para pe dir água, car -
ro-pipa, ces ta bá si ca. Mas, in fe liz men te, para quem
não tem uma ação per ma nen te para en fren tar a seca, 
isso acon te ce. Espe ra mos que o Mi nis tro não vá ao
Nor des te de sem pe nhar ape nas um pa pel de co ra ti vo
nes se pro ces so. V. Exª dis se, com mu i ta pro pri e da de, 

que, no Orça men to do ano pas sa do, ape nas 14% ou
pou co mais fo ram li be ra dos, o que mos tra a in sen si bi -
li da de da equi pe eco nô mi ca do Go ver no. Se há uma
equi pe res pon sá vel prin ci pal men te pelo fra cas so do
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que é a sua
equi pe eco nô mi ca. Que não de i xe, mais uma vez, o
Nor des te fi car na si tu a ção de pe nú ria em que se en -
con tra! Já anun ci a ram a ex tin ção da Su de ne e da Su -
dam e a cri a ção das agên ci as de de sen vol vi men to.
Espe ro ago ra que essa agên cia pos sa ser um ins tru -
men to para tra ba lhar jun to com o Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio, para di mi nu ir o so fri men to da -
que la po pu la ção. Pa ra béns, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros. V. Exª, de sem pe nhan do com mu i ta efi ciên cia o
seu pa pel de Lí der do PMDB, está mar can do uma re -
u nião para ama nhã com to dos os Se na do res que for -
mam a Ban ca da do Nor des te, no seu ga bi ne te, jun ta -
men te com o Mi nis tro Raul Jung mann. Esta re mos lá
por que acre di ta mos que o Go ver no tem tudo para di -
mi nu ir o so fri men to da que les ir mãos nor des ti nos. Mu -
i to obri ga do pelo apar te, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço ao Se na dor Car los Wil son o seu con se -
qüen te apar te. S. Exª é um pro fun do co nhe ce dor da
pro ble má ti ca nor des ti na. Foi Go ver na dor do seu
Esta do, co nhe ce como nin guém os pro ble mas na
nos sa Re gião e sabe o que sig ni fi ca for ta le cer mos,
nes te mo men to, a ação do Mi nis tro Raul Jung mann.

Não po de ría mos, de for ma ne nhu ma – e não se -
ria o caso –, ter cri a do ape nas um mi nis té rio de pa pel. 
É ób vio que que re mos o ajus te e o equi lí brio fis cal,
mas é ób vio tam bém que os efe i tos e as con se qüên -
ci as do ajus te são sen ti das pela po pu la ção, que, cada 
vez mais, la men ta vel men te, está des cren te.

Sr. Pre si den te, a vi são é cada vez mais de vas ta -
do ra: o sol ar den te a cas ti gar os om bros en ri je ci dos
na la vou ra es té ril; a ter ra dura e ári da; ho mens e mu -
lhe res ma ce ra dos a con tem plar o ho ri zon te res se qui -
do, aver me lha do e trê mu lo. As ca cim bas, mais uma
vez va zi as, es ta lam, ob ser va das por cor pos con fis ca -
dos pela seca. Até a res pi ra ção é do lo ro sa e ás pe ra.
Os olhos da que les ho mens es tão, cada vez mais, pe -
tri fi ca dos, in cré du los.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é este o
fus ti gan te e ina ce i tá vel ce ná rio do ser tão e do
semi-ári do hoje: pes so as bru ta li za das, va gan do mo ri -
bun das, pe din tes tan gi dos de um lado para ou tro pela 
seca e pela de ses pe ran ça. Eu mes mo pude con vi ver
com essa re a li da de, la men ta vel men te, no úl ti mo fi nal
de se ma na, quan do tive opor tu ni da de de vi si tar o ser -
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tão do meu Esta do, Ala go as. Até quan do, Sr. Pre si -
den te? Eu sin ce ra men te me in da go.

Cho ven do no mo lha do, re pi to: é ne ces sá ria, é
ur gen te uma po lí ti ca per ma nen te que res pe i te as es -
pe ci fi ci da des da Re gião Nor des te e de todo o po lí go -
no das se cas. Ago ra, de ime di a to, é hu ma no, cor re to,
im pe ri o so re cor rer aos pa li a ti vos para não agra var o
so fri men to dos nos sos con ter râ ne os: ces tas bá si cas,
car ros-pi pas, se gu ro emer gên cia, fren tes de tra ba lho
ou ou tro nome que seja dado para for ne cer o mí ni mo
de so bre vi vên cia a es ses nos sos ir mãos. Tudo isso
deve ser pro vi den ci a do, sem pre ju í zo das ações de
mé dio e lon go pra zos que pre ci sam se ma te ri a li zar o
mais rá pi do pos sí vel.

Por isso, ape lo no va men te para que, ama nhã,
te nha mos uma ma ci ça pre sen ça da Ban ca da de Se -
na do res do Nor des te na re u nião que fa re mos re a li zar
às 11 ho ras na Li de ran ça do PMDB, para tra tar mos
des te as sun to que de fi ni ti va men te não pode e não
será pos ter ga do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Re nan Ca -
lhe i ros, 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. Anto nio Car los Va la da res, 2 º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, 
por ces são do Se na dor Pa u lo Sou to.

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, as sim
como o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que fa lou so bre a
seca do Nor des t e, devo tra tar da mes ma ques tão,
con si de ran do a si tu a ção do Esta do do Espí ri to San to,
que atra ves sa nes te pe río do um gra ve pro ble ma de
es ti a gem que já ca u sa sé ri os pre ju í zos ao meio ru ral
ca pi xa ba, com que da de pro du ção e com de sem pre -
go.

A re gião do semi-ári do bra si le i ro, cons ti tu í da es -
sen ci al men te pe los Esta dos do Nor des te, pelo Espí ri -
to San to e pe las re giões nor te e pelo Vale do Je qui ti -
nho nha, de Mi nas Ge ra is, já apre sen tam, em par te
ex pres si va de seus ter ri tó ri os, sé ri os pro ble mas de
dé fi cit hí dri co, con for me in di cam os da dos me te o ro ló -
gi cos do Inpe, Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa -
ci a is.

Os efe i tos des sa seca co me ça ram a ser di vul -
ga dos, de for ma per sis ten te, nos úl ti mos dias pela im -
pren sa.

Esse qua dro, que já in di ca – para vá ri as des sas
re giões – si tu a ção de ca la mi da de pú bli ca, mo ti vou o
Go ver no Fe de ral a anun ci ar a cri a ção da ”Câ ma ra
Se to ri al Extra or di ná ria para Con vi vên cia com a
Seca“, que tem a co or de na ção do Mi nis tro do De sen -
vol vi men to Agrá rio Raul Jung mann, cuja fun ção será
a de ini ci ar um con jun to de ações emer gen ci a is nas
áre as mais crí ti cas e re to mar os pro je tos es tru tu ra is e
de lon go pra zo que ve nham a ofe re cer con di ções de
vida mais dig na à po pu la ção.

O re gi me hi dro ló gi co no Nor des te tem iní cio no
fi nal de mar ço, con cen tra-se em abril e se es ten de até 
ju lho/agos to. Nos me ses de mar ço, abril e maio, nes -
sa re gião, se gun do o Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
Espa ci a is – Inpe, cho veu aba i xo da mé dia his tó ri ca,
ex ce to no cen tro-nor te do Ma ra nhão e do Ce a rá, li to -
ral do Pi a uí, oes te e li to ral sul da Ba hia.

Para os me ses de ju nho e ju lho, no semi-ári do, e 
tam bém se gun do o Inpe, a ten dên cia é de chu vas
aba i xo da mé dia cli ma to ló gi ca, prin ci pal men te em
Per nam bu co, Pa ra í ba, Ala go as e Ba hia, o que tam -
bém é pre vis to para o se tor les te da re gião, que en vol -
ve Mu ni cí pi os des de a Ba hia até o Rio Gran de do
Nor te.

Cons ta ta-se, com es sas ob ser va ções, que o
Nor des te vem atra ves san do – em bo ra de for ma di fe -
ren ci a da in tra-re gi o nal men te – um sé rio pro ble ma de
de fi ciên cia hí dri ca, que vem com pro me ten do, se gun -
do di vul ga ções da pró pria im pren sa, a pro du ção
agro pe cuá ria nes te in ver no, es pe ci al men te das cul tu -
ras de sub sis tên cia e do al go dão, com sé ri os ris cos
de atin gir toda a pe cuá ria. Tam bém há re gis tros de
es cas sez de água para o con su mo hu ma no nos Mu ni -
cí pi os mais atin gi dos pela seca. As po pu la ções lo ca is
co me çam a pres si o nar as Pre fe i tu ras mu ni ci pa is e os
Go ver nos Esta du a is para a dis tri bu i ção de ali men tos
e ou tras me di das emer gen ci a is, como as fren tes de
tra ba lho e a dis tri bu i ção de água por meio de car -
ros-pipa.

Tam bém para o Espí ri to San to, o ano hi dro ló gi -
co – que, di fe ren te men te do Nor des te, se ini cia nor -
mal men te em ou tu bro e ter mi na em abril –re ve la-se
par ti cu lar men te per ver so nes te ano de 2001, atin gin -
do tan to Mu ni cí pi os do nor te como do sul do Esta do.

O mapa hí dri co do Espí ri to San to evi den cia que
te mos cer ca de 68% de área ter ri to ri al, cujo ba lan ço
hí dri co apre sen ta dé fi cit anu al su pe ri or a 50 mi lí me -
tros, com efe i tos vi sí ve is na pa i sa gem na tu ral e no
de sen vol vi men to da pro du ção agro pe cuá ria re gi o nal.

No Espí ri to San to, as ir re gu la ri da des das chu -
vas fo ram mar can tes a par tir de ja ne i ro des te ano,
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apre sen tan do ín di ces de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca
equi va len tes àque les ob ser va dos para o mes mo pe -
río do de 1998, ano em que a seca apre sen tou-se com 
ex tre ma se ve ri da de na re gião nor te ca pi xa ba. E mais, 
se a seca, em 1998, atin giu com ma i or gra vi da de o
nor te do Espí ri to San to, no cor ren te ano, está es pa ci -
al men te dis tri bu í da em todo o ter ri tó rio es ta du al, atin -
gin do até mes mo áre as da re gião ser ra na.

A aná li se dos da dos de al gu mas es ta ções me te -
o ro ló gi cas se le ci o na das para re pre sen tar as di fe ren -
tes re giões do Espí ri to San to, for ne ci da pelo Insti tu to
Ca pi xa ba de Pes qui sa, Assis tên cia Téc ni ca e Exten -
são Ru ral – Inca per –, per mi te con clu ir que a seca do
cor ren te ano é mais in ten sa no No ro es te, na Ba cia do
Rio Doce e nas re giões ba i xas do sul do Esta do.

De acor do com os da dos e as ima gens do Pro -
cli ma – Pro gra ma de Acom pa nha men to da Si tu a ção
Cli má ti ca, cri a do pelo Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas 
Espa ci a is, con fir mam-se as in for ma ções das ob ser -
va ções de pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca do Inca per e
vão mais lon ge ao si mu lar o ba lan ço hí dri co da re gião
nor te do Espí ri to San to. 

Para essa re gião, a re du ção das chu vas a par tir
de ja ne i ro – con for me afir ma mos – pro vo cou de clí ni -
os drás ti cos no ar ma ze na men to de água no solo a
par tir de fe ve re i ro, re gis tran do ní ve is de umi da de do
solo aba i xo de 10 mi lí me tros, in di can do solo seco e
im pró prio para as ne ces si da des hí dri cas da pro du ção 
ve ge tal.

Nes sas cir cuns tân ci as, os im pac tos mais re le -
van tes da atu al seca so bre a pro du ção agro pe cuá ria
e a dis po ni bi li da de de água, tan to para uso na agri cul -
tu ra quan to para abas te ci men to hu ma no, no Espí ri to
San to, se gun do in for ma ções le van ta das pelo Inca -
per, são os se guin tes: 

• Café: re du ção de 16% na es ti ma ti va
de sa fra;

• Fru ti cul tu ra: per das os ci lam en tre
20% e 40% na pro du ção (aba ca xi = 20%,
ma mão = 26% e ba na na = 40%);

• Cul tu ras de sub sis tên cia: re du ção de
14% a 45% (man di o ca = 14%, fe i jão = 43%
e mi lho = 45%);

• Cana-de-açú car: re du ção de 30%;
• Le i te: per das es ti ma das de 27%; e
• Car ne bo vi na: re du ção de 15%. 

No âm bi to do abas te ci men to de água, ob ser -
va-se, em vá ri os Mu ni cí pi os do Espí ri to San to, gra ve 
re ba i xa men to do ní vel do len çol freá ti co e re du ção
na va zão na ma i o ria dos flu xos de água. Já se re -

gis tram, in clu si ve, em áre as mais atin gi das pela
seca, cor tes do flu xo de água em vá ri os cór re gos,
com pro me ti dos pela cons tru ção de bar ra gens, vi -
san do ao acú mu lo de água pe los pro du to res. 

Em ra zão do iní cio do pe río do seco nes te mês
de maio, que se es ten de rá até se tem bro, os pro ble -
mas de dis po ni bi li da de de água para ir ri ga ção e uso
ani mal ten dem a se agra var, po den do com pro me ter
tam bém o abas te ci men to hu ma no, em es pe ci al nas
co mu ni da des ser vi das por po ços e pe que nos aflu en -
tes das ba ci as dos rios Ita ú nas, São Ma te us, Doce e
Ita pe mi rim. 

Srªs e Srs. Se na do res, Par la men ta res do Nor -
des te, in clu si ve o ilus tre Se na dor Ney Su as su na, o
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que me an te ce deu, e ou -
tros Se na do res já re gis tra ram a ocor rên cia da ”seca
ver de“ em seus Esta dos, re cla man do ini ci a ti vas do
Go ver no Fe de ral para so cor rer as ví ti mas des sa
seca, que ape nas se ini cia, no semi-ári do nor des ti no.

De nos sa par te, re ce be mos em nos so ga bi ne te
Pre fe i tos de Mu ni cí pi os do Espí ri to San to, es pe ci al -
men te do no ro es te, da re gião do Rio Doce e da Ba cia
do Rio Ita pe mi rim, ma ni fes tan do pre o cu pa ção quan to 
aos efe i tos da seca em seus mu ni cí pi os. Ti ve mos, in -
clu si ve, opor tu ni da de de le var es sas ques tões ao Mi -
nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, em au diên cia na que le
Mi nis té rio, acom pa nha do de Pre fe i tos e ou tras au to ri -
da des do Esta do.

Essas ma ni fes ta ções ten dem a ter ma i or res so -
nân cia, ago ra, com as ex pec ta ti vas ge ra das com a
cri a ção da Câ ma ra Se to ri al Extra or di ná ria para a
Con vi vên cia com a Seca, para a qual apre sen ta mos
as se guin tes su ges tões:

• A ava li a ção cri te ri o sa dos efe i tos da
seca e sua gra vi da des, em toda a re gião
abran gi da pela Ade ne – Agên cia de De sen -
vol vi men to do Nor des te, ou seja, os Esta dos 
do Nor des te, o Espí ri to San to, e os Mu ni cí -
pi os de Mi nas Ge ra is que a in te gram.

• A ex ten são, para to dos os Mu ni cí pi os 
afe ta dos se ve ra men te pela seca atu al, das
ações emer gen ci a is em fase de con cep ção
e im ple men ta ção pelo Go ver no Fe de ral, sob 
a co or de na ção da Câ ma ra Se to ri al Extra or -
di ná ria, re cen te men te ins ti tu í da; e

• A ado ção de me di das es tru tu ran tes,
e de lon go pra zo, para nos pre ca ver mos
dos gra ves efe i tos que os pe río dos de lon ga 
es ti a gem acar re tam, ci cli ca men te, nas áre -
as vul ne rá ve is do ter ri tó rio bra si le i ro, a
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exem plo dos in ves ti men tos em in fra-es tru tu -
ra hí dri ca, dis tri bu i ção de água e ir ri ga ção.

So bre este tema, es ta mos re que ren do a re a li -
za ção de au diên cia pú bli ca con jun ta, en vol ven do a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e a Co mis são
de Infra-Estru tu ra, des ta Casa, para ava li ar os efe i -
tos da seca e o pla ne ja men to das ações emer gen ci -
a is e es tru tu ran tes no âm bi to do Po der Exe cu ti vo.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos in sis tir na
re du ção das ex pec ta ti vas das po pu la ções des sas re -
giões, atu an do ape nas em si tu a ções de ca la mi da de
pú bli ca. É ina diá vel ace nar-lhes com um fu tu ro mais
pro mis sor, com a ado ção de me di das de lon go pra zo
que pos sam, de fi ni ti va men te, afas tar as ca rac te rís ti -
cas de ca la mi da de pú bli ca e de si tu a ções de emer -
gên cia que os lon gos pe río dos de es ti a gem tra zem
para o Nor des te, para o Espí ri to San tos e para ou tras
re giões do semi-ári do do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto. S.
Ex.ª terá até o fi nal da ses são, ou seja, 20 mi nu tos,
para fa zer o seu pro nun ci a men to.

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sr

a s
 e Sr

s
 Se na -

do res, as opor tu ni da des para in ves ti men to no Esta do
do Pi a uí es tão sen do dis cu ti das, des de o úl ti mo do -
min go, no VI Mer co va le, um ex ten so e qua li fi ca do pa i -
nel que se re a li za em Te re si na. Par ti ci pan do da ce ri -
mô nia de aber tu ra e acom pa nhan do em par te os tra -
ba lhos, pude re gis trar a di ver si da de dos te mas abor -
da dos, que re fle tem a am pli tu de do po ten ci al da nos -
sa re gião.

Como o nome diz, tra ta-se da sex ta edi ção do
Mer co va le que cons ti tui o gran de Encon tro de Ne gó -
ci os nos Va les do São Fran cis co e Par na í ba. Os en -
con tros an te ri o res vol ta ram-se para ou tros Esta dos,
da área co ber ta pelo Vale do São Fran cis co. Para o
Pi a uí, ad qui re por tan to um sig ni fi ca do es pe ci al. Mar -
ca o iní cio efe ti vo da pre sen ça da Co de vasf em nos so 
Esta do, de acor do com o pre vis to na Lei nº 9.954, de
6 de ja ne i ro de 2000, de mi nha au to ria.

O pri me i ro dos pa i néis do VI Mer co va le, após a
ce ri mô nia de aber tu ra, teve como tema Vale do Par -
na í ba – Pro pos tas para o De sen vol vi men to. Exa mi -
na ram-se os gran des ce ná ri os da eco no mia re gi o nal
do pon to de vis ta do in ves ti dor, in clu si ve do ex te ri or. A 
par tir daí, vêm sen do abor da dos te mas es pe cí fi cos,
como a aqui cul tu ra, a api cul tu ra, o agro ne gó cio do
caju, a cul tu ra de grãos no cer ra do, a ovi no ca pri no -

cul tu ra e o agro ne gó cio das fru tas em ge ral. Ana li -
sam-se ain da pó los es pe cí fi cos para in ves ti men tos,
como a re gião da ca pi tal pi a u i en se. Re a li zam-se tam -
bém uma sé rie de vi si tas téc ni cas, em que os par ti ci -
pan tes cons ta tam que se tem fe i to mu i to no Pi a uí.

A cons ta ta ção prin ci pal, po rém, é que se pode
fa zer mu i to mais. Exis te um gran de po ten ci al para o
de sen vol vi men to re gi o nal. As opor tu ni da des de in -
ves ti men to são va ri a das e pro mis so ras. A prin ci pal
men sa gem do Mer co va le é a de es pe ran ça.

Há for tes ra zões para que a te nha mos, mas é
ne ces sá rio, igual men te, que se pro por ci o ne su por te
para es ses in ves ti men tos. O prin cí pio vale para qual -
quer país do mun do, para qual quer re gião do Bra sil.

A Lei nº 9.954 re pre sen tou, nes se sen ti do, um
pas so sig ni fi ca ti vo. Pela pri me i ra vez, te re mos, no Pi -
a uí como no Ma ra nhão, a aten ção di re ta de uma
agên cia de de sen vol vi men to com ex pe riên cia, com -
pe tên cia e vi ta li da de. Os re sul ta dos da ação da Co de -
vasf no Vale do São Fran cis co são co nhe ci dos in ter -
na ci o nal men te. Che gou a hora de se con du zir essa
ex pe riên cia, ma ni fes ta no ma i or vale do Nor des te, ao
se gun do ma i or vale do Nor des te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a es pe -
ran ça des per ta da pela che ga da da Co de vasf ao Pi a uí 
não pode ser frus tra da. Os pri me i ros pas sos es tão
sen do da dos. A em pre sa pre pa ra a ins ta la ção de sua
su pe rin ten dên cia re gi o nal no Esta do, que terá sede
em Te re si na. A Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos 
fi nan ci a rá os es tu dos que con du zi rão ao Pla no Di re -
tor da Ba cia do Par na í ba, um re fe ren ci al para as
ações vol ta das para nos sa re gião.

É pre ci so, no en tan to, que se ga ran tam ins tru -
men tos para uma pre sen ça mais efe ti va da Co de vasf. 
A Ban ca da do Pi a uí tem fe i to sua par te. Emen das por
ela apre sen ta das ao Orça men to des te ano vi sam pro -
por ci o nar à em pre sa R$10 mi lhões para in ves ti men -
tos. Não é mu i to. Se ri am ne ces sá ri os mais re cur sos.

Pos so dar aqui um exem plo – um ape nas, mas
sig ni fi ca ti vo – do que pode re pre sen tar para o Vale do
Par na í ba essa pre sen ça da Co de vasf.

Con ta mos, no Pi a uí, com dois gran des pro je tos
de ir ri ga ção: os Ta bo le i ros Li to râ ne os, em Par na í ba,
e os Pla tôs de Gu a da lu pe, no Mu ni cí pio de Gu a da lu -
pe. Sua pri me i ra eta pa está pra ti ca men te con clu í da.
O mes mo acon te ce com ou tro pro je to, este lo ca li za do 
em ter ri tó rio ma ra nhen se, os Ta bo le i ros de São Ber -
nar do.

Os três pro je tos ofe re cem, nes te mo men to, con -
di ções prá ti cas de ex plo ra ção. Pre vê em-se lo tes para 
tra ba lha do res ru ra is, para téc ni cos e para uso em pre -
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sa ri al. Já têm água na por ta. Po de ri am, por tan to, ser
co mer ci a li za dos, pas san do as sim a pro du zir.

Pou co fal ta para que se pos sa par tir para sua
efe ti va ex plo ra ção eco nô mi ca. A im pe di-la há ape nas
um pro ble ma de ges tão. Esses pro je tos fo ram ini ci a -
dos no Go ver no Sar ney, pelo De par ta men to Na ci o nal
de Obras de Sa ne a men to, o DNOS. Com a ex tin ção
do DNOS, fi ca ram ór fãos. Per ma ne ce ram du ran te
mu i tos anos pra ti ca men te aban do na dos, quan do
pas sa ram para a es fe ra do De par ta men to Na ci o nal
de Obras Con tra as Se cas, o DNOCS.

Como dis se, as obras ci vis fo ram fe i tas, pou co
fal tan do para ter mi ná-las. É hora de se par tir para a
ad mi nis tra ção dos pe rí me tros ir ri ga dos. A Co de vasf
po de ria – mais do que isso, de ve ria – re ce ber essa
mis são. Tem am pla ex pe riên cia de ges tão em pro je -
tos se me lhan tes. Em pou co tem po, caso lhe dêem
con di ções para isso, po de rá co lo car toda essa re gião
para pro du zir.

Sr. Pre si den te, S r
as
 e Sr

s
 Se na do res, a efe ti va

ex plo ra ção dos pro je tos de ir ri ga ção que men ci o nei é
um en tre mu i tos ca sos de ações ca pa zes de pro mo -
ver o de sen vol vi men to de nos sa re gião. Não te nho a
ne ces si da de de, uma vez mais, lem brar que as ca rên -
ci as dos Esta dos do Vale do Par na í ba exi gem me di -
das con cre tas e rá pi das. O VI Mer co va le está, nes te
mes mo mo men to, mos tran do o que se pode fa zer; a
pre sen ça da Co de vasf si na li za para a pos si bi li da de
real de me di das efe ti vas.

Te mos hoje, em fase de ela bo ra ção, uma pro -
pos ta de Orça men to-Ge ral da União. Che ga rá ao
Con gres so, nos ter mos cons ti tu ci o na is, em três me -
ses. A Ban ca da fe de ral do Pi a uí cer ta men te se em pe -
nha rá, como tem se em pe nha do, em apre sen tar
emen das que pro por ci o nem não só ações pon tu a is,
mas tam bém me di das mais am plas vol ta das para o
de sen vol vi men to re gi o nal.

Se ria mais sim ples e mais efi caz, po rém, um
ges to que par tis se do pró prio Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, que a esta al tu ra cer ta -
men te já pre pa ra a peça or ça men tá ria a ser en vi a da
até 31 de agos to para o Le gis la ti vo. Di ri jo da qui um
ape lo à sen si bi li da de do Mi nis tro do Pla ne ja men to e
de sua equi pe para que, co nhe cen do os pro ble mas
da nos sa re gião e tam bém seu po ten ci al, ado tem
uma pos tu ra com pa tí vel com suas ne ces si da des.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, que ro ape nas di -
zer que tive a opor tu ni da de de, ain da em 1996, aqui
no Se na do Fe de ral, apre sen tar um pro je to de lei que
am pli a va a ju ris di ção da Co de vasf para o Vale do Par -
na í ba, por que são va les con tí guos o Vale do São

Fran cis co e do Par na í ba. E a com pa nhia, por tan to,
de po is de apro va do o pro je to por esta Casa e pela
Câ ma ra dos De pu ta dos e, no dia 6 de ja ne i ro de
2000, san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, pas -
sou a de no mi nar-se Com pa nhia de De sen vol vi men to
dos Va les do São Fran cis co e do Par na í ba. E, nes te
ins tan te, re a li za-se o VI Mer co va le, um gran de en -
con tro de ne gó ci os, de opor tu ni da de de in ves ti men to
des ses dois va les na ca pi tal do Esta do do Pi a uí, ao
tem po em que se pre pa ra para im plan tar a sé ti ma su -
pe rin ten dên cia re gi o nal, Su pe rin ten dên cia do Vale do 
Par na í ba, lo ca li za da em Te re si na.

De modo que, nes te ins tan te, re gis tro a re a li za -
ção do VI Mer co va le e ape lo ao Mi nis tro do Pla ne ja -
men to para que co lo que no Orça men to de 2002 do ta -
ções ne ces sá ri as para que esta em pre sa pos sa, efe -
ti va men te, dar iní cio à ex plo ra ção da que le que, sem
dú vi da ne nhu ma, é um vale com um po ten ci al enor me 
e que po de rá, com cer te za, trans for mar as re giões do
Pi a uí e do Ma ra nhão num pólo pro pul sor de pro gres -
so e de sen vol vi men to no Nor des te do Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR, PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
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, Sras e Srs Se na do res, que ro
ape nas re gis trar a mo vi men ta ção por par te do Go ver -
no na bus ca de li be ra ção de li nhas de fi nan ci a men to
para aju dar a po pu la ção e os se to res pro du ti vos bra -
si le i ros a en fren tar o dra ma da cri se de ener gia em
nos so País.

Infor mo que o BNDES li be rou R$250 mi lhões
para o fi nan ci a men to de pro je tos de co-ge ra ção de
ener gia. Essa li nha de fi nan ci a men to, que in clu si ve
ca pa ci ta as usi nas de cana-de-açú car a uti li zar o ba -
ga ço para pro du ção de ener gia, re pre sen ta im por tan -
te aju da aos seg men tos pro du ti vos nes te mo men to.

Da mes ma for ma, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
está li be ran do uma li nha de fi nan ci a men to de R$100
mi lhões para fi nan ci ar apa re lhos re si den ci a is de
aque ci men to so lar, com o in tu i to de aju dar as po pu la -
ções a en fren tar o es for ço de di mi nu ir o gas to de
ener gia em nos so País. 

Por tan to, são dois exem plos de fi nan ci a men tos
emer gen ci a is li be ra dos de for ma rá pi da pelo Go ver no 
com o fito de aju dar os seg men tos pro du ti vos e a so ci -
e da de a en fren ta rem o dra ma e o es for ço bra si le i ros
para re sol ver o pro ble ma de ener gia. 

Faço este re gis tro, Sr. Pre si den te, como for ma
de di vul gar in clu si ve es ses fi nan ci a men tos para que a 
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po pu la ção e os se to res in te res sa dos pos sam se ha bi -
li tar para to mar o di nhe i ro que men ci o na mos.

Peço, por fim, a trans cri ção das duas ma té ri as
pu bli ca das no jor nal O Glo bo, que têm como tí tu lo:
CEF: R$100 mi lhões para fi nan ci ar ener gia so lar, e
BNDES li be ra R$250 mi lhões para pro je tos de co-ge -
ra ção de ener gia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Mô ni ca Ta va res

Bra sí lia. O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi -
co e So ci al (BNDES) apro vou on tem fi nan ci a men to de R$250 mi -
lhões para pro je tos de co-ge ra ção de ener gia elé tri ca a par tir do
uso do ba ga ço da cana-de-açú car. Foi a pri me i ra me di da do go -
ver no para au men tar a ofer ta de ener gia no país. Até 2003, o go -
ver no que am pli ar a ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia elé tri ca
em 15 mil me ga watts (MW), o que se ria su fi ci en te para aten der a
60 mi lhões de pes so as.

Já es tão sen do ana li sa dos pelo BNDES oito pe di dos de fi -
nan ci a men to de co-ge ra ção a par tir do ba ga ço da cana, que de -
ve rão co me çar a ope rar em no má xi mo 18 me ses.

O pre si den te do ban co, Fran cis co Gros, dis se que a Com -
pa nhia Pa u lis ta de For ça e Luz (CPFL) in for mou que 30 usi nas
de açú car de São Pa u lo es tão in te res sa das em mon tar pro je tos
de co-ge ra ção para a ven da de ener gia. Esses pro je tos re pre sen -
ta rão mais 400 me ga watts de ca pa ci da de ins ta la da. Se gun do
Gros, to man do como base a sa fra de cana-de-açú car 1998/99,
que foi de 335 mi lhões de to ne la das, o po ten ci al de co-ge ra ção
de ener gia é de 3 mil MW.

– O BNDES as se gu ra que não vão fal tar re cur sos para
am pli ar a ofer ta de ener gia e que o aten di men to dos fi nan ci a men -
to do se tor elé tri co será pri o ri da de ab so lu ta para a ins ti tu i ção –
dis se Gros.

A ins ti tu i ção fi nan ci a rá até 80% do va lor dos pro je tos de
co-ge ra ção. O em prés ti mo será cor ri gi do pela TJLP, hoje em
9,25% ao ano, mais spre ad de 1% ao ano e spre ad de ris co de
até 2,5% ao ano. O pa ga men to po de rá ser fe i to em dez anos, em 
par ce las men sa is co bra das so men te du ran te a sa fra da cana. A
ga ran tia para o fi nan ci a men to será a re ce i ta dos con tra tos de
ven da de ener gia às dis tri bu i do ras ou aos co mer ci a li za do res.

– A cur to pra zo, a al ter na ti va para re sol ver o pro ble ma da
fal ta de ener gia é a re du ção da de man da. Esta mos tra ba lhan do
para que o ra ci o na men to dure só até no vem bro – afir mou on tem
o mi nis tro de Mi nas e Ener gia, José Jor ge.

Está sen do ana li sa da tam bém pelo go ver no o au men to da
ge ra ção pró pria das dis tri bu i do ras de ener gia. Hoje, es sas em -
pre sas es tão au to ri za das so men te a ge rar 30% da ener gia que
con so mem.

Ban co li be ra R$6,9 mi lhões para in dús tria de ge ra do res
O BNDES tam bém anun ci ou a apro va ção de fi nan ci a men -

to no va lor de R$6,997 mi lhões para a Leon He i mer Indús tria e
Co mér cio, in dús tria per nam bu ca na de equi pa men tos para a pro -
du ção de ener gia – ge ra do res e moto-bom bas. O ban co vai subs -

cre ver de bên tu res con ver sí ve is em ações, cor res pon den tes a
31,1% do ca pi tal to tal da em pre sa.

José Jor ge dis se que Fur nas e Ele tro brás po de rão par ti ci -
par de pro je tos de au men to de ge ra ção de ener gia e cons tru ção
de li nhas de trans mis são.

Vla di mir Net to

• Bra sí lia. A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral lan ça hoje uma li -
nha de cré di to de R$100 mi lhões para fi nan ci ar a com pra e apa -
re lhos re si den ci a is de aque ci men to so lar. O equi pa men to, que in -
clui pla cas so la res, tu bu la ções e re ser va tó rio, per mi te abas te cer
a casa com água aque ci da para o chu ve i ro. A eco no mia de ener -
gia com o apa re lho pode che gar a 80 kWh, ou R$22, por mês,
em uma casa com cin co pes so as que to mam ba nhos diá ri os de

até dez mi nu tos.
Se gun do téc ni cos da Ca i xa, os re cur sos pela Ca i xa se rão

su fi ci en tes para aten der a cer ca de 125 mil re si dên ci as. O pre ço
do pro du to, in clu in do os cus tos da ins ta la ção, será de R$660,
gra ças a um acor do fe cha do en tre a Ca i xa e a Asso ci a ção Bra si -
le i ra de Re fri ge ra ção, Ar-Con di ci o na do, Ven ti la ção e Aque ci men -
to (ABRAVA). O pre ço mé dio do equi pa men to é R$800.

 Este fi nan ci a men to per mi te que com pra do apa re lho ca i ba 
no or ça men to da fa mí lia, que des sa for ma terá uma re du ção de
até 30% em sua con ta de luz – dis se o pre si den te da Ca i xa, Emí -
lio Ca raz zaí.

Os con su mi do res po dem con se guir o di nhe i ro para a com -
pra dos equi pa men tos de aque ci men to so lar atra vés de três pro -
gra mas de fi nan ci a men to. Para fa mí li as com ren da até 12 sa lá ri -
os-mí ni mos, o di nhe i ro será em pres ta do por in ter mé dio de um
pro gra ma que fi nan cia a com pra de ma te ri a is de cons tru ção com
re cur sos do FGTS. Esta li nha ope ra com ju ros de 8% ao ano e
pa ga men to em 60 me ses.

Pro je to-pi lo to em Mi nas aju dou de ci são da Ca i xa

Quem tem ren da men sal aci ma de R$2.160 pode ter aces -
so ao fi nan ci a men to usan do o car tão mag né ti co Cons tru card, li -
nha ofe re ci da com re cur so da Ca i xa que pre vê ju ros de 1,9% ao
mês e pra zo de 24 me ses pra pa gar. Se um gru po de mo ra do res

de um pré dio de apar ta men tos qui ser re du zir seus gas tos com
ener gia terá que pro cu rar a li nha Ca i xa Con do mí nio, vol ta do para 
re for mas, que dá pra zo de 36 me ses e ju ros de 12% ao ano. O
equi pa men to, cuja vida útil é de 15 anos, terá cer ti fi ca do de qua li -
da de do Inme tro.

A de ci são da Ca i xa de fi nan ci ar os equi pa men tos tem
como base uma ex pe riên cia re a li za da em Con ta gem (MG), onde
foi ins ta la do no ano pas sa do um pro je to-pi lo to para ava li a ção téc -
ni ca e eco nô mi ca do aque ci men to so lar como subs ti tu to do chu -
ve i ro elé tri co. De ou tu bro do ano pas sa do até fe ve re i ro de 2001,
o uso do chu ve i ro com aque ci men to so lar per mi tiu uma eco no mia 
de 20% no con su mo de ener gia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha do PPB de To can tins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. 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 tar de, eu gos ta ria de fa zer um pe que no co -
men tá rio so bre a si tu a ção de li ca da que en vol ve o Go -
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ver no do Esta do de To can tins em ra zão de uma mo vi -
men ta ção de sua Po lí cia Mi li tar. 

Sr. Pre si den te, ain da que fos se jus ta a re i vin di -
ca ção por sa lá rio, ape sar de con fir ma do, in clu si ve
pela Fo lha de S.Pa u lo , que a Po lí cia Mi li tar do Esta -
do de To can tins tem o sex to ma i or sa lá rio das po lí ci as 
dos di ver sos Esta dos da Fe de ra ção, ain da que seja
jus ta a re i vin di ca ção por me lho ria sa la ri al, a for ma
como está ocor ren do no To can tins, efe ti va men te, me -
re ce re pa ros e uma dis cus são mais apro fun da da. 

Na ver da de, o com por ta men to ado ta do pela Po -
lí cia é to tal men te re pro vá vel, uma vez que de i xou de
cum prir a fun ção de dar tran qüi li da de e se gu ran ça à
po pu la ção. Aban do na ram suas ati vi da des, re co lhe -
ram-se ao quar tel e car re ga ram para lá suas fa mí li as
ten tan do pro vo car uma co mo ção so ci al. Ima gi nam
que, des sa for ma, es tão pres si o nan do o Go ver no; na
re a li da de, es tão de so be de cen do a pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is, pois a pró pria Cons ti tu i ção não per mi te a re a -
li za ção de gre ve nos ser vi ços es sen ci a is. E sem con -
si de rar os pre ce i tos cons ti tu ci o na is, a Po lí cia do To -
can tins de cla ra-se em gre ve, re co lhe-se ao quar tel e
não cum pre seus de ve res para com o Esta do e para
com a po pu la ção. 

Res tou ao Go ver na dor do Esta do, Si que i ra
Cam pos, de po is das ten ta ti vas de fa zer com que a
Po lí cia re to mas se suas ati vi da des, vol tas se ao seu
tra ba lho de dar co ber tu ra, de pro ver a po pu la ção do
Esta do com a se gu ran ça ne ces sá ria, re cor rer à Jus ti -
ça para que fos se ques ti o na da a gre ve e re to ma da a
con di ção de nor ma li da de nos quar téis do Esta do. A
Jus ti ça, ao ana li sar o pro ces so, de ci diu por de cre tar a 
ile ga li da de do mo vi men to. 

Diga-se de pas sa gem, Sr. Pre si den te, gre ve se
faz de for ma pa cí fi ca e de sar ma da. Da for ma como
está sen do fe i ta no To can tins não é mais gre ve, é mo -
tim, mo tim ar ma do, cons tran gen do ofi ci a is su pe ri o -
res, cons tran gen do es tu dan tes de for ma ção mi li tar,
des pin do os es tu dan tes de for ma ção mi li tar, e, so bre -
tu do, de i xan do de aten der as de man das e as ne ces -
si da des da po pu la ção de ter a sua se gu ran ça pre ser -
va da. Aliás, es sas ati tu des que vêm ocor ren do no
Esta do só nos le vam a en ten der e a acre di tar que de -
cor rem da ori en ta ção da que les que di ri gem esse mo -
vi men to. Por exem plo, me tra lhar as agên ci as do Ban -
co do Bra sil de Ara gua í na e de Co li nas do To can tins,
al tas ho ras da no i te, num car ro, é um modo di fe ren te
de as sal tos que já vi mos ser re a li za dos até em nos so
Esta do, em que me li an tes aden tram nas agên ci as, fa -
zem re féns, le vam o di nhe i ro e re al men te dão ti ros
para todo lado. Ago ra, des sa for ma, ati ran do às car re -
i ras, de no i te, só nos dá a en ten der que é par te des se
mo vi men to, com vis tas a ate mo ri zar ain da mais a po -
pu la ção e pro vo car uma co mo ção so ci al para que a
po pu la ção pres si o ne o Go ver no e este ceda aos de -
se jos dos gre vis tas.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, a au to ri da de não pode ser ques ti o na da, já que
pre ten deu a Po lí cia de so be de cer. É o Go ver na dor do
Esta do o Co man dan te-em-Che fe da Po lí ti ca Mi li tar e
a sua de ter mi na ção, a sua or dem não foi aten di da
para que a Po lí cia re tor nas se a seus tra ba lhos e ofe -
re ces se se gu ran ça à po pu la ção, ra zão pela qual, re -
cor ren do à Jus ti ça, esta de ter mi nou a pri são de 13
dos di ri gen tes do mo vi men to e de ter mi nou a ile ga li -
da de da gre ve, re co men dan do que a Po lí cia Mi li tar
de so cu pas se os quar téis que ha via to ma do. Como a
de ci são da Jus ti ça não foi aca ta da, jus ti fi ca-se a pre -
sen ça das For ças Arma das no meu Esta do, para dar
se gu ran ça e tran qüi li da de ao ci da dão to can ti nen se e
sua fa mí lia.

É cla ro que o cli ma de ten são é gran de, mas a
au to ri da de e as ins ti tu i ções pre ci sam ser pre ser va -
das, sob pena de ha ver um caos na ad mi nis tra ção
não ape nas do To can tins, mas de qual quer Uni da de
da Fe de ra ção. É cla ro que o cli ma é de li ca do. Vá ri as
au to ri da des pro cu ram in ter me di ar a ne go ci a ção para
ob ter uma so lu ção pa cí fi ca, que é o de se jo de to dos.
Nin guém quer uma tra gé dia no Esta do, nin guém quer 
um re sul ta do que não seja o re tor no à nor ma li da de,
ra zão pela qual re gis tro, nes ta ses são, a po si ção fir -
me do Go ver na dor Si que i ra Cam pos de ver man ti da a 
or dem no Esta do do To can tins, com apo io de toda a
sua Ban ca da Fe de ral, de Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is. 

Sr. Pre si den te, nós que re mos, sim, a so lu ção do 
pro ble ma, mas pela re gu la ri da de e ob ser va ção da lei
e da or dem.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Pre si dên cia tem a gran de ale gria de re gis trar
a pre sen ça nes te ple ná rio, as sis tin do à ses são, do Dr. 
Fran cis co José de Oli ve i ra, Pre fe i to da ci da de de Ba -
ta lha, Esta do de Ala go as, as sim como do Dr. Ma xu el
Fa us ti no Ro cha, Se cre tá rio de Agri cul tu ra de Ba ta lha
e Pre si den te do Con se lho Mu ni ci pal de De sen vol vi -
men to Ru ral e Re pre sen tan te dos de ma is co le gas da
Ba cia Le i te i ra de Ala go as; tam bém o Dr. Lu ci a no
Melo, Se cre tá rio de Admi nis tra ção da Pre fe i tu ra de
Ba ta lha; o Dr. José Arthur Jus tus, Con se lhe i ro Eco nô -
mi co da Ba cia Le i te i ra de Ala go as e Che fe de Ga bi ne -
te da Se cre ta ria de Pla ne ja men to do Esta do de Ala -
go as; Dr. Ja der Te nó rio, Re pre sen tan te dos Pro du to -
res Ru ra is da Ba cia Le i te i ra do Esta do de Ala go as.

Essa co mis são com pa re ceu ao nos so ga bi ne te,
so li ci tan do que fos sem in clu í dos, no Pro je to de Lei nº
86, que tra ta do en di vi da men to ru ral, os pe que nos
pro du to res a fim de que pos sam ser be ne fi ci a dos do
ex pur go de 100% da TJLP, o ex pur go des sa cor re ção
mo ne tá ria que vem sa cri fi can do não só os agri cul to -
res do Nor des te do Bra sil, mas tam bém do Nor te e
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Cen tro-Oes te. O Pro je to de Lei nº 86 foi re ti ra do e, em 
sua subs ti tu i ção, em aten ção a essa co mis são que
com pa re ceu ao Se na do Fe de ral e aos ape los dos
agri cul to res de todo o Nor des te, Cen tro-Oes te e Nor -
te, es ta mos apre sen tan do ou tro pro je to fa zen do essa
in clu são; ou seja, que 100% da TJLP seja ex pur ga da
dos dé bi tos ou das dí vi das dos mini e pe que nos pro -
du to res ru ra is des sas re giões a que me re fe ri.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do a que
me re fe ri, que pas so a ler:

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 96, DE 2001

Acres cen ta § 7º ao art. 3º da Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001, que dis -
põe so bre as ope ra ções com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº  7.827, de
27 de se tem bro de 1989, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 3º ................................................................
...........................................................................
...........................................................................
§ 7º Nas as sun ções, re ne go ci a ções, pror ro ga -

ções e com po si ções das dí vi das re fe ren tes às ope ra -
ções ru ra is com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na -
is, re a li za das ao am pa ro des ta Lei, os ban cos ad mi -
nis tra do res dos Fun dos fi cam obri ga dos a apli car, a
par tir da vi gên cia dos con tra tos ori gi na is, ex pur go da
TJLP (Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo) co bra da nos fi -
nan ci a men tos, ob ser van do para cada ca te go ria de
pro du to res, os se guin tes per cen tu a is:

I – Mini ou pe que no pro du tor ru ral, suas co o pe -
ra ti vas e as so ci a ções: ex pur go de 100% da TJLP;

II – Mé dio pro du tor ru ral, suas co o pe ra ti vas e
as so ci a ções: ex pur go de 80% da TJLP;

III – Gran de pro du tor ru ral, suas co o pe ra ti vas e
as so ci a ções: ex pur go de 50% da TJLP.

Jus ti fi ca ção

Ape sar das re pe ti das edi ções de me di das pro vi -
só ri as e ou tras leis es par sas vi san do a re gu la ri da de
dos fi nan ci a men tos ru ra is, ne nhu ma so lu ção per ma -
nen te ain da foi en con tra da que pu des se de i xar tran -
qüi los os agri cul to res. Os ju ros co bra dos, e os en car -
gos que in ci dem so bre os em prés ti mos in vi a bi li zam a
pro du ção no cam po.

A apli ca ção da TJLP tem ele va do o es to que da
dí vi da a um mon tan te tal que, mes mo ne go ci an do e
pror ro gan do o seu pa ga men to, o de ve dor após ne go -
ci ar com o ban co, em vir tu de da ba i xa re mu ne ra ção
do seu tra ba lho, das se cas, en chen tes ou pra gas que
tan tos pre ju í zos ca u sam à pro du ção agrí co la, ter mi na 
fa zen do de con ta que paga e o ban co cre dor fa zen do
de con ta que re ce be.

Mu i tos agri cul to res pre o cu pa dos com o cres ci -
men to de sua dí vi da que, em qua tro anos, em fun ção
dos ju ros e en car gos, pode até du pli car, ven dem as
suas ter ras, aban do nan do a ati vi da de no cam po, sa -
cri fi can do o fu tu ro de seus filhOS, au men tan do o de -
sem pre go e o êxo do ru ral. Por esta ra zão, em mu i tos
lu ga res onde se re du ziu a ati vi da de eco nô mi ca o
IBGE re gis trou um de crés ci mo acen tu a do na po pu la -
ção dos pe que nos mu ni cí pi os do in te ri or.

Apo i ar o agri cul tor sig ni fi ca fi xar o ho mem no
cam po, sig ni fi ca evi tar o in cha ço das gran des ci da des 
que vi vem o dra ma so ci al do de sem pre go, da vi o lên -
cia e da mar gi na li da de.

Apo i ar o agri cul tor sig ni fi ca an tes de tudo pro du -
zir co mi da boa e ba ra ta, sig ni fi ca com ba ter a fome e
re du zir a mi sé ria.

O pro je to de lei que ora sub me to à apre ci a ção
da Casa visa dar um pas so de ci si vo para cor ri gir uma
dis tor ção ge ra da por di ver sos fa to res, não só os cli -
má ti cos, mas os de cor ren tes de uma po lí ti ca mo ne tá -
ria que vem apli can do na agri cul tu ra uma cor re ção
que tor na in viá vel o pa ga men to da dí vi da, fa zen do
cres cer em es ca la ge o mé tri ca o sal do de ve dor. A lu -
cra ti vi da de dos pro du to res ru ra is ja ma is po de rá co brir 
tais en car gos. Não se pre ten de de ma go gi ca men te
su ge rir o per dão das dí vi das. Pre ten de-se, sim, en -
fren tar uma re a li da de que se não for equa ci o na da te -
re mos uma cri se sem pre ce den tes no meio ru ral, cul -
mi nan do com o es va zi a men to do in te ri or e o agra va -
men to dos pro ble mas so ci a is nos cen tros ur ba nos.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2001. – Anto -
nio Car los Va la da res – PSB-SE. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº
 
10.177, DE 12 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções com re -
cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de
Fi nan ci a men to do Nor te, do Nor des te e
do Cen tro-Oes te, de que tra ta a Lei nº
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Repú bli ca
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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. 3º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos

Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to fi cam au to ri za dos
a ado tar, nas as sun ções, re ne go ci a ções, pror ro ga -
ções e com po si ções de dí vi das, as se guin tes con di -
ções:

I – o sal do de ve dor da ope ra ção, para efe i to da
re ne go ci a ção da dí vi da, será apu ra do sem com pu tar
en car gos por ina dim ple men to, mul tas, mora e ho no -
rá ri os de ad vo ga dos;

II – be ne fi ciá ri os: mu tuá ri os de fi nan ci a men tos
con ce di dos até 31 de de zem bro de 1998, com re cur -
sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to;

III – en car gos fi nan ce i ros: os fi xa dos no art.
1º, com a in ci dên cia dos bô nus es ta be le ci dos n o
seu § 5º.

IV – pra zo: até dez anos, acres ci dos ao pra zo fi -
nal da ope ra ção, es ta be le cen do-se novo es que ma de 
amor ti za ção fi xa do de acor do com a ca pa ci da de de
pa ga men to do de ve dor.

§ 1º Não são pas sí ve is de re ne go ci a ção, nos
ter mos des te ar ti go, as ope ra ções ne go ci a das com
am pa ro na Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995.

§ 2º Os mu tuá ri os in te res sa dos na re ne go ci a -
ção, pror ro ga ção e com po si ção de dí vi das de que tra -
ta este ar ti go de ve rão ma ni fes tar, for mal men te, seu
in te res se aos ban cos ad mi nis tra do res até 60 dias, a
con tar da pu bli ca ção des ta lei.

§ 3º Fica es ta be le ci do o pra zo de 180 dias, a
con tar da pu bli ca ção des ta lei, para en cer ra men to
das re ne go ci a ço es, pror ro ga ções e com po si ções de
dí vi das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos Cons ti -
tu ci o na is, in clu si ve sob a for ma al ter na ti va de que tra -
ta o art. 4º

§ 4º As ope ra ções ori gi na ri a men te con tra ta das
ao am pa ro dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to que se en qua dra rem no dis pos to nes te ar ti go e 
te nham sido re com pos tas com re cur sos de ou tras
fon tes dos agen tes fi nan ce i ros po de rão ser re ne go ci -
a das com base nes ta lei, a cri té rio dos ban cos ope ra -
do res.

§ 5º Os sal dos de ve do res das ope ra ções de que 
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para efe i to de re ver são aos
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to, se rão atu -
a li za dos, a par tir da data da ex clu são dos fi nan ci a -
men tos das con tas dos Fun dos, com en car gos fi nan -
ce i ros não su pe ri o res à Taxa de Ju ros de Lon go Pra -
zo (TJLP) e sem im pu tar en car gos por ina dim ple men -
to e ho no rá ri os de ad vo ga dos.

§ 6º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ope ra ções em que te nham sido cons ta ta dos des vio
de re cur sos.

§ 7º (Vetado)
§ 8º (Vetado)
§ 9º Os ban cos ad mi nis tra do res dos Fun dos

Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to de ve rão for ne cer
aos mu tuá ri os de mons tra ti vo de cál cu lo da evo lu ção
dos sal dos da con ta do fi nan ci a men to.
....................................................................................

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, no
exer cí cio do car go de 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 quin te lei:
....................................................................................

LEI Nº 9.126, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995

Dis põe so bre a apli ca ção da Taxa de 
Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP so bre em -
prés ti mos con ce di dos com re cur sos dos
Fundc Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to 
das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te e dos Fun dos de Inves ti men tos 
do Nor des te e da Ama zô nia e do Fun do
de Re cu pe ra ção Eco nô mi ca do Espí ri to
San to, e com re cur sos das Ope ra ções
Ofi ci a is de Cré di to, al te ra dis po si ti vos da 
Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989,
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:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– De ci são Ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

Não há mais ora do res ins cri tos.
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Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Fran ce li no Pe re i ra e Le o mar Qu in ta ni lha 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, em
con for mi da de com o pre ce i tu a do nos §§ 5º e 6º, do
art. 144, da Cons ti tu i ção Fe de ral, às po lí ci as mi li ta res
ca bem a po lí cia os ten si va e a pre ser va ção da or dem
pú bli ca, sen do for ças au xi li a res do Exér ci to, su bor di -
nan do-se aos Go ver na do res dos Esta dos.

Pois bem, des de que foi ins ti tu í da, a Po lí cia Mi li -
tar do Esta do do To can tins sem pre cum priu, ri go ro sa -
men te, os pre ce i tos cons ti tu ci o na is e le ga is que re -
gem sua atu a ção, cu i dan do do po li ci a men to os ten si -
vo e da pre ser va ção da or dem pú bli ca na mais nova
Uni da de da Fe de ra ção.

No en tan to, in su fla da por al guns de seus in te -
gran tes, a Po lí cia Mi li tar to can ti nen se de fla grou uma 
gre ve ile gal e imo ral, que vem co lo can do em ris co a
po pu la ção do Esta do, fato que aten ta con tra o exer -
cí cio dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is as se gu ra -
dos por nos sa Car ta Po lí ti ca a to dos os ci da dãos
bra si le i ros. 

Den tre as re i vin di ca ções for mu la das pe los gre -
vis tas, es tão o re a jus te de cer ca de 47% so bre sua re -
mu ne ra ção, as sim como a re du ção da jor na da de tra -
ba lho. Qu e rem, tam bém, a anu la ção de trans fe rên ci -
as de ca bos e sol da dos que ha vi am se in su bor di na do
quan do o au men to sa la ri al ple i te a do foi ne ga do.

O Po der Pú bli co do Esta do, com ra zão, ale ga
que os po li ci a is mi li ta res to can ti nen ses per ce bem a
sex ta me lhor re mu ne ra ção de todo o País. Pro cla ma,
ain da, que o re a jus te re i vin di ca do é in viá vel, não ape -
nas de vi do à in dis po ni bi li da de or ça men tá ria, como
tam bém em vir tu de da obe diên cia de vi da à de no mi -
na da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Além dis so, em 23 de maio tran sa to, de ter mi na -
ção ju di ci al or de nou a vol ta ime di a ta ao tra ba lho dos
po li ci a is mi li ta res em doze ho ras, o que não acon te -
ceu.

Além de des cum pri rem essa de ci são da Jus ti ça, 
os gre vis tas, ou me lhor di zen do, os amo ti na dos, des -
res pe i ta ram pra zo dado na úl ti ma quin ta-fe i ra pelo
co man dan te-ge ral da PM, para que vol tas sem ao tra -
ba lho. Em vez dis so, in va di ram as ins ta la ções do Co -
man do-Ge ral, de sar man do e sub tra in do o far da men -
to de re cru tas que iri am fa zer o po li ci a men to de Pal -
mas. O pior é que po li ci a is mi li ta res que se pre pa ra -
vam para re tor nar ao tra ba lho, aten den do às or dens

ju di ci a is e de seus su pe ri o res, tam bém fo ram im pe di -
dos, tor nan do-se re féns da li de ran ça pa re dis ta.

O fato é que os po li ci a is mi li ta res con ti nu am
aquar te la dos, em com pa nhia de suas fa mí li as, co lo -
can do em ris co suas mu lhe res e fi lhos.

Embo ra a po pu la ção de nos so Esta do es te ja se
com por tan do exem plar men te, evi tan do ex por-se a
ris cos des ne ces sá ri os, é fun da men tal que a ela seja
ga ran ti da a in dis pen sá vel se gu ran ça.

Por isso, em boa hora, o Go ver no do Esta do so -
li ci tou ao Mi nis té rio da De fe sa o en vio de tro pas do
Exér ci to para as se gu rar a de fe sa do Esta do e a ga -
ran tia da se gu ran ça da po pu la ção, no que foi pron ta -
men te aten di do.

Ao mes mo tem po, a ad mi nis tra ção do Esta do
au to ri zou a con tra ta ção de re ser vis tas ou li cen ci a dos
das For ças Arma das para apo i ar, em ca rá ter emer -
gen ci al, o con tin gen te des ti na do às ati vi da des de se -
gu ran ça pú bli ca.

O Go ver no do Esta do do To can tins, por con se -
guin te, está fa zen do tudo ao seu al can ce para man ter 
a se gu ran ça, a Lei e a Ordem em seu ter ri tó rio, pro -
por ci o nan do a ne ces sá ria tran qüi li da de à sua po pu la -
ção e ga ran tin do seu di re i to de ir e vir.

É fun da men tal, a nos so ver, que seja evi ta do
qual quer con fron to en tre as tro pas do Exér ci to e os in -
te gran tes da Po lí cia Mi li tar, pois isso po de rá ter con -
se qüên ci as ex tre ma men te gra ves.

Espe ra mos, des tar te, que a ra zão vol te a pre va -
le cer no con tex to da Po lí cia Mi li tar do Esta do do To -
can tins, pois, te mos ple na con vic ção, a ma i o ria de
seus mem bros de se ja o fim da gre ve e ne go ci a ções
ci vi li za das com o Go ver no.

Mu i to obri ga do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, abre, hoje,
em Mi nas Ge ra is, o III Fes ti val Inter na ci o nal de Cur -
tas-Me tra gens de Belo Ho ri zon te. Ao todo fo ram ins -
cri tos 344 fil mes e se le ci o na dos 135, de 18 pa í ses,
que se rão exi bi dos, gra tu i ta men te, em três ci ne mas
da ca pi tal mi ne i ra, até o dia 10 de ju nho. 

O Fes ti val está es tru tu ra do em vá ri as mos tras.
A Com pe ti ti va Ofi ci al re ú ne 50 cur tas, 14 de les na ci o -
na is e 36 es tran ge i ros, fe i tos nos úl ti mos dois anos.
Con cor rem ao prê mio de me lhor fil me do Fes ti val,
ele i to por um júri ofi ci al com pos to por dois re pre sen -
tan tes bra si le i ros, um da Fran ça e ou tro da Di na mar -
ca. 

Se guem duas mos tras pa ra le las. A Pa ra le la
Bra sil, com 22 cur tas de nove Esta dos bra si le i ros e do 
Dis tri to Fe de ral, fe i tos em 2000 e 2001, que con cor -
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rem ao prê mio de me lhor cur ta bra si le i ro, pelo voto
po pu lar, e a Pa ra le la Mi nas, com cin co no vos cur tas,
que tam bém con cor rem ao prê mio de me lhor cur ta
bra si le i ro, pelo voto po pu lar. 

Ha ve rá ain da três res tros pec ti vas. A pri me i ra,
Uma vez Ki es lows ki, exi bi rá oito cur tas do ge ni al ci ne -
as ta Krzysztof Ki es lows ki, fa le ci do há cin co anos, em
ju nho, e con si de ra do o Dos to i evs ki do ci ne ma po lo -
nês, dada a for te pre o cu pa ção, em toda a sua obra,
com a con di ção hu ma na. 

A se gun da, Re tros pec ti va Ivan Car do so, ho me -
na ge ia o cri a dor do gê ne ro ter rir, mis tu ra de ter ror
com co mé dia, com dez cur tas fe i tos por ele de 1973 a
1999. 

A ter ce i ra, Ben di tos do Car lão, apre sen ta rá 11 fil -
mes de Car los Re i chen back, fe i tos de 1966 a 1998 e
se le ci o na dos por ele mes mo como os seus fa vo ri tos.

Por fim, o Fes ti val terá três pe que nas mos tras
na ci o na is. A Se le ção Da nish Film Insti tu te terá 10 cur -
tas iné di tos no Bra sil, fe i tos na Di na mar ca. A se le ção
No vos da Nova Ze lân dia apre sen ta rá oito cur tas ne o -
ze lan de ses re cen tes e a mos tra Cur ta la Fran ce, 10
fil mes fran ce ses pro du zi dos nos úl ti mos qua tro anos. 

A or ga ni za ção do even to e a qua li da de dos fil -
mes se le ci o na dos le vou o crí ti co Luiz Car los Mer ten,
do Esta dão, a com pa rar o III Fes ti val Inter na ci o nal de
Cur tas-Me tra gens de Belo Ho ri zon te com o fes ti val
in ter na ci o nal de cur tas de São Pa u lo, afir man do que
este pode con ti nu ar sen do o ma i or even to do gê ne ro
na Amé ri ca La ti na, mas que ”o de BH está fi can do
cada vez me lhor“. 

O Fes ti val de Belo Ho ri zon te é pro mo vi do pela
Fun da ção Cló vis Sal ga do, pela Asso ci a ção Pró-Cul -
tu ra do Pa lá cio das Artes, pela Se cre ta ria Mu ni ci pal
de Cul tu ra e pela em pre sa Zeta Fil mes. O fun da dor
da mos tra foi o crí ti co de ci ne ma José Zuba Jú ni or,
que es te ve à fren te das duas pri me i ras ver sões, nos
me a dos da dé ca da de 90, sem ca rá ter com pe ti ti vo. 

Esta ter ce i ra edi ção do Fes ti val, ago ra com ca -
rá ter com pe ti ti vo, tem à sua fren te Wa les ka Fal ci,
che fe da di vi são do ci ne ma da Fun da ção Cló vis Sal -
ga do. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

TO) – 
Se nhor Pre si den te, se nho ras e se nho res Se na -

do res,
Há pou cos dias fiz uma vi si ta ao Mag ní fi co Re i -

tor da Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia, Pa dre Ro -
mu al do, para cum pri men tá-lo pela bri lhan te ini ci a ti va
de abrir a Uni ver si da de que di ri ge para as pes so as
com mais de 50 anos vol tar a es tu dar, se as sim o de -
se ja rem.

É da ma i or re le vân cia o fato de que não será
exi gi do ves ti bu lar des ses alu nos, bas tan do que com -
pro vem a con clu são do se gun do grau. A aber tu ra da
Ca tó li ca para ido sos vai co me çar já no pró xi mo se -
mes tre, com a cri a ção de cur sos de Mes tra do em Ge -
ron to lo gia So ci al e um cur so es pe ci al para for mar Cu -
i da do res Do mi ci li a res de Ido sos.

O Re i tor ar gu men tou que será gran de o ga nho
da uni ver si da de com o in ter câm bio en tre alu nos jo -
vens com os mais ex pe ri en tes, fato que já acon te ce
em uni ver si da des do sul do País.

A Uni ver si da de Ca tó li ca é a pri me i ra, no Dis tri to
Fe de ral, a abrir seus cur sos para a cha ma da Ter ce i ra
Ida de. Esta Uni ver si da de já vem pres tan do ex ce len -
tes ser vi ços para a co mu ni da de ido sa atra vés da al fa -
be ti za ção de ido sos que, nes tes úl ti mos 4 anos, al fa -
be ti zou mais de 12 mil pes so as, além da cri a ção do
NUVEN, Nú cleo de Va lo ri za ção e Estu do do Enve lhe -
ci men to, que re ú ne men sal men te mais de 400 ido sos
para ou vi rem pa les tras e apre sen ta rem suas re i vin di -
ca ções.

É mu i to im por tan te que o Se na do Fe de ral  atra -
vés da Sub co mis são Per ma nen te do Ido so, pos sa in -
te ra gir com as uni ver si da des bra si le i ras no sen ti do de 
con se guir a efe ti va ção de pes qui sas so bre o en ve lhe -
ci men to hu ma no, a cri a ção de cur sos de es pe ci a li za -
ção em Ge ri a tria e Ge ron to lo gia So ci al, além da bus -
ca de in for ma ções so bre as ações a se rem im ple men -
ta das para me lho rar a qua li da de de vida des sas pes -
so as.

Faço este re gis tro, Se nhor Pre si den te e Se nho -
ras e Se nho res Se na do res, para cha mar a aten ção
para a im por tân cia da aber tu ra de cur sos su pe ri o res
para os que já pas sa ram dos 50 anos, sem ves ti bu lar!

Pre ci sa mos que ou tras Uni ver si da des tam bém
en trem na luta pela va lo ri za ção do ido so bra si le i ro,
aju dan do na sua re in clu são na so ci e da de, de onde
fo ram ex clu í dos in de vi da men te, por um gra ve erro de
ava li a ção, pois eles re pre sen tam a ex pe riên cia de
vida, que tan to po de ria aju dar aos mais jo vens! Esta
vi si ta à Uni ver si da de Ca tó li ca mar cou o iní cio de um
in ten so in ter câm bio de in for ma ções en tre a Sub co -
mis são Per ma nen te do Ido so, que te nho a hon ra de
pre si dir.

No Cen tro Oes te este é o pri me i ro pas so, com a
es pe ran ça de que ou tras ins ti tu i ções de en si no su pe -
ri or to mem idên ti ca ini ci a ti va.

Era o que ti nha para o mo men to, Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha.

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 às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
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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

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral
com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo

úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, a Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem -
bro de 1997 (con tri bu i ção pre vi den ciá ria da em pre sa
ru ral e da agro in dús tria; con sór cio sim pli fi ca do de
pro du to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is para agro in dús -
tria), ten do

Pa re cer sob nº 439, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, fa -
vo rá vel ao Pro je to e à Emen da nº 1, que pas sa a ter a
de no mi na ção de Emen da nº 1-CAS; pela re je i ção das 
Emen das nºs 2 e 3, ofe re ci das pe ran te esta co mis -
são, no pra zo re gi men tal; e apre sen tan do, ain da, as
Emen das nºs 4 e 5-CAS, de Re la tor.

–  2 –
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 sen 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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 23 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 79, de 2000 (nº 596/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de
1957, que re gu la men ta as ati vi da des dos em pre ga -
dos ven de do res, vi a jan tes ou pra cis tas, para per mi tir
o pa ga men to de co mis sões e per cen ta gens em pres -
ta ções su ces si vas quan do do re ce bi men to da pri me i -
ra par ce la e es ta be le ce cri té ri os para o es tor no de co -
mis sões pa gas, ten do

Pa re cer sob nº 109, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor Ade mir
Andra de, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CAS,
de re da ção, que apre sen ta.

– 4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 185, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 185, de 2000 (nº 44/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Rede Po pu lar de Co mu ni ca ções 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 25, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 186, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 186, de 2000 (nº 172/99, 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 Cul tu ra de Mon te Alto 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 Mon te Alto, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.033, de 2000, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos.

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 32 
mi nu tos.)

Maio de 2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 30 10691



Ata da 62ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 30 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

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 –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antonio 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 Be zer ra – 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 – 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 – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – 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 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 – Te oto nio Vi le la Fi lho –
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 75 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.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 455,  DE 2001 

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 108, de
2001  (nº 318, de 9-4-00, na ori gem), que
pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za -
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até
US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), de
prin ci pal, en tre o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A e o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID, com a ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, des ti -
na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra -
ma de Expan são de Mer ca dos para Pe -
que nas e Mé di as Empre sas – PEM. 

Re la tor: Se na dor  Luiz Pon tes
Re la tor ad hoc: Se na dor  Pa u lo Sou to 

I – Re la tó rio

Em con for mi da de com o art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca en vi ou a esta Casa a Men sa gem nº  108, de 2001 
(Men sa gem nº 00318, de 9-4-2001, na ori gem), que
pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra -
ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va -
len te a até US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta
mi lhões de dó la res nor te-americanos), de prin ci pal,
en tre o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, com a ga -
ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Expan são
de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as Empre sas –
PEM. A ope ra ção de cré di to apre sen ta as se guin tes
ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

De ve dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S/A –
BNB;
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Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID (Was hing ton/EUA); 

Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: até US$150,000,000.00 (cen to e cin -

qüen ta mi lhões de dó la res nor te-americanos);
Pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses;
Ca rên cia: 54 (cin quen ta e qua tro) me ses, a par -

tir do de sem bol so;
Ju ros: a  uma taxa va riá vel igual ao Cus to dos

Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos acres ci da 
de spre ad, de ter mi na da ao fi nal de cada se mes tre,
so bre o saldo de ve dor de prin ci pal, in cor ri dos após
cada de sem bol so; Co mis são de Com pro mis so: li mi ta da 
a 0,75% por ano, so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti -
mo não de sem bol sa do, co me çan do a vi go rar 60 (ses -
sen ta) dias após a data da as si na tu ra do con tra to;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral: li mi ta da a 
US$1.500.000,00 (um mi lhão e qui nhen tos mil dó la -
res nor te-americanos).

Con di ções de Pa ga men to 
Do Prin ci pal: amor ti za do em 32 (trin ta e duas)

par ce las se mes tra is, con se cu ti vas e tan to quan to
pos sí vel igua is, em 10-1 e 10-7 de cada ano, ven -
cen do-se a pri me i ra em 10-7-2005;

Dos Ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 10-1 e 
10-7 de cada ano, a pri me i ra par ce la em 10-7-2001;

Da Co mis são de Com pro mis so: pa gá vel se -
mes tral men te, jun ta men te com as par ce las de ju ros;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral: pa gá vel
tri mes tral men te. Os li mi tes de en di vi da men to es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da
pela Re so lu ção nº

 
17, de 1992, am bas do Se na do Fe -

de ral, apli cam-se a esta ope ra ção, bem como re -
quer-se a ne ces sá ria au to ri za ção des ta Casa para
ce le bra ção do res pec ti vo con tra to. 

Cons tam do pro ces so a Men sa gem do Pre si -
den te da Re pú bli ca, a Expo si ção de Mo ti vos nº
MF00035 EM OP CRED PEM, de 19 de mar ço de
2001, do Sr. Mi nis tro da Fa zen da e có pia da mi nu ta
do con tra to de em prés ti mo. 

Acom pa nham o pe di do, tam bém, os Pa re ce res
da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal,
PGFN/COF/ Nº 388/2001 e da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, STN/COREF/DIREF Nº 455, de 19-12-2000;
nº

 
49, de 14-2-2001 e COREF/DIAFE nº

 
404, de

10-11-2000, que se ma ni fes ta ram fa vo ra vel men te ao
pe di do. O Ban co do Nor des te do Bra sil apre sen ta, às
fls. 30 a 34, Pa re cer Téc ni co de mons tran do a re la ção
cus to-benefício e o in te res se eco nômico e so ci al do
Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal cons ta tou ha -
ver mar gens nos li mi tes de en di vi da men to da União
para a con ces são da ple i te a da ga ran tia (cf. fls. 22 do
pro ces so), mes mo que se apli que o cri té rio mais res -
tri ti vo de des pe sas de ca pi tal exe cu ta das como li mi te
para o to tal de re cur sos de ope ra ções de cré di to in -
gres sa dos no exer cí cio fi nan ce i ro, con for me de ter mi -
na o § 3º do art. 32 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
(Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000).

A STN, me di an te aná li se de ba lan ços, con si de -
rou sa tis fa tó ria a si tu a ção eco nô mi co-financeira do
Ban co do Nor des te; cons ta tou a ine xis tên cia de dé bi -
tos pen den tes de re gu la ri za ção em nome do Ban co
jun to à União, e que não há re gis tros de com pro mis -
sos hon ra dos pelo Te sou ro Na ci o nal em nome da re -
fe ri da ins ti tu i ção fi nan ce i ra em ope ra ções ga ran ti das
nos úl ti mos dois anos. Infor ma, por fim, que o Ban co
apre sen tou o Cer ti fi ca do de Re gu la ri za ção do Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) e Cer ti dões 
Po si ti vas de Tri bu tos e Con tri bu i ções Fe de ra is Admi -
nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral e de Dé -
bi to jun to ao INSS, am bas com efe i tos de ne ga ti vas
(cf. fls. 17 e 23 a 25 do pro ces so).

Qu an to à pre vi são or ça men tá ria, o De par ta -
men to de Co or de na ção das Empre sas Esta ta is —
DEST/MP in for mou que no Pro gra ma de Dis pên dio
Glo ba is — PDG do Ban co do Nor des te para 2001 es -
tão pre vis tas cap ta ções de re cur sos ex ter nos no va lor 
de US$368,8 mi lhões, onde se in se re a ope ra ção de
cré di to em tela e que os li mi tes dos dis pên di os pro -
pos tos pelo Ban co do Nor des te para 2001 con tem -
plam as des pe sas de cor ren tes da ope ra ção. Com re -
la ção à União, a Se cre ta ria de Pla ne ja men to e Inves -
ti men tos Estra té gi cos – SPI, do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão — MP, in for mou que o
Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe que nas
e Mé di as Empre sas já se en con tra em pro ces so de
in clu são no Pla no Plu ri a nu al – PPA para 2000/2003,
no mon tan te de R$566,5 mi lhões, na ação “Fo men to
ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co re gi o nal
do Nor des te” no âm bi to do Pro gra ma “Sis te mas Lo -
ca is de Ino va ção” (cf. fls. 7 e 8 do pro ces so).

A Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal in for ma
que a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí ve -
is con for me a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser -
va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº

 
96/89 do

Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al de
na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à
or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis bra si -
le i ras, bem as sim que im pli que com pen sa ção au to -
má ti ca de dé bi tos e cré di tos.
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O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le gis la -
ção per ti nen te, cre den ci ou a ope ra ção fi nan ce i ra em
tela, con for me Car ta Ba cen/Fir ce/Co nac-II-2001/007, 
de 8 de ja ne i ro de 2001.

II – Aná li se 

Se gun do as in for ma ções cons tan tes nos Pa re -
ce res da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal e
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal aci ma re la ta dos, a
ope ra ção sa tis faz as con di ções im pos tas pela Re so -
lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral e pe los de -
ma is ins tru men tos le ga is.

Qu an to ao mé ri to do pe di do, cabe des ta car que
o Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos — PEM tem
como ob je ti vo au men tar a com pe ti ti vi da de das pe -
que nas e mé di as em pre sas si tu a das na mes ma área
de atu a ção do Ban co do Nor des te, que com pre en de
os Esta dos de Ala go as, Ba hia, Ce a rá, Ma ra nhão, Pi -
a uí, Pa ra í ba, Per nam bu co, Rio Gran de do Nor te, Ser -
gi pe, Espí ri to San to e Mi nas Ge ra is. 

Com efe i to, os re cur sos do em prés ti mo jun to ao
BID com ple men ta rão fon tes de fi nan ci a men to e
ações es tra té gi cas de de sen vol vi men to eco nô mi co
re gi o nal im ple men ta das pelo go ver no e que con tri bu i -
rão para eli mi nar obs tá cu los en fren ta dos pelo se tor
pro du ti vo e para o me lhor apro ve i ta men to das opor tu -
ni da des de ne gó ci os re la ci o na das com re cur sos na -
tu ra is ou ca pa ci da des tec no ló gi cas exis ten tes, me di -
an te a di na mi za ção das ca de i as pro du ti vas.

Estu dos téc ni cos do Ban co do Nor des te, re la ti -
va men te à re la ção cus to/be ne fi cio e ao in te res se eco -
nô mi co e so ci al, com pro vam a vi a bi li da de fi nan ce i ra
do Pro gra ma e in di cam uma taxa in ter na de re tor no
es ti ma da em 16,3% ao ano, na hi pó te se de ser co bra -
do, pelo Ban co, um spre ad de 1% a.a. so bre as ope -
ra ções. 

O pro gra ma de ve rá ser exe cu ta do em qua tro
anos (2001-2004), com cus to to tal de US$300 mi -
lhões, sendo US$150 mi lhões com re cur sos ori un dos
da pre sen te ope ra ção de cré di to jun to ao BID e os
US$150 mi lhões res tan tes pro ve ni en tes de con tra par ti -
da na ci o nal, as sim dis tri bu í da: US$75 mi lhões do pró -
prio Ban co do Nor des te, US$30 mi lhões do Mi nis té rio
da Ciên cia e Tec no lo gia e US$45 mi lhões das pe que -
nas e mé di as em pre sas be ne fi ciá ri as e de ma is en ti da -
des par ti ci pan tes, a sa ber, Se brae, Se nai e APEX.

O cus to efe ti vo do em prés ti mo jun to ao BID está 
es ti ma do em 6,87% ao ano, cons ti tu in do-se um in di -
ca ti vo ace i tá vel no to can te às con di ções fi nan ce i ras
da ope ra ção em tela, es pe ci al men te em se con si de -
ran do os cus tos efe ti vos apu ra dos para con tra ta ções

com or ga nis mos mul ti la te ra is no úl ti mo ano. (cf. fls.15 
do pro ces so).

Adi ci o ne-se o fato de que o pra zo de re tor no é
de 20 anos, in clu in do-se ca rên cia de 54 me ses, a par -
tir dos de sem bol sos, e que o in gres so de re cur sos ex -
ter nos de lon go pra zo é com pa tí vel com a atu al po lí ti -
ca de de sen vol vi men to do País, sob con di ções de
equi lí brio fis cal e de es ta bi li da de de pre ços.

As con tra ga ran ti as para fa zer face à ga ran tia
ofe re ci da pela União se rão sob a for ma de re ce bí ve is
man ti dos em con ta de de pó si to do pró prio Ban co do
Nor des te, em Bra sí lia, em nome do Te sou ro Na ci o -
nal, con for me con tra to a ser, pre vi a men te, fir ma do
com a União. Se gun do a STN, as obri ga ções con tra -
tu a is não atri bu em ao Te sou ro Na ci o nal ris cos su pe ri -
o res àque les nor mal men te as su mi dos em ope ra ções
já con tra ta das com agên ci as ofi ci a is de cré di to (fls. 17 
e 18 do pro ces so).

III – Voto

Em face do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re -
cer pela apro va ção do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22,  DE 2001

Au to ri za o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A a con tra tar, com a ga ran tia da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ope ra ção 
de cré di to ex ter no no va lor eqüi va len te a
até US$150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta 
mi lhões de dó la res nor te-americanos), de 
prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, des ti na da ao
fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e
Mé di as Empre sas – PEM.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A., au -

to ri za do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no
va lor eqüi va len te a até US$150,000,000.00 (cen to e
cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-americanos), de
prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al
do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe que -
nas e Mé di as Empre sas – PEM.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar -
ti go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

De ve dor: Ban co do Nor des te do Bra sil S/A –
BNB;

Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID (Was hing ton/EUA);
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Ga ran ti dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: até US$150,000,000.00 (cen to e cin -

qüen ta mi lhões de dó la res nor te-americanos);
Pra zo:  240 (du zen tos e qua ren ta) me ses;
Ca rên cia: 54 (cin qüen ta e qua tro) me ses, a par -

tir do de sem bol so;
Ju ros: a uma taxa va riá vel igual ao Cus to dos

Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos acres ci da 
de spre ad, de ter mi na da ao fi nal de cada se mes tre,
so bre o sal do de ve dor de prin ci pal, in cor ri dos após
cada de sem bol so;

Co mis são de Com pro mis so: li mi ta da a 0,75%
por ano, so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti mo não
de sem bol sa do, co me çan do a vi go rar 60 (ses sen ta)
dias após a data da as si na tu ra do con tra to;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral : li mi ta da a 
US$1.500.000,00 (um mi lhão e qui nhen tos mil dó la -
res nor te-americanos).

Con di ções de Pa ga men to

Do Prin ci pal: amor ti za do em 32 (trin ta e duas)
par ce las se mes tra is, con se cu ti vas e tan to quan to
pos sí vel igua is, em 10-1 e 10-7 de cada ano, ven -
cen do-se a pri me i ra em 10-7-2005;

Dos Ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 10-1 e 
10-7 de cada ano, a pri me i ra par ce la em 10-7-2001; 

Da Co mis são de Com pro mis so:  pa gá vel se -
mes tral men te, jun ta men te com as par ce las de ju ros;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral: pa gá vel 
tri mes tral men te.

Art. 3º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to -
ri za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to a
que se re fe rem os ar ti gos an te ri o res, me di an te o
ofe re ci men to de con tra ga ran ti as pelo Ban co do Nor -
des te do Bra sil S/A.

Art. 4º A ce le bra ção do con tra to da ope ra ção
de cré di to jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID fica con di ci o na da à pré via for ma li -
za ção do con tra to a que se re fe re o ar ti go an te ri or e
à com pro va ção de ple na in clu são do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM no Pla no Plu ri a nu al para
2000-2003.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2001. – Lú cio 
Alcân ta ra, Pre si den te –  Pa u lo Sou to, Re la tor (ad

hoc) – Jef fer son Pe res – Wal deck Orne las – He lo i -
sa He le na – José Co e lho – Ro ber to Sa tur ni no –
Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Melo – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– José Agri pi no – Fre i tas Neto – Ney Su as su na .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe de -
ral:

.........................................................................
V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -

nan ce i ra, de in te res se da União dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº
 
101

DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Se ção IV
Das Ope ra ções de Cré di to

Sub se ção I
Da Con tra ta ção 

Art. 32. O Mi nis té rio da Fa zen da ve ri fi ca rá o
cum pri men to dos li mi tes e con di ções re la ti vos à re a li -
za ção de ope ra ções de cré di to de cada ente da Fe de -
ra ção, in clu si ve das em pre sas por eles con tro la das,
di re ta ou in di re ta men te.
....................................................................................

§ 3º Para fins do dis pos to no in ci so V do § 1º,
con si de rar-se-á, em cada exer cí cio fi nan ce i ro, o to tal
dos re cur sos de ope ra ções de cré di to nele in gres sa -
dos e o das des pe sas de ca pi tal exe cu ta das, ob ser -
va do o se guin te:
....................................................................................
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....................................................................................

PARECER Nº 456, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 119, de 2001 
(nº 375 de 25-4-01, na ori gem), que en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter mos do 
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
so li ci ta ção para que seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a 
US$130.000.000,00 (cen to e trin ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre o Go -
ver no do Dis tri to Fe de ral e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to —
BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men -
te, o Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co
do Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Em con for mi da de com o art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca en vi ou a esta Casa a Men sa gem nº  119, de 2001 
(Men sa gem nº 375, de 25-4-01, na ori gem), so li ci tan -
do que seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$130.000.000,00 (cen to e trin ta mi lhões de dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en -
tre o Go ver no do Dis tri to Fe de ral e o Ban co Inte ra me -
ri ca no de De sen vol vi men to — BID, des ti na da a fi nan -
ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si -
co do Dis tri to Fe de ral.

 A ope ra ção de cré di to apre sen ta as se guin tes
ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

Mu tuá rio:  Dis tri to Fe de ral;
Mu tu an te:  Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -

vi men to – BID;
Ga ran ti dor:  Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: o equi va len te a até US$130.000.000,00

(cen to e trin ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca), equi va len tes a R$248.690.000,000 (du -
zen tos e qua ren ta e oito mi lhões, se is cen tos e no ven -
ta mil re a is), em 31-10-2000;

Fi na li da de: fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to de
Sa ne a men to Bá si co do Dis tri to Fe de ral, que visa à
me lho ria do qua dro de sa ú de e à qua li da de de vida da 

po pu la ção, além de pro te ger os re cur sos hí dri cos su -
per fi ci a is e sub ter râ ne os de seu ter ri tó rio;

Pra zo:  300 me ses;

Ca rên cia: 66 me ses, a par tir do de sem bol so;
Ju ros: à taxa va riá vel igual ao Cus to dos

Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos, acres ci -
da de ”spre ad“ de ter mi na dos ao fi nal de cada se mes -
tre (para o 2º se mes tre de 2000 esta taxa é de 7,03%
a.a.), so bre o sal do de ve dor de prin ci pal, in cor ri dos
após cada de sem bol so, pa gá ve is se mes tral men te,
em 15-6 e 15-12 de cada ano;

Co mis são de Com pro mis so:  li mi ta da a 0,75%
ao ano so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti mo não
de sem bol sa do;

Pra zo para De sem bol so: 31-12-2005;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral:  li mi ta da
a US$1.300.000,00 (um mi lhão e tre zen tos mil dó la -
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Con di ções de Pa ga men to

Do Prin ci pal:  amor ti za do em 40 (qua ren ta)
par ce las se mes tra is, igua is e con se cu ti vas, ven cen -
do-se a pri me i ra em 15-6-2006;

Dos Ju ros:  se mes tral men te ven ci dos, em 15-6
e 15-12, de cada ano; 

Da Co mis são de Com pro mis so: pa gá vel se -
mes tral men te;

Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral: pa gá vel
em pres ta ções tri mes tra is.

II – Aná li se

Os li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos pela
Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu -
ção nº 17, de 1992, e pela Re so lu ção nº 78, de 1998,
to das do Se na do Fe de ral, apli cam-se a esta ope ra -
ção, bem como re quer-se a ne ces sá ria au to ri za ção
des ta Casa para ce le bra ção do res pec ti vo con tra to. 

Cons tam do pro ces so a Men sa gem do Pre si -
den te da Re pú bli ca, a Expo si ção de Mo ti vos nº
MF00049 em Oper Cred Ext San Ba si co GDF, de 10
de abril de 2001, do Sr. Mi nis tro da Fa zen da e có pia
da mi nu ta do con tra to de em prés ti mo. 

Acom pa nham o pe di do, tam bém, os Pa re ce res
da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal,
PGFN/COF/Nº

 
657/2001 e da Se cre ta ria do Te sou ro

Na ci o nal, STN/COREF nº 104, de 21-3-01, que se
ma ni fes ta ram fa vo ra vel men te ao pe di do. 

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal cons ta tou ha -
ver mar gens nos li mi tes de en di vi da men to da União
para a con ces são da ple i te a da ga ran tia (cf. fls. 75  do
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pro ces so),  con for me ar ti gos 2º e 3º (in ci sos I e II) e 4º
da ci ta da Re so lu ção nº  96, de 1989.

Qu an to à pre vi são or ça men tá ria, a STN in for ma
que, con for me de cla ra ção da Se cre ta ria de Fa zen da
e Pla ne ja men to do Dis tri to Fe de ral, es tão pre vis tas
do ta ções or ça men tá ri as den tro da Pro gra ma ção de
Inves ti men tos para 2001 re la ti vas à pre sen te ope ra -
ção de cré di to, au to ri za da pela Lei Dis tri tal nº 2.606,
de 18 de ou tu bro de 2000.

Se gun do a STN, esta ope ra ção de cré di to está
pre vis ta no Pro gra ma de Ajus te Fis cal do Dis tri to Fe -
de ral e que o mes mo tem ca pa ci da de de pa ga men to
para fa zer fren te aos com pro mis sos dela de cor ren -
tes. Ade ma is, não há re gis tros de dé bi tos do Dis tri to
Fe de ral pen den tes de re gu la ri za ção jun to à União e
en ti da des do Po der Pú bli co Fe de ral. A pro pó si to, es -
tão ane xa das ao pro ces so Cer ti dões Ne ga ti vas de
Dé bi tos jun to à Re ce i ta Fe de ral, de Re gu la ri da de do
FGTS, jun to à Dí vi da Ati va da União e Cer ti dão Po si ti -
va de Dé bi to com Efe i tos de Ne ga ti va do INSS (fls.
309 a 313 do pro ces so).

As con tra ga ran ti as ofe re ci das pelo Dis tri to Fe -
de ral à União, qua is se jam, vin cu la ção de co tas de re -
par ti ção de re ce i tas cons ti tu ci o na is es ta be le ci das nos 
art. 156, 157, 158, 159 e 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
fo ram con si de ra das su fi ci en tes para res sar cir a
União, caso te nha que hon rar com pro mis so na con di -
ção de ga ran ti do ra do em prés ti mo.

A Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal in for ma
que a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí ve -
is con for me a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser -
va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con -
tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia
na ci o nal e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e
às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen -
sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

To da via, res sal ta a Pro cu ra do ria que, de acor do
com as con clu sões de au di to ria do Tri bu nal de Con -
tas do Dis tri to Fe de ral, re la ti va men te aos in ci sos III e
XI do art. 13 da Re so lu ção nº  78, de 1998, do Se na do
Fe de ral, com a re da ção dada pela Re so lu ção nº 62,
de 2000, o Go ver no do Dis tri to Fe de ral ain da não
cum pre to tal men te o dis pos to na Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal (cf. itens h.4.1 a h.4.8 do Pa re cer, fls. 59 e 
60 do pro ces so). Entre tan to, o Sr. Se cre tá rio de Fa -
zen da e Pla ne ja men to do Dis tri to Fe de ral es cla re ceu
ao Tri bu nal, em 2 de fe ve re i ro de 2001, as pro vi dên ci -
as que o go ver no dis tri tal vem to man do no sen ti do de
cum prir e fa zer cum prir a ci ta da lei. As jus ti fi ca ti vas

es tão sen do ana li sa das pelo Tri bu nal de Con tas do
Dis tri to Fe de ral.

O Ban co Cen tral, ao ma ni fes tar-se fa vo ra vel -
men te à ope ra ção (cf. Pa re cer DEDIP-2000/029, de
22-12-00, fls. 2 a 6 do pro ces so), por quan to o ple i to
aten de aos re qui si tos es sen ci a is es ta be le ci dos pela
Re so lu ção do Se na do, ob ser va que, de acor do com a 
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, “ape nas o des cum -
pri men to do art. 52 (fal ta de pu bli ca ção do Re la tó rio
Re su mi do da Exe cu ção Orça men tá ria) é ca u sa im pe -
di ti va para con tra tar ope ra ção de cré di to, mes mo as -
sim so men te en quan to per du rar a ir re gu la ri da de.”
Ora, uma vez sa na da essa ir re gu la ri da de, como foi o
caso do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, ces sa o im pe di -
men to de con tra ta ção, con for me dis põe o § 2º do ci ta -
do ar ti go. 

O De par ta men to de Ca pi ta is Estran ge i ros –
FIRCE – do Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le -
gis la ção per ti nen te, cre den ci ou a ope ra ção fi nan ce i ra 
em tela, con for me Car ta Ba cen/Fir ce/Co -
nac-II-2000/1226, de 7-12-00.

O Tri bu nal de Con tas do Dis tri to Fe de ral cer ti fi -
cou o cum pri men to, pelo Go ver no do Dis tri to Fe de ral,
dos gas tos com sa ú de e edu ca ção, bem como dos dis -
pên di os com os sub sí di os dos mem bros do Po der Le -
gis la ti vo, con for me de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral
(cf. cer ti dões às fls. 272, 273, 280 e 15 do pro ces so).

O Go ver no do Dis tri to Fe de ral apre sen ta, às fls.
154 a 166, pa re cer téc ni co de mons tran do a re la ção
cus to/be ne fí cio e o in te res se eco nô mi co e so ci al do
Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co.

Se gun do as in for ma ções cons tan tes do pro ces -
so, a pre sen te ope ra ção sa tis faz as con di ções es sen -
ci a is im pos tas pela Re so lu ção nº 96, de 1989, e Re -
so lu ção nº 78, de 1998, am bas do Se na do Fe de ral.
Com efe i to, tan to o Dis tri to Fe de ral como a União es -
tão den tro dos li mi tes e con di ções es ta be le ci dos pelo
Se na do Fe de ral, sen do que o to ma dor apre sen ta,
con for me Nota Téc ni ca da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal, con di ções fi nan ce i ras de hon rar os com pro -
mis sos.

Qu an to ao mé ri to do pe di do, cabe des ta car que
o Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co no Dis tri to Fe de -
ral “ob je ti va re ver ter a si tu a ção am bi en tal atu al e me -
lho rar o qua dro de sa ú de e a qua li da de de vida de sua 
po pu la ção, além de pro te ger os re cur sos hí dri cos e
sub ter râ ne os de seu ter ri tó rio. Para tan to, pro põe me -
di das que vi sam a ex pan são da in fra-estrutura sa ni tá -
ria exis ten te e o for ta le ci men to das ins ti tu i ções en vol -
vi das nas pres ta ções des tes ser vi ços de sa ne a men to 
e de fis ca li za ção am bi en tal.” 
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Assim, o Pro gra ma con tem pla in ves ti men tos
nas áre as de abas te ci men to de água, es go ta men to
sa ni tá rio, dre na gem plu vi al e pa vi men ta ção de vias,
abran gen do o Pla no Pi lo to, Cru ze i ro, Gu a rá, par te do
Lago Sul e Nor te, e as ci da des sa té li tes de Sa mam -
ba ia, San ta Ma ria, São Se bas tião, Re can to das Emas 
e Ri a cho Fun do II. O cus to do pro gra ma está or ça do
em US$260 mi lhões, em cin co anos, sen do 50% fi -
nan ci a dos pelo BID e 50% pelo apor te de re cur sos lo -
ca is – isto, do GDF e da Ca esb. 

De acor do com o es tu dos de aná li se eco nô mi ca
so bre os be ne fí ci os e cus to do pro gra ma, os pro je tos
ava li a dos apre sen ta ram Taxa Inter na de Re tor no va ri an -
do de 13,73% a 165,04%  para abas te ci men to de água e
24,65% a 38,86% para es go ta men to sa ni tá rio, re ve lan do 
a vi a bi li da de só cio-econômica des ses pro je tos.

Con for me es ti ma ti vas da STN (fls. 167 do pro -
ces so), o cus to efe ti vo do em prés ti mo está es ti ma do
em 6,37% ao ano. Tra ta-se de uma taxa de ju ros
com pa tí vel com as con tra ta ções fe i tas pelo Bra sil
jun to a ou tros or ga nis mos mul ti la te ra is. Além dis so,
im por ta res sal tar, tam bém, que o mu tuá rio apre sen -
ta ca pa ci da de de pa ga men to e que as con tra ga ran ti -
as a se rem ofe re ci das con tra tu al men te à União são
su fi ci en tes para even tu al res sar ci men to ao Te sou ro
Na ci o nal. 

Adi ci o ne-se o fato de que o em prés ti mo é de
lon go pra zo, com pra zo de re tor no de vin te anos e
ca rên cia de cin co, e que o in gres so de re cur sos ex -
ter nos nes sas con di ções é com pa tí vel com a atu al
po lí ti ca de de sen vol vi men to do País, sob con di ções
de equi lí brio fis cal e de es ta bi li da de de pre ços. 

Com re la ção ao cum pri men to no dis pos to na Lei 
Com ple men tar nº  101, de 2000 (Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal), en ten de mos que a exi gên cia es ta be le -
ci da pelo Se na do Fe de ral em ou tu bro de 2000, con -
for me Re so lu ção nº 62, de 2000, como uma das con -
di ções para a re a li za ção de ope ra ções de cré di to pe -
los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e  Mu ni cí pi os, tem ca rá -
ter abran gen te. Não se res trin ge, por tan to, ape nas à
pu bli ca ção de Re la tó ri os bi mes tra is e qua dri mes tra -
is de Exe cu ção Orça men tá ria e de Ges tão Fis cal,
como en ten deu o Ban co Cen tral do Bra sil na aná li se
do pre sen te ple i to. 

Em vis ta das in ter pre ta ções di ver sas, pro po mos 
que esta CAE ado te, tem po ra ri a men te, uma in ter pre -
ta ção que de li mi te de modo ade qua do a apli ca ção da
nor ma que o Se na do ins ti tu iu. Ou seja, até que esta
Casa de fi na, por meio de nova Re so lu ção, os re qui si -
tos a se rem ob ser va dos quan to ao cum pri men to da
LRF e que os Tri bu na is de Con tas te nham con di ções

de exa mi nar e jul gar to dos os dis po si ti vos da LRF, a
Cer ti dão do res pec ti vo Tri bu nal de Con tas exi gi da
para a au to ri za ção de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os con tra ta rem ope ra ções de cré di to fi -
ca ria ads tri ta aos tó pi cos que pos sam afe tar di re ta ou
in di re ta men te no exa me dos ple i tos de con tra ta ção
de ope ra ções de cré di to, a exem plo dos gas tos com
pes so al (art. 18 a 25  da LRF); da trans pa rên cia da
ges tão fis cal (art.51 a 56 da LRF); dos li mi tes e exi -
gên ci as per ti nen tes à Dí vi da e ao Endi vi da men to
(cap. VII —art. 29 a 42 da LRF), além do pro nun ci a -
men to que os Tri bu na is de Con tas já vêm fa zen do so -
bre os gas tos com edu ca ção, sa ú de e Po der Le gis la -
ti vo, es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção Fe de ral, bem
como so bre a ine xis tên cia de ope ra ções com as ca -
rac te rís ti cas des cri tas nos in ci sos I e II do art. 3º  da
Re so lu ção nº 78 e no art. 37 da LRF. 

Di ver sos dis po si ti vos da LRF não in ter fe rem di -
re ta ou in di re ta men te na con tra ta ção de ope ra ções
de cré di to, como por exem plo a exis tên cia de con ta bi -
li da de de cus tos, exis tên cia de de mons tra ti vos con tá -
be is com ple men ta res apre sen tan do os flu xos fi nan -
ce i ros pelo re gi me de ca i xa, de mons tra ção das va ri a -
ções pa tri mo ni a is des ta can do o des ti no dos re cur sos
pro ve ni en tes da ali e na ção de ati vos, e tan tos ou tros
que exi gi ri am até mes mo a re a li za ção de au di to ri as
”in loco“ para exa me in di vi du a li za do de pro ces sos de
pa ga men to, o que po de rá ser mu i to dis pen di o so, seja 
pela quan ti da de de en tes ju ris di ci o na dos, seja pela
dis tân cia fi si ca das mes mas. Isto sem con tar os pra -
zos exí guos em que nor mal men te se pede a ma ni fes -
ta ção dos tri bu na is. 

Obvi a men te, a in ter pre ta ção ora pro pos ta a esta 
CAE não eli de o exa me do cum pri men to de toda a
LRF pe los Tri bu na is de Con tas. Tão-somente re co -
nhe ce que es ses ór gãos de fis ca li za ção, se gu ra men -
te, de man da rão mais tem po para o com ple to ajus ta -
men to de suas atu a is con di ções de fis ca li za ção às
no vas de man das cri a das pela ci ta da lei. Por isso o
ca rá ter tran si tó rio pro pos to à in ter pre ta ção da Re so -
lu ção nº 62, de 2000, des te Se na do. 

Esta li nha de in ter pre ta ção, com bi na da com o
con te ú do da Cer ti dão de 14-12-2000 e da De ci são nº
1975, de 2001, am bas do Tri bu nal de Con tas do Dis -
tri to Fe de ral, com o con te ú do do Pa re cer do Ban co
Cen tral e da STN, per mi te in fe rir que o Go ver no do
Dis tri to Fe de ral aten de aos dis po si ti vos da Lei Com -
ple men tar nº 101, de 2000, re le van tes à ope ra ção de
cré di to, por quanto cum priu os li mi tes dos gas tos com
edu ca ção, sa ú de, pes so al e re mu ne ra ção dos mem -
bros do Po der Le gis la ti vo; pu bli cou os Re la tó ri os de
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Exe cu ção Orça men tá ria e de Ges tão Fis cal; ope ra den -
tro dos li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos pelo Se -
na do Fe de ral e a pre sen te ope ra ção não vi o la o acor do
de re fi nan ci a men to jun to ao Te sou ro Na ci o nal. 

Este pon to, aliás, fora re cen te men te re con fir ma -
do pela STN, me di an te Cer ti dão da ta da de 17 de
maio de 2001. 

III – Voto

Di an te do ex pos to e con si de ran do-se a in ter pre -
ta ção que ora pro po mos a esta Co mis são quan to aos
re qui si tos re la ti vos ao cum pri men to da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, para efe i tos de ope ra ções de
cré di to, con clu í mos o nos so Pa re cer pela apro va ção
do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 2001

Au to ri za o Go ver no do Dis tri to Fe -
de ral a con tra tar, com a ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ope ra ção de 
cré di to ex ter no no va lor eqüi va len te a até 
US$130,000,000.00 (cen to e trin ta mi -
lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), de prin ci pal, com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o
Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co no Dis -
tri to Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Go ver no do Dis tri to Fe de ral au to ri za -

do a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va lente a até US$130,000,000.00 (cen to e trin ta
mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de 
prin ci pal, com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro -
gra ma de Sa ne a men to Bá si co no Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar -
ti go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

Mu tuá rio : Dis tri to Fe de ral;

Mu tu an te: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to –  BID;

Ga ran ti dor : Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
Va lor: o equi va len te a até US$130.000.000,00

(cen to e trin ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca), equi va len tes a R$248.690.000,00
(du zen tos e qua ren ta e oito mi lhões, se is cen tos e
no ven ta mil re a is), em 31-10-00.

Fi na li da de : fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to
de Sa ne a men to Bá si co do Dis tri to Fe de ral, que visa

à me lho ria do qua dro de sa ú de e à qua li da de de
vida da po pu la ção, além de pro te ger os re cur sos hí -
dri cos su per fi ci a is e sub ter râ ne os de seu ter ri tó rio;

Pra zo: 300 me ses;
Ca rên cia: 66 me ses, a par tir do de sem bol so;
Ju ros: à taxa va riá vel igual ao Cus to dos

Emprés ti mos Mul ti mo ne tá ri os Qu a li fi ca dos, acres ci -
da de spre ad de ter mi na dos ao fi nal de cada se mes -
tre (para o 2º se mes tre de 2000 esta taxa é de 7,03%
a.a.), so bre o sal do de ve dor de prin ci pal, in cor ri dos
após cada de sem bol so, pa gá ve is se mes tral men te,
em 15-6 e 15-12 de cada ano;

Co mis são de Com pro mis so: li mi ta da a 0,75%
ao ano so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti mo não
de sem bol sa do;

Pra zo para De sem bol so: 31-12-2005;
Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral : li mi ta da a 

US$1.300.000,00 (um mi lhão e tre zen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Con di ções de Pa ga men to

Do Prin ci pal: amor ti za do em 40 (qua ren ta) par -
ce las se mes tra is, igua is e con se cu ti vas, ven cen -
do-se a pri me i ra em 15-6-2006;

Dos Ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15-6 e 
15-12, de cada ano;

Da Co mis são de Com pro mis so: pa gá vel se -
mes tral men te; Taxa de Inspe ção e Su per vi são Ge ral:
pa gá vel em pres ta ções tri mes tra is.

Art. 3º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri -
za da a con ce der ga ran tia à ope ra ção de cré di to a que 
se re fe rem os ar ti gos an te ri o res, me di an te o ofe re ci -
men to de con tra ga ran ti as pelo Go ver no do Dis tri to
Fe de ral.

Art. 4º A ce le bra ção do con tra to da ope ra ção de
cré di to com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID, fica con di ci o na da à pré via for ma li za ção
do con tra to a que se re fe re o ar ti go an te ri or.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2001. – Lú cio 
Alcân ta ra, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor –
Ge ral do Melo – Ro ber to Sa tur ni no – José Agri pi -
no – Wal deck Orne las – Fre i tas Neto – Edu ar do
Su plicy – Pa u lo Sou to – Arlin do Por to – Jéf fer son
Pe res – Jo nas Pi nhe i ro – Ney Su as su na – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

V – au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;
....................................................................................

SEÇÃO V
Dos Impos tos dos Mu ni cí pi os

Art. 156. Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im -
pos tos so bre:

I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;
II – trans mis são Inter vi vos , a qual quer tí tu lo,

por ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou
aces são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex -
ce to os de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a
sua aqui si ção;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 18-3-93:

“III – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com -
pre en di dos no art. 155, II, de fi ni dos em lei com ple -
men tar.”

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13-9-00:

“§ 1º Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de no tem po 
a que se re fe re o art. 182, § 4º, in ci so II, o im pos to pre -
vis to no in ci so I po de rá:”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13-9-00:

“I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor do imó vel; 
e” (AC)

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13-9-00:

“II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do com a lo -
ca li za ção e o uso do imó vel.” (AC)

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou

di re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di -
ca em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis são 
de bens ou di re i tos de cor ren te de fu são, in cor po ra -
ção, ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo se,

nes ses ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad qui -
ren te for a com pra e ven da des ses bens ou di re i tos,
lo ca ção de bens imó ve is ou ar ren da men to mer can til;

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de 17-3-93:

“ § 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no in ci so
III, cabe à lei com ple men tar:

I – fi xar as suas alí quo tas má xi mas;
II – ex clu ir da sua in ci dên cia ex por ta ções de ser -

vi ços para o ex te ri or."
....................................................................................

SEÇÃO VI
Da Re par ti ção das Re ce i tas Tri bu tá ri as

Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to
Fe de ral:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:

I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da
União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te, so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to da União so bre a pro pri e da de ter ri to ri -
al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;

IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to do Esta do 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 ções
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.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten -
cen tos aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za -
das em seus ter ri tó ri os;
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II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:

I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oeste, atra vés de suas ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao se mi-árido do Nor des te a me ta de dos re -
cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta be -
le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tu i a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal, en tre ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

SEÇÃO II
Dos Orça men tos

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

Art. 167. São ve da dos:

I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -
dos na lei or ça men tá ria anu al;

II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de
obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com f i na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13-9-00:

“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -
tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci -
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;"

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe -
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca -
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou  a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro -
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi -
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re -
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  19, de 4-6-98:

“X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa -
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  20, de 15-12-98:

“XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men -
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to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al 
de que tra ta o art. 201.”

§ 1º  Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra -
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do sem
pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei que au to -
ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te rão
vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au to ri za -
dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga do nos
úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso em que,
re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão in cor po ra -
dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí -
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
 
3, de 17-3-93:

“§ 4º É per mi ti da a vin cu la çâo de re ce i tas pró pri -
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os ar ti -
gos 155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os ar ti -
gos 157, 158, 159, I, a e b, e II, para pres ta ção de ga -
ran tia ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men tos
de dé bi tos para com esta.”
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas vol ta das (Pri va te) para a res pon sa -
bi li da de na ges tão fis cal e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Se ção II
Das Des pe sas com Pes so al

Sub se ção I
De fi ni ções e Li mi tes

Art. 18. Para os efe i tos des ta lei com ple men tar,
en tende-se como des pe sa to tal com pes so al: o so ma -
tó rio dos gas tos do ente da Fe de ra ção com os ati vos, os 
ina ti vos e os pen si o nis tas, re la ti vos a man da tos ele ti -
vos, car gos, fun ções ou em pre gos, ci vis, mi li ta res e de
mem bros de Po der, com qua is quer es pé ci es re mu ne ra -
tó ri as, tais como ven ci men tos e van ta gens, fi xas e va -
riá ve is, sub sí di os, pro ven tos da apo sen ta do ria, re for -
mas e pen sões, in clu si ve adi ci o na is, gra ti fi ca ções, ho -
ras ex tras e van ta gens pes so a is de qual quer na tu re za,

bem como en car gos so ci a is e con tri bu i ções re co lhi -
das pelo ente às en ti da des de pre vi dên cia.

§ 1º Os va lo res dos con tra tos de ter ce i ri za ção
de mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser -
vi do res e em pre ga dos pú bli cos se rão con ta bi li za dos
como “Ou tras Des pe sas de Pes so al”.

§ 2º A des pe sa to tal com pes so al será apu ra da
so man do-se a re a li za da no mês em re fe rên cia com
as dos onze ime di a ta men te an te ri o res, ado tan do-se o 
re gi me de com pe tên cia.

Art. 19. Para os fins do dis pos to no ca put  do art.
169 da Cons ti tu i ção, a des pe sa to tal com pes so al, em 
cada pe río do de apu ra ção e em cada ente da Fe de ra -
ção, não po de rá ex ce der os per cen tu a is da re ce i ta
cor ren te lí qui da, a se guir dis cri mi na dos:

I – União: 50% (cin qüen ta por cen to);
II – Esta dos: 60% (ses sen ta por cen to);
III – Mu ni cí pi os: 60% (ses sen ta por cen to).
§ lº Na ve ri fi ca ção do aten di men to dos li mi tes

de fi ni dos nes te ar ti go, não se rão com pu ta das as des -
pe sas:

I – de in de ni za ção por de mis são de ser vi do res
ou em pre ga dos;

II – re la ti vas a in cen ti vos à de mis são vo lun tá ria;
III – de ri va das da apli ca ção do dis pos to no in ci -

so II do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção;
IV – de cor ren tes de de ci são ju di ci al e da com pe -

tên cia de pe río do an te ri or ao da apu ra ção a que se
re fe re o § 2º do art. 18;

V – com pes so al, do Dis tri to Fe de ral e dos Esta -
dos do Ama pá e Ro ra i ma, cus te a das com re cur sos
trans fe ri dos pela União na for ma dos in ci sos XIII e
XIV do art. 21 da Cons ti tu i ção e do art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº  19;

VI – com ina ti vos, ain da que por in ter mé dio de
fun do es pe cí fi co, cus te a das por re cur sos pro ve ni en tes:

a) da ar re ca da ção de con tri bu i ções dos se gu ra dos;
b) da com pen sa ção fi nan ce i ra de que tra ta o §

9º do art. 201 da Cons ti tu i ção;
c) das de ma is re ce i tas di re ta men te ar re ca da -

das por fun do vin cu la do a tal fi na li da de, in clu si ve o
pro du to da ali e na ção de bens, di re i tos e ati vos, bem
como seu su pe rá vit fi nan ce i ro.

§ 2º Obser va do o dis pos to no in ci so IV do § 1º,
as des pe sas com pes so al de cor ren tes de sen ten ças
Ju di ci a is se rão in clu í das no li mi te do res pec ti vo Po -
der ou ór gão re fe ri do no art. 20.

Art. 20. A re par ti ção dos li mi tes glo ba is do art.
19 não po de rá ex ce der os se guin tes per cen tu a is:

I – na es fe ra fe de ral:
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a) 2,5% (dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to) 
para o Le gis la ti vo, in clu í do o Tri bu nal de Con tas da
União;

b) 6% (seis por cen to) para o Ju di ciá rio;
c) 40,9% (qua ren ta in te i ros e nove dé ci mos por

cen to) para o Exe cu ti vo, des ta can do-se 3% (três por
cen to) para as des pe sas com pes so al de cor ren tes do
que dis põem os in ci sos XIII e XIV do art. 21 da Cons ti -
tu i ção e o art. 31 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, re -
par ti dos de for ma pro por ci o nal à mé dia das des pe sas 
re la ti vas a cada um des tes dis po si ti vos, em per cen tu -
al da re ce i ta cor ren te lí qui da, ve ri fi ca das nos três
exer cí ci os fi nan ce i ros ime di a ta men te an te ri o res ao
da pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar;

d) 0,6% (seis dé ci mos por cen to) para o Mi nis té -
rio Pú bli co da União;

II – na es fe ra es ta du al:
a) 3% (três por cen to) para o Le gis la ti vo, in clu í -

do o Tri bu nal de Con tas do Esta do;
b) 6% (seis por cen to) para o Ju di ciá rio;
c) 49% (qua ren ta e nove por cen to) para o Exe -

cu ti vo;
d) 2% (dois por cen to) para o Mi nis té rio Pú bli co

dos Esta dos;
III – na es fe ra mu ni ci pal:
a) 6% (seis por cen to) para o Le gis la ti vo, in clu í -

do o Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio, quan do hou -
ver;

b) 54% (cin qüen ta e qua tro por cen to) para o
Exe cu ti vo.

§ 1º Nos Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio de
cada es fe ra, os li mi tes se rão re par ti dos en tre seus ór -
gãos de for ma pro por ci o nal à mé dia das des pe sas
com pes so al, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui -
da, ve ri fi ca das nos três exer cí ci os fi nan ce i ros ime di a -
ta men te an te ri o res ao da pu bli ca ção des ta Lei Com -
ple men tar.

§ 2º Para efe i to des te ar ti go en ten de-se como
Õr gão:

I – o Mi nis té rio Pú bli co;
II – no Po der Le gis la ti vo:
a)  Fe de ral, as res pec ti vas Ca sas e o Tri bu nal de 

Con tas da União;
b) Esta du al, a Assem bléia Le gis la ti va e os Tri -

bu na is de Con tas;
c)  do Dis tri to Fe de ral, a Câ ma ra Le gis la ti va e o

Tri bu nal da Con tas do Dis tri to Fe de ral;
d) Mu ni ci pal, a Câ ma ra de Ve re a do res e o Tri -

bu nal de Con tas do Mu ni cí pio, quan do hou ver;
III – no Po der Ju di ciá rio:

a) Fe de ral, os tri bu na is re fe ri dos no art. 92 da
Cons ti tu i ção;

b)  Esta du al, o Tri bu nal de Jus ti ça e ou tros,
quan do hou ver.

§ 3º Os li mi tes para as des pe sas com pes so al
do Po der Ju di ciá rio, a car go da União por for ça do in -
ci so XIII do art. 21 da Cons ti tu i ção, se rão es ta be le ci -
dos me di an te apli ca ção da re gra do § 1º.

§ 4º Nos Esta dos em que hou ver Tri bu nal de
Con tas dos Mu ni cí pi os, os per cen tu a is de fi ni dos nas
alí ne as a e c do in ci so II do ca put se rão, res pec ti va -
men te, acres ci dos e re du zi dos em 0,4% (qua tro dé ci -
mos por cen to).

§ 5º Para os fins pre vis tos no art. 168 da Cons ti -
tu i ção, a en tre ga dos re cur sos fi nan ce i ros cor res pon -
den tes à des pe sa to tal com pes so al por Po der e ór -
gão será a re sul tan te da apli ca ção dos per cen tu a is
de fi ni dos nes te ar ti go, ou aque les fi xa dos na lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as.

§ 6º (VETADO)

SUB SE ÇÃO II
Do Con tro le da Des pe sa To tal com Pes so al

Art. 21. É nulo de ple no di re i to o ato que pro vo -
que au men to da des pe sa com pes so al e não aten da:

I – as exi gên ci as dos arts. 16 e 17 des ta Lei
Com ple men tar, e o dis pos to no in ci so XIII do art. 37 e
no § 1º do art. 169 da Cons ti tu i ção;

II – o li mi te le gal de com pro me ti men to apli ca do
às des pe sas com pes so al ina ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Tam bém é nulo de ple no di re i to 
o ato de que re sul te au men to da des pe sa com pes so -
al ex pe di do nos cen to e oi ten ta dias an te ri o res ao fi -
nal do man da to do ti tu lar do res pec ti vo Po der ou ór -
gão re fe ri do no art. 20.

Art. 22. A ve ri fi ca ção do cum pri men to dos li mi -
tes es ta be le ci dos nos arts. 19 e 20 será re a li za da ao
fi nal de cada qua dri mes tre.

Pa rá gra fo úni co. Se a des pe sa to tal com pes so -
al ex ce der a 95% (no ven ta e cin co por cen to) do li mi -
te, são ve da dos ao Po der ou ór gão re fe ri do no art. 20
que hou ver in cor ri do no ex ces so:

I – con ces são de van ta gem, au men to, re a jus te
ou ade qua ção de re mu ne ra ção a qual quer tí tu lo, sal -
vo os de ri va dos de sen ten ça ju di ci al ou de de ter mi na -
ção le gal ou con tra tu al, res sal va da a re vi são pre vis ta
no in ci so X do art. 37 da Cons ti tu i ção;

II – cri a ção de car go, em pre go ou fun ção:
III – al te ra ção de es tru tu ra de car re i ra que im pli -

que au men to de des pe sa;
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IV – pro vi men to de car go pú bli co, ad mis são ou
con tra ta ção de pes so al a qual quer tí tu lo, res sal va da
a re po si ção de cor ren te da apo sen ta do ria ou fa le ci -
men to de ser vi do res das áre as de edu ca ção, sa ú de e
se gu ran ça:

V – con tra ta ção de hora ex tra, sal vo no caso do
dis pos to no in ci so II do § 6º do art. 57 da Cons ti tu i ção
e as si tu a ções pre vis tas na lei de di re tri zes or ça men -
tá ri as.

Art. 23. Se a des pe sa to tal com pes so al, do Po -
der ou ór gão re fe ri do no art. 20, ul tra pas sar os li mi tes
de fi ni dos no mes mo ar ti go, sem pre ju í zo das me di das 
pre vis tas no art. 22, o per cen tu al ex ce den te terá de
ser eli mi na do nos dois qua dri mes tres se guin tes, sen -
do pelo me nos um ter ço no pri me i ro, ado tan do-se,
en tre ou tras, as pro vi dên ci as pre vis tas nos §§ 3º e 4º
do art. 169 da Cons ti tu i ção.

§ 1º No caso do in ci so I do § 3º do art. 169 da
Cons ti tu i ção, o ob je ti vo po de rá ser al can ça do tan to
pela ex tin ção de car gos e fun ções quan to pela re du -
ção dos va lo res a eles atri bu í dos.

§ 2º É fa cul ta da a re du ção tem po rá ria da jor na -
da de tra ba lho com ade qua ção dos ven ci men tos à
nova car ga ho rá ria.

§ 3º Não al can ça da a re du ção no pra zo es ta be -
le ci do, e en quan to per du rar o ex ces so, o ente não po -
de rá:

I – re ce ber trans fe rên ci as vo lun tá ri as;
II – ob ter ga ran tia, di re ta ou in di re ta, de ou tro

ente:
III – con tra tar ope ra ções de cré di to, res sal va das 

as des ti na das ao re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria 
e as que vi sem à re du ção das des pe sas com pes so al.

§ 4º As res tri ções do § 3º apli cam-se ime di a ta -
men te se a des pe sa to tal com pes so al ex ce der o li mi -
te no pri me i ro qua dri mes tre do úl ti mo ano do man da to 
dos ti tu la res de Po der ou ór gão re fe ri dos no art. 20.

SE ÇÃO III
Das Des pe sas com a Se gu ri da de So ci al

Art. 24. Ne nhi um be ne fí cio ou ser vi ço re la ti vo à
se gu ri da de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou es -
ten di do sem a in di ca ção da fon te de cus te io to tal, nos
ter mos do § 5º do art. 195 da Cons ti tu i ção, aten di das
ain da as exi gên ci as do art. 17.

§ 1º É dis pen sa da da com pen sa ção re fe ri da no
art. 170 au men to de des pe sa de cor ren te de:

I – con ces são de be ne fí cio a quem sa tis fa ça as
con di ções de ha bi li ta ção pre vis ta na le gis la ção per ti -
nen te;

II – ex pan são quan ti ta ti va do aten di men to e dos
ser vi ços pres ta dos;

III – re a jus ta men to de va lor do be ne fí cio ou ser -
vi ço, a fim de pre ser var o seu va lor real.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se a be ne fí -
cio ou ser vi ço de sa ú de, pre vi dên cia e as sis tên cia so -
ci al, in clu si ve os des ti na dos aos ser vi do res pú bli cos e 
mi li ta res, ati vos e ina ti vos, e aos pen si o nis tas.

CAPÍTULO V
Das Trans fe rên ci as Vo lun tá ri as

Art. 25. Para efe i to des ta Lei Com ple men tar, en -
ten de-se por trans fe rên cia vo lun tá ria a en tre ga de re -
cur sos cor ren tes ou de ca pi tal a ou tro ente da Fe de ra -
ção, a tí tu lo de co o pe ra ção, au xí lio ou as sis tên cia fi -
nan ce i ra, que não de cor ra de de ter mi na ção cons ti tu -
ci o nal, le gal ou os des ti na dos ao Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

§ 1º São exi gên ci as para a re a li za ção de trans -
fe rên cia vo lun tá ria, além das es ta be le ci das na lei de
di re tri zes or ça men tá ri as:

I – exis tên cia de do ta ção es pe cí fi ca;
II – (VETADO)
III – ob ser vân cia do dis pos to no in ci so X do art.

167 da Cons ti tu i ção;

IV – com pro va ção, por par te do be ne fi ciá rio, de:
a) que se acha em dia quan to ao pa ga men to de

tri bu tos, em prés ti mos e fi nan ci a men tos de vi dos ao
ente trans fe ri dor, bem como quan to à pres ta ção de
con tas de re cur sos an te ri or men te dele re ce bi dos;

b)  cum pri men to dos li mi tes cons ti tu ci o na is re la -
ti vos à edu ca ção e à sa ú de;

c) ob ser vân cia dos li mi tes das dí vi das con so li -
da da e mo bi liá ria, da ope ra ções de cré di to, in du si ve
por an te ci pa ção de re ce i ta, de ins cri ção em Res tos a
Pa gar e de des pe sa to tal com pes so al;

d)  pre vi são or ça men tá ria de con tra par ti da.

§ 2º É ve da da a uti li za ção de re cur sos trans fe ri -
dos em fi na li da de di ver sa da pac tu a da.

§ 3º Para fins da apli ca ção das san ções de sus -
pen são de trans fe rên ci as vo lun tá ri as cons tan tes des -
ta Lei Com ple men tar, ex ce tu am-se aque las re la ti vas
a ações de edu ca ção, sa ú de e as sis tên cia so ci al.

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

CAPÍTULO VII
Da Dí vi da e do Endi vi da men to
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SE ÇÃO I
De fi ni ções Bá si cas

Art. 29. Para os efe i tos des ta Lei Com ple men tar, 
são ado ta das as se guin tes de fi ni ções:

I – dí vi da pú bli ca con so li da da ou fun da da: mon -
tan te to tal, apu ra do sem du pli ci da de, das obri ga ções
fi nan ce i ras do ente da Fe de ra ção, as su mi das em vir -
tu de de leis, con tra tos, con vê ni os ou tra ta dos e da re -
a li za ção de ope ra ções de cré di to, para amor ti za ção
em pra zo su pe ri or a doze me ses;

II – dí vi da pú bli ca mo bi liá ria: dí vi da pú bli ca re -
pre sen ta da por tí tu los emi ti dos pela União, in clu si ve
os do Ban co Cen tral do Bra sil, Esta dos e Mu ni cí pi os;

III – ope ra ção de cré di to: com pro mis so fi nan ce i -
ro as su mi do em ra zão de mú tuo, aber tu ra de cré di to,
emis são e ace i te de tí tu lo, aqui si ção fi nan ci a da de
bens, re ce bi men to an te ci pa do de va lo res pro ve ni en -
tes da ven da a ter mo de bens e ser vi ços, ar ren da -
men to mer can til e ou tras ope ra ções as se me lha das,
in clu si ve com o uso de de ri va ti vos fi nan ce i ros;

IV – con ces são de ga ran tia: com pro mis so de
adim plên cia de obri ga ção fi nan ce i ra ou con tra tu al as -
su mi da por ente da Fe de ra ção ou en ti da de a ele vin -
cu la da;

V – re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria: emis -
são de tí tu los para pa ga men to do prin ci pal acres ci do
da atu a li za ção mo ne tá ria.

§ 1º Equi pa ra-se a ope ra ção de cré di to a as sun -
ção, o re co nhe ci men to ou a con fis são de dí vi das pelo
ente da Fe de ra ção, sem pre ju í zo do cum pri men to
das exi gên ci as dos arts. 15 e 16.

§ 2º Será in clu í da na dí vi da pú bli ca con so li da da
da União a re la ti va à emis são de tí tu los de res pon sa -
bi li da de do Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 3º Tam bém in te gram a dí vi da pú bli ca con so li da -
da as ope ra ções de cré di to de pra zo in fe ri or a doze me -
ses cu jas re ce i tas te nham cons ta do do or ça men to.

§ 4º O re fi nan ci a men to do prin ci pal da dí vi da
mo bi liá ria não ex ce de rá, ao tér mi no de cada exer cí -
cio fi nan ce i ro, o mon tan te do fi nal do exer cí cio an te ri -
or, so ma do ao das ope ra ções de cré di to au to ri za das
no or ça men to para este efe i to e efe ti va men te re a li za -
das, acres ci do de atu a li za ção mo ne tá ria.

SEÇÃO II
Dos Li mi tes da Dí vi da Pú bli ca e das

Ope ra ções de Cré di to

Art. 30. No pra zo de no ven ta dias após a pu bli -
ca ção des ta Lei Com ple men tar, o Pre si den te da Re -
púbH ca sub me te rá ao:

I – Se na do Fe de ral: pro pos ta de li mi tes glo ba is
para o mon tan te da dí vi da con so li da da da União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, cum prin do o que es ta be le ce o
in ci so VI do art. 52 da Cons ti tu i ção, bem como de li mi -
tes e con di ções re la ti vos aos in ci sos VII, VIII e IX do
mes mo ar ti go;

II – Con gres so Na ci o nal: pro je to de lei que es ta -
be le ça li mi tes para o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria fe -
de ral a que se re fe re o in ci so XIV do art. 48 da Cons ti -
tu i ção, acom pa nha do da de mons tra ção de sua ade -
qua ção aos li mi tes fi xa dos para a dí vi da con so li da da
da União, aten di do o dis pos to no in ci so I do § 1º des te 
ar ti go.

§ 1º As pro pos tas re fe ri das nos in ci sos I e II do
ca put e suas al te ra ções con te rão:

I – de mons tra ção de que os li mi tes e con di ções
guar dam co e rên cia com as nor mas es ta be le ci das
nes ta Lei Com ple men tar e com os ob je ti vos da po lí ti -
ca fis cal;

II – es ti ma ti vas do im pac to da apli ca ção dos li -
mi tes a cada uma das três es fe ras de go ver no; 

III – ra zões de even tu al pro po si ção de li mi tes di -
fe ren ci a dos por es fe ra de go ver no; 

IV – me to do lo gia de apu ra ção dos re sul ta dos
pri má rio e no mi nal.

§ 2º As pro pos tas men ci o na das nos in ci sos I e II
do ca put tam bém po de rão ser apre sen ta das em ter -
mos de dí vi da lí qui da, evi den ci an do a for ma e a me to -
do lo gia de sua apu ra ção.

§ 3º Os li mi tes de que tra tam os in ci sos I e lI do
ca put se rão fi xa dos em per cen tu al da re ce i ta cor ren -
te lí qui da para cada es fe ra de go ver no e apli ca dos
igual men te a to dos os en tes da Fe de ra ção que a in te -
grem, cons ti tu in do, para cada um de les, li mi tes má xi -
mos.

§ 4º Para fins de ve ri fi ca ção do aten di men to do
li mi te, a apu ra ção do mon tan te da dí vi da con so li da da
será efe tu a da ao fi nal de cada qua dri mes tre.

§ 5º No pra zo pre vis to no art. 5º, o Pre si den te da 
Re pú bli ca en vi a rá ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres -
so Na ci o nal, con for me o caso, pro pos ta de ma nu ten -
ção ou al te ra ção dos li mi tes e con di ções pre vis tos
nos in ci sos I e II do ca put.

§ 6º Sem pre que al te ra dos os fun da men tos das
pro pos tas de que tra ta este ar ti go, em ra zão de ins ta -
bi li da de eco nô mi ca ou al te ra ções nas po lí ti cas mo ne -
tá ria ou cam bi al, o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá
en ca mi nhar ao Se na do Fe de ral ou ao Con gres so Na -
ci o nal so li ci ta ção de re vi são dos li mi tes. 

§ 7º Os pre ca tó ri os ju di ci a is não pa gos du ran te
a exe cu ção do or ça men to em que hou ve rem sido in -
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clu í dos in te gram a dí vi da con so li da da, para fins de
apli ca ção dos li mi tes.

SEÇÃO III
Da Re con du ção da Dí vi da aos Li mi tes

Art. 31. Se a dí vi da con so li da da de um ente da Fe -
de ra ção ul tra pas sar o res pec ti vo li mi te ao fi nal de um
qua dri mes tre, de ve rá ser a ele re con du zi da até o tér mi -
no dos três sub se qüen tes, re du zin do o ex ce den te em
pelo me nos 25% (vin te e cin co por cen to) no pri me i ro.

§ 1º Enquan to per du rar o ex ces so, o ente que
nele hou ver in cor ri do:

I – es ta rá pro i bi do de re a li zar ope ra ção de cré di -
to in ter na ou ex ter na, in clu si ve por an te ci pa ção de re -
ce i ta, res sal va do o re fi nan ci a men to do prin ci pal atu a -
li za do da dí vi da mo bi liá ria;

II – ob te rá re sul ta do pri má rio ne ces sá rio à re con -
du ção da dí vi da ao li mi te, pro mo ven do, en tre ou tras
me di das, li mi ta ção de em pe nho, na for ma do art. 9º.

§ 2º Ven ci do o pra zo para re tor no da dí vi da ao li -
mi te, e en quan to per du rar o ex ces so, o ente fi ca rá
tam bém im pe di do de re ce ber trans te rên ci as vo lun tá -
ri as da União ou do Esta do.

§ 3º As res tri ções do § 1º apli cam-se ime di a ta -
men te se o mon tan te da dí vi da ex ce der o li mi te no pri -
me i ro qua dri mes tre do úl ti mo ano do man da to do
Che fe do Po der Exe cu ti vo.

§ 4º O Mi nis té rio da Fa zen da di vul ga rá, men sal -
men te, a re la ção dos en tes que te nham ul tra pas sa do
os li mi tes das dí vi das con so li da da e mo bi liá ria.

§ 5º As nor mas des te ar ti go se rão ob ser va das nos 
ca sos de des cum pri men to dos li mi tes da dí vi da mo bi liá -
ria e das ope ra ções de cré di to in ter nas e ex ter nas.

SE ÇÃO IV
Das Ope ra ções de Cré di to

SUB SE ÇÃO I
Da Con tra ta ção

Art. 32. O Mi nis té rio da Fa zen da ve ri fi ca rá o cum -
pri men to dos li mi tes e con di ções re la ti vos à re a li za ção
de ope ra ções de cré di to de cada ente da Federa ção,
in clu si ve das em pre sas por eles con tro la das, di re ta
ou in di re ta men te.

§ 1º O ente in te res sa do for ma li za rá seu ple i to
fun da men tan do-o em pa re cer de seus ór gãos téc ni -
cos e ju rí di cos, de mons tran do a re la ção cus -
to-benefício, o in te res se eco nô mi co e so ci al da ope -
ra ção e o aten di men to das se guin tes con di ções:

I – exis tên cia de pré via e ex pres sa au to ri za ção
para a con tra ta ção, no tex to da lei or ça men tá ria, em
cré di tos adi ci o na is ou lei es pe cí fi ca;

II – in clu são no or ça men to ou em cré di tos adi ci -
o na is dos re cur sos pro ve ni en tes da ope ra ção, ex ce to 
no caso de ope ra ções por an te ci pa ção de re ce i ta;

III – ob ser vân cia dos li mi tes e con di ções fi xa dos 
pelo Se na do Fe de ral;

IV – au to ri za ção es pe cí fi ca do Se na do Fe de ral,
quan do se tra tar de ope ra ção de cré di to ex ter no; 

V – aten di men to do dis pos to no in ci so III do art.
167 da Cons ti tu i ção;

VI – ob ser vân cia das de ma is res tri ções es ta be -
le ci das nes ta Lei Com ple men tar.

§ 2º As ope ra ções re la ti vas à dí vi da mo bi liá ria
fe de ral au to ri za das, no tex to da lei or ça men tá ria ou
de cré di tos adi ci o na is, se rão ob je to de pro ces so sim -
pli fi ca do que aten da às suas es pe ci fi ci da des.

§ 3º Para fins do dis pos to no in ci so V do § 1º,
con si de rar-se-á, em cada exer cí cio fi nan ce i ro, o to tal
dos re cur sos de ope ra ções de cré di to nele in gres sa -
dos e o das des pe sas de ca pi tal exe cu ta das, ob ser -
va do o se guin te:

I – não se rão com pu ta das nas des pe sas de ca -
pi tal as re a li za das sob a for ma de em prés ti mo ou fi -
nan ci a men to a con tri bu in te, com o in tu i to de pro mo -
ver in cen ti vo fis cal, ten do por base tri bu to de com pe -
tên cia do ente da Fe de ra ção, se re sul tar a di mi nu i -
ção, di re ta ou in di re ta, do ônus des te;

II – se o em prés ti mo ou fi nan ci a men to a que se
re fe re o in ci so I for con ce di do por ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra con tro la da pelo ente da Fe de ra ção, o va lor da ope -
ra ção será de du zi do das des pe sas de ca pi tal;

III – (Ve ta do)
§ 4º Sem pre ju í zo das atri bu i ções pró pri as do Se -

na do Fe de ral e do Ban co Cen tral do Bra sil, o Mi nis té rio
da Fa zen da efe tu a rá o re gis tro ele trô ni co cen tra li za do e 
atu a li za do das dí vi das pú bli cas in ter na e ex ter na, ga -
ran ti do o aces so pú bli co às in for ma ções, que in clu i rão:

I – en car gos e con di ções de con tra ta ção;

II – sal dos atu a li za dos e li mi tes re la ti vos às dí vi -
das con so li da da e mo bi liá ria, ope ra ções de cré di to e
con ces são de ga ran ti as.

§ 5º Os con tra tos de ope ra ção de cré di to ex ter -
no não con te rão cláu su la que im por te na com pen sa -
ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

Art. 33. A ins ti tu i ção fi nan ce i ra que con tra tar
ope ra ção de cré di to com ente da Fe de ra ção, ex ce to
quan do re la ti va à dí vi da mo bi liá ria ou à ex ter na, de -
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ve rá exi gir com pro va ção de que a ope ra ção aten de
às con di ções e li mi tes es ta be le ci dos.

§ 1º A ope ra ção re a li za da com in fra ção do dis -
pos to nes ta Lei Com ple men tar será con si de ra da
nula, pro ce den do-se ao seu can ce la men to, me di an te
a de vo lu ção do prin ci pal, ve da dos o pa ga men to de ju -
ros e de ma is en car gos fi nan ce i ros.

§ 2º Se a de vo lu ção não for efe tu a da no exer cí -
cio de in gres so dos re cur sos, será con sig na da re ser -
va es pe cí fi ca na lei or ça men tá ria para o exer cí cio se -
guin te.

§ 3º Enquan to não efe tu a do o can ce la men to, a
amor ti za ção, ou cons ti tu í da a re ser va, apli cam-se as
san ções pre vis tas nos in ci sos do § 3º do art. 23.

§ 4º Tam bém se cons ti tu i rá re ser va, no mon tan -
te equi va len te ao ex ces so, se não aten di do o dis pos -
to no in ci so III do art. 167 da Cons ti tu i ção, con si de ra -
das as dis po si ções do § 3º do art. 32.

SUB SE ÇÃO II
Das Ve da ções

Art. 34. O Ban co Cen tral do Bra sil não emi ti rá tí -
tu los da di vi da pú bli ca a par tir de dois anos após a pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar.

Art. 35. É ve da da a re a li za ção de ope ra ção de
cré di to en tre um ente da Fe de ra ção, di re ta men te ou
por in ter mé dio de fun do, au tar quia, fun da ção ou em -
pre sa es ta tal de pen den te, e ou tro, in clu si ve suas en ti -
da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que sob a for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te.

§ 1º Exce tu am-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put  as ope ra ções en tre ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta -
tal e ou tro ente da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da -
des da ad mi nis tra ção in di re ta, que não se des ti nem a:

I – fi nan ci ar, di re ta ou in di re ta men te, des pe sas
cor ren tes;

II – re fi nan ci ar dí vi das não con tra í das jun to à
pró pria ins ti tu i ção con ce den te.

§ 2º O dis pos to no ca put não im pe de Esta dos e
Mu ni cí pi os de com prar tí tu los da di vi da da União
como apli ca ção de suas dis po ni bi li da des.

Art. 36. É pro i bi da a ope ra ção de cré di to en tre
uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta tal e o ente da Fe de ra -
ção que a con tro le, na qua li da de de be ne fi ciá rio do
em prés ti mo.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put  não pro i -
be ins ti tu i ção fi nan ce i ra con tro la da de ad qui rir, no
mer ca do, tí tu los da dí vi da pú bli ca para aten der in ves -
ti men to de seus cli en tes, ou tí tu los da dí vi da de emis -
são da União para apli ca ção de re cur sos pró pri os.

Art. 37. Equi pa ram-se a ope ra ções de cré di to e
es tão ve da dos:

I – cap ta ção de re cur sos a tí tu lo de an te ci pa ção
de re ce i ta de tri bu to ou con tri bu i ção cujo fato ge ra dor
ain da não te nha ocor ri do, sem pre ju í zo do dis pos to
no § 7º do arT. 150 da Cons ti tu i ção;

II – re ce bi men to an te ci pa do de va lo res de em -
pre sa em que o Po der Pú bli co de te nha, di re ta ou in di -
re ta men te, a ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a
voto, sal vo lu cros e di vi den dos, na for ma da le gis la -
ção;

III – as sun ção di re ta de com pro mis so, con fis são 
de dí vi da ou ope ra ção as se me lha da, com for ne ce dor
de bens, mer ca do ri as ou ser vi ços, me di an te emis são, 
ace i te ou aval de tí tu lo de cré di to, não se apli can do
esta ve da ção a em pre sas es ta ta is de pen den tes;

IV – as sun ção de obri ga ção, sem au to ri za ção
or ça men tá ria, com for ne ce do res para pa ga men to a
pos te ri o ri de bens e ser vi ços.

SUB SE ÇÃO III
Das Ope ra ções de Cré di to por 

Ante ci pa ção de Re ce i ta Orça men tá ria

Art. 38. A ope ra ção de cré di to por an te ci pa ção
de re ce i ta des ti na-se a aten der in su fi ciên cia de ca i xa
du ran te o exer cí cio fi nan ce i ro e cum pri rá as exi gên ci -
as men ci o na das no art. 32 e mais as se guin tes:

I – re a li zar-se-á so men te a par tir do dé ci mo dia
do iní cio do exer cí cio;

II – de ve rá ser li qui da da, com ju ros e ou tros en -
car gos in ci den tes, até o dia dez de de zem bro de cada 
ano;

III – não será au to ri za da se fo rem co bra dos ou -
tros en car gos que não a taxa de ju ros da ope ra ção,
obri ga to ri a men te pre fi xa da ou in de xa da à taxa bá si ca 
fi nan ce i ra, ou à que vier a esta subs ti tu ir;

IV – es ta rá pro i bi da:

a) en quan to exis tir ope ra ção an te ri or da mes ma
na tu re za não in te gral men te res ga ta da;

b) no úl ti mo ano de man da to do Pre si den te, Go -
ver na dor ou Pre fe i to Mu ni ci pal.

§ 1º As ope ra ções de que tra ta este ar ti go não
se rão com pu ta das para efe i to do que dis põe o in ci so
III do art. 167 da Cons ti tu i ção, des de que li qui da das
no pra zo de fi ni do no in ci so II do ca put .

§ 2º As ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de 
re ce i ta re a li za das por Esta dos ou Mu ni cí pi os se rão
efe tu a das me di an te aber tu ra de cré di to jun to à ins ti tu -
i ção fi nan ce i ra ven ce do ra em pro ces so com pe ti ti vo
ele trô ni co pro mo vi do pelo Ban co Cen tral do Bra sil.
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§ 3º O Ban co Cen tral do Bra sil man te rá sis te ma
de acom pa nha men to e con tro le do sal do do cré di to
aber to e, no caso de inob ser vân cia dos li mi tes, apli ca -
rá as san ções ca bí ve is à ins ti tu i ção cre do ra.

SUB SE ÇÃO IV
Das Ope ra ções com o Ban co Cen tral do Bra sil

Art. 39. Nas suas re la ções com ente da Fe de ra -
ção, o Ban co Cen tral do Bra sil está su je i to às ve da -
ções cons tan tes do art. 35 e mais às se guin tes:

I – com pra de tí tu lo da dí vi da, na data de sua co -
lo ca ção no mer ca do, res sal va do o dis pos to no § 2º
des te ar ti go;

II – per mu ta, ain da que tem po rá ria, por in ter mé -
dio de ins ti tu i ção fi nan ce i ra ou não, de ti tu lo da dí vi da
de ente da Fe de ra ção por tí tu lo da dí vi da pú bli ca fe -
de ral, bem como a ope ra ção de com pra e ven da, a
ter mo, da que le ti tu lo, cujo efe i to fi nal seja se me lhan te 
à per mu ta;

III – con ces são de ga ran tia.
§ 1º O dis pos to no in ci so II, in fine , não se apli ca 

ao es to que de Le tras do Ban co Cen tral do Bra sil, Sé -
rie Espe ci al, exis ten te na car te i ra das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras, que pode ser re fi nan ci a do me di an te no vas 
ope ra ções de ven da a ter mo.

§ 2º O Ban co Cen tral do Bra sil só po de rá com -
prar di re ta men te tí tu los emi ti dos pela União para re fi -
nan ci ar a dí vi da mo bi liá ria fe de ral que es ti ver ven cen -
do na sua car te i ra.

§ 3º A ope ra ção men ci o na da no § 2º de ve rá ser
re a li za da à taxa mé dia e con di ções al can ça das no
dia, em le i lão pú bli co.

§ 4º É ve da do ao Te sou ro Na ci o nal ad qui rir tí tu -
los da dí vi da pú bli ca fe de ral exis ten tes na car te i ra do
Ban co Cen tral do Bra sil, ain da que com cláu su la de
re ver são, sal vo para re du zir a di vi da mo bi liá ria.

SEÇÃO V
Da Ga ran tia e da Con tra ga ran tia

Art. 40. Os en tes po de rão con ce der ga ran tia em 
ope ra ções de cré di to in ter nas ou ex ter nas, ob ser va -
dos o dis pos to nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no 
caso da União, tam bém os li mi tes e as con di ções es -
ta be le ci dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 1º A ga ran tia es ta rá con di ci o na da ao ofe re ci -
men to de con tra ga ran tia, em va lor igual ou su pe ri or
ao da ga ran tia a ser con ce di da, e à adim plên cia da
en ti da de que a ple i te ar re la ti va men te a suas obri ga -
ções jun to ao ga ran ti dor e às en ti da des por este con -
tro la das, ob ser va do o se guin te:

I – não será exi gi da con tra ga ran tia de ór gãos e
en ti da des do pró prio ente;

II – a con tra ga ran tia exi gi da pela União a Esta do 
ou Mu ni cí pio, ou pe los Esta dos aos Mu ni cí pi os, po de -
rá con sis tir na vin cu la ção de re ce i tas tri bu tá ri as di re -
ta men te ar re ca da das e pro ve ni en tes de trans fe rên ci -
as cons ti tu ci o na is, com ou tor ga de po de res ao ga ran -
ti dor para re tê-las e em pre gar o res pec ti vo va lor na li -
qui da ção da dí vi da ven ci da.

§ 2º No caso de ope ra ção de cré di to jun to a or -
ga nis mo fi nan ce i ro in ter na ci o nal, ou a ins ti tu i ção fe -
de ral de cré di to e fo men to para o re pas se de re cur sos 
ex ter nos, a União só pres ta rá ga ran tia a ente que
aten da, além do dis pos to no § 1º, as exi gên ci as le ga is 
para o re ce bi men to de trans fe rên ci as vo lun tá ri as.

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)
§ 5º Ë nula a ga ran tia con ce di da aci ma dos li mi -

tes fi xa dos pelo Se na do Fe de ral.

§ 6º Ë ve da do às en ti da des da ad mi nis tra ção in -
di re ta, in clu si ve suas em pre sas con tro la das e sub si -
diá ri as, con ce der ga ran tia, ain da que com re cur sos
de fun dos.

§ 7º O dis pos to no § 6º não se apli ca à con ces -
são de ga ran tia por:

I – em pre sa con tro la da a sub si diá ria ou con tro -
la da sua, nem à pres ta ção de con tra ga ran tia nas
mes mas con di ções;

II – ins ti tu i ção fi nan ce i ra a em pre sa na ci o nal,
nos ter mos da lei.

§ 8º Exce tua-se do dis pos to nes te ar ti go a ga -
ran tia pres ta da:

I – por ins ti tu i ções fi nan ce i ras es ta ta is, que se
sub me te rão às nor mas apli cá ve is às ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras pri va das, de acor do com a le gis la ção per ti -
nen te;

II – pela União, na for ma de lei fe de ral, a em pre -
sas de na tu re za fi nan ce i ra por ela con tro la das, di re ta
e in di re ta men te, quan to às ope ra ções de se gu ro de
cré di to à ex por ta ção.

§ 9º Qu an do hon ra rem dí vi da de ou tro ente, em
ra zão de ga ran tia pres ta da, a União e os Esta dos po -
de rão con di ci o nar as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
ao res sar ci men to da que le pa ga men to.

§ 10. O ente da Fe de ra ção cuja dí vi da ti ver sido
hon ra da pela União ou por Esta do, em de cor rên cia de 
ga ran tia pres ta da em ope ra ção de cré di to, terá sus -
pen so o aces so a no vos cré di tos ou fi nan ci a men tos
até a to tal li qui da ção da men ci o na da dí vi da.
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SE ÇÃO VI
Dos Res tos a Pa gar

Art. 41. (Ve ta do)
Art. 42. É ve da do ao ti tu lar de Po der ou ór gão

re fe ri do no art. 20, nos úl ti mos dois qua dri mes tres do
seu man da to, con tra ir obri ga ção de des pe sa que não
pos sa ser cum pri da in te gral men te den tro dele, ou que 
te nha par ce las a se rem pa gas no exer cí cio se guin te
sem que haja su fi ci en te dis po ni bi li da de de ca i xa para
este efe i to.

Pa rá gra fo úni co. Na de ter mi na ção da dis po ni bi -
li da de da ca i xa se rão con si de ra dos os en car gos e
des pe sas com pro mis sa das a pa gar até o fi nal do
exer cí cio.

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

SEÇÃO II
Da Escri tu ra ção e Con so li da ção das Con tas

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

Art. 51. O Po der Exe cu ti vo da União pro mo ve rá, 
até o dia trin ta de ju nho, a con so li da ção, na ci o nal e
por es fe ra de go ver no, das con tas dos en tes da Fe de -
ra ção re la ti vas ao exer cí cio an te ri or, e a sua di vul ga -
ção, in clu si ve por meio ele trô ni co de aces so pú bli co.

§ 1º Os Esta dos e os Mu ni cí pi os en ca mi nha rão
suas con tas ao Po der Exe cu ti vo da União nos se guin -
tes pra zos:

I – Mu ni cí pi os, com có pia para o Po der Exe cu ti -
vo do res pec ti vo Esta do, até trin ta de abril;

II – Esta dos, até trin ta e um de maio.

§ 2º O des cum pri men to dos pra zos pre vis tos
nes te ar ti go im pe di rá, até que a si tu a ção seja re gu la -
ri za da, que o ente da Fe de ra ção re ce ba trans fe rên ci -
as vo lun tá ri as e con tra te ope ra ções de cré di to, ex ce -
to as des ti na das ao re fi nan ci a men to do prin ci pal atu -
a li za do da dí vi da mo bi liá ria.

SEÇÃO III
Do Re la tó rio Re su mi do da 

Exe cu ção Orça men tá ria

Art. 52. O re la tó rio a que se re fe re o § 3º do art.
165 da Cons ti tu i ção abran ge rá to dos os Po de res e o
Mi nis té rio Pú bli co, será pu bli ca do até trin ta dias após
o en cer ra men to de cada bi mes tre e com pos to de:

I – ba lan ço or ça men tá rio, que es pe ci fi ca rá, por
ca te go ria eco nô mi ca, as:

a)  re ce i tas por fon te, in for man do as re a li za das e 
a re a li zar, bem como a pre vi são atu a li za da;

b)  des pe sas por gru po de na tu re za, dis cri mi -
nan do a do ta ção para o exer cí cio, a des pe sa li qui da -
da e o sal do;

II – de mons tra ti vos da exe cu ção das:
a) re ce i tas, por ca te go ria eco nô mi ca e fon te, es -

pe ci fi can do a pre vi são ini ci al, a pre vi são atu a li za da
para o exer cí cio, a re ce i ta re a li za da no bi mes tre, a re -
a li za da no exer cí cio e a pre vi são a re a li zar;

b)  des pe sas, por ca te go ria eco nô mi ca e gru po
de na tu re za da des pe sa, dis cri mi nan do do ta ção ini ci -
al, do ta ção para o exer cí cio, des pe sas em pe nha da e
li qui da da, no bi mes tre e no exer cí cio;

c) des pe sas, por fun ção e sub fun ção.
§ 1º Os va lo res re fe ren tes ao re fi nan ci a men to

da dí vi da mo bi liá ria cons ta rão des ta ca da men te nas
re ce i tas de ope ra ções de cré di to e nas des pe sas com 
amor ti za ção da dí vi da.

§ 2º O des cu ni pri men to do pra zo pre vis to nes te ar ti -
go su je i ta o ente às san ções pre vis tas no § 2º do art. 51.

Art. 53. Acom pa nha rão o Re la tó rio Re su mi do
de mons tra ti vos re la ti vos a:

I – apu ra ção da re ce i ta cor ren te lí qui da, na for -
ma de fi ni da no in ci so IV do art. 2º, sua evo lu ção, as -
sim como a pre v i são de seu de sem pe nho até o fi nal
do exer cí cio;

II – re ce i tas e des pe sas pre vi den ciá ri as a que se 
re fe re o in ci so IV do art. 50;

III – re sul ta dos no mi nal e pri má rio;
IV – des pe sas com ju ros, na for ma do in ci so II

do art. 4º;
V – Res tos a Pa gar, de ta lhan do, por Po der e ór -

gão re fe ri do no art. 20, os va lo res ins cri tos, os pa ga -
men tos re a li za dos e o mon tan te a pa gar.

§ 1º O re la tó rio re fe ren te ao úl ti mo bi mes tre do
exer cí cio será acom pa nha do tam bém de de mons tra -
ti vos:

I – do aten di men to do dis pos to no in ci so III do
art. 167 da Cons ti tu i ção, con for me o § 3º do art. 32;

II – das pro je ções atu a ri a is dos re gi mes de pre vi -
dên cia so ci al, ge ral e pró prio dos ser vi do res pó bli cos;

III – da va ri a ção pa tri mo ni al, evi den ci an do a ali -
e na ção de ati vos e a apli ca ção dos re cur sos dela de -
cor ren tes.

§ 2º Qu an do for o caso, se rão apre sen ta das jus -
ti fi ca ti vas:

I – da li mi ta ção de em pe nho;
II – da frus tra ção de re ce i tas, es pe ci fi can do as

me di das de com ba te à so ne ga ção e à eva são fis cal,
ado ta das e a ado tar, e as ações de fis ca li za ção e co -
bran ça.
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SEÇÃO IV
Do Re la tó rio de Ges tão Fis cal

Art. 54. Ao fi nal de cada qua dri mes tre será emi -
ti do pe los ti tu la res dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20 Re la tó rio de Ges tão Fis cal, as si na do pelo:

I – Che fe do Po der Exe cu ti vo;
II – Pre si den te e de ma is mem bros da Mesa Di -

re to ra ou ór gão de ci só rio equi va len te, con for me re gi -
men tos in ter nos dos ór gãos do Po der Le gis la ti vo;

III – Pre si den te de Tri bu nal e de ma is mem bros
de Con se lho de Admi nis tra ção ou ór gão de ci só rio
equi va len te, con for me re gi men tos in ter nos dos ór -
gãos do Po der Ju di ciá rio;

IV – Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, da União e dos
Esta dos.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio tam bém será as si -
na do pe las au to ri da des res pon sá ve is pela ad mi nis -
tra ção fi nan ce i ra e pelo con tro le in ter no, bem como
por ou tras de fi ni das por ato pró prio de cada Po der ou
ór gão re fe ri do no art. 20.

Art. 55. O re la tó rio con te rá:

I – com pa ra ti vo com os li mi tes de que tra ta esta
Lei Com ple men tar, dos se guin tes mon tan tes:

a)  des pe sa to tal com pes so al, dis tin guin do-a
com ina ti vos e pen si o nis tas;

b) dí vi das con so li da da e mo bi liá ria;
c)  con ces são de ga ran ti as;
d) ope ra ções de cré di to, in clu si ve por an te ci pa -

ção de re ce i ta;
e)  des pe sas de que tra ta o in ci so II do art. 4º;
II – in di ca ção das me di das cor re ti vas ado ta das

ou a ado tar, se ul tra pas sa do qual quer dos li mi tes;
III – de mons tra ti vos, no úl ti mo qua dri mes tre:
a)  do mon tan te das dis po ni bi li da des de ca i xa

em trin ta e um de de zem bro;

b) da ins cri ção em Res tos a Pa gar, das des pe -
sas:

1) li qui da das;
2) em pe nha das e não li qui da das, ins cri tas por

aten de rem a uma das con di ções do in ci so II do art. 41;
3) em pe nha das e não li qui da das, ins cri tas até o

li mi te do sal do da dis po ni bi li da de de ca i xa;

4) não ins cri tas por fal ta de dis po ni bi li da de de
ca i xa e cu jos em pe nhos fo ram can ce la dos;

c)  do cum pri men to do dis pos to no in ci so II e na
alí nea b do in ci so IV do art. 38.

§ 1º O re la tó rio dos ti tu la res dos ór gãos men ci o -
na dos nos in ci sos II, III e IV do art. 54 con te rá ape nas

as in for ma ções re la ti vas à alí nea a do in ci so I, e os
do cu men tos re fe ri dos nos in ci sos II e III.

§ 2º O re la tó rio será pu bli ca do até trin ta dias
após o en cer ra men to do pe río do a que cor res pon der,
com am plo aces so ao pú bli co, in clu si ve por meio ele -
trô ni co.

§ 3º O des cum pri men to do pra zo a que se re fe re o 
§ 2º su je i ta o ente à san ção pre vis ta no § 2º do art. 51.

§ 4º Os re la tó ri os re fe ri dos nos arts. 52 e 54 de -
ve rão ser ela bo ra dos de for ma pa dro ni za da, se gun do 
mo de los que po de rão ser atu a li za dos pelo con se lho
de que tra ta o art. 67.

SEÇÃO V
Das Pres ta ções de Con tas

Art. 56. As con tas pres ta das pe los Che fes do
Po der Exe cu ti vo in clu i rão, além das suas pró pri as, as
dos Pre si den tes dos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo
e Ju di ciá rio e do Che fe do Mi nis té rio Pú bli co, re fe ri -
dos no art. 20, as qua is re ce be rão pa re cer pré vio, se -
pa ra da men te, do res pec ti vo Tri bu nal de Con tas.

§ 1º As con tas do Po der Ju di ciá rio se rão apre -
sen ta das no âm bi to:

I – da União, pe los Pre si den tes do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is Su pe ri o res, con so li -
dan do as dos res pec ti vos tri bu na is;

II – dos Esta dos, pe los Pre si den tes dos Tri bu na -
is de Jus ti ça, con so li dan do as dos de ma is tri bu na is.

§ 2º O pa re cer so bre as con tas dos Tri bu na is de
Con tas será pro fe ri do no pra zo pre vis to no art. 57
pela co mis são mis ta per ma nen te re fe ri da no § 1º do
art. 166 da Cons ti tu i ção ou equi va len te das Ca sas
Le gis la ti vas es ta du a is e mu ni ci pa is.

§ 3º Será dada am pla di vul ga ção dos re sul ta dos 
da apre ci a ção das con tas, jul ga das ou to ma das.

..........................................................................
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) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PS-GSE/191/01 

Bra sí lia, 29 de maio de 2001

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub -

me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, nos ter mos
do art. 134 do Re gi men to Co mum, o in clu so Pro je to de
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Le i Com ple men tar nº 177, de 2001, do Po der Exe cu ti vo, 
que ”Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, na for ma pre vis ta nos ar ti gos 79, 80 e 81
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.“,
de acor do com o ca put do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

Infor mo, por opor tu no, que a ma té ria está tra mi -
tan do em re gi me de ur gên cia so li ci ta da pelo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do dis pos to no
art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro-Secretário. 

SGM–P/714/01 

Bra sí lia, 30 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em adi ta men to ao Ofí cio PS-GSE nº 191/01, en -

ca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser sub me ti do à
con si de ra ção do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
134 do Re gi men to Co mum, com bi na do com o ca put  do 
art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o in clu so Pro je to de Lei
Com ple men tar nº 177, de 2001, do Po der Exe cu ti vo,
que ”Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, na for ma pre vis ta nos ar ti gos 79, 80 e 81
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as".

Infor mo, por opor tu no, que a ma té ria está tra mi tan -
do em re gi me de ur gên cia so li ci ta da pelo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, nos ter mos do dis pos to no art. 64, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o § úni co do
art. 143 do Re gi men to Inter no da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Aten ci o sa men te. – Aé cio Ne ves, Pre si den te da 
Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o Pro je to re ce bi do da Câ -
ma ra dos De pu ta dos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46 
DE 2001– COMPLEMENTAR

(Nº 177/2001-Complementar na Casa de ori gem)
(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal,
nos ter mos do art. 64, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral)

Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e 
Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis -
ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da

Po bre za, cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT, para vi go rar até
o ano de 2010, tem como ob je ti vo vi a bi li zar a to dos os 
bra si le i ros o aces so a ní ve is dig nos de sub sis tên cia e
seus re cur sos se rão apli ca dos em ações su ple men ta -

res de nu tri ção, ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço
de ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de re le van te in -
te res se so ci al, vol ta dos para a me lho ria da qua li da de
de vida.

§ 1º É ve da da a uti li za ção dos re cur sos do Fun -
do para re mu ne ra ção de pes so al e en car gos so ci a is.

§ 2º O per cen tu al má xi mo do Fun do a ser des ti -
na do às des pe sas ad mi nis tra ti vas será de fi ni do a
cada ano pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 2º Cons ti tu em re ce i tas do Fun do:
I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -

pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do ADCT;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci -
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o in ci so VII do art. 153 da Cons ti tu i ção;

IV – os ren di men tos do Fun do pre vis to no art. 81 
do ADCT;

V – do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT;

VI – do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as 
fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or;

VII – ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

Pa rá gra fo úni co. Aos re cur sos in te gran tes do
Fun do não se apli ca o dis pos to no art. 159 e no in ci so
IV do art. 167 da Cons ti tu i ção, as sim como qual quer
des vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

Art. 3º Os re cur sos do Fun do se rão di re ci o na -
dos a ações que te nham como alvo:

I – fa mí li as cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or à
li nha de po bre za, as sim como in di ví du os em igual si -
tu a ção de ren da;

II – as po pu la ções de mu ni cí pi os e lo ca li da des
ur ba nas ou ru ra is, iso la das ou in te gran tes de re giões
me tro po li ta nas, que apre sen tem con di ções de vida
des fa vo rá ve is.

§ 1º O aten di men to às fa mí li as e in di ví du os de
que  tra ta o in ci so I será fe i to, pri o ri ta ri a men te, por meio
de pro gra mas de re for ço de ren da, nas mo da li da des
“Bol sa Esco la”, para as fa mí li as que têm fi lhos com ida -
de en tre seis e quin ze  anos, e “Bol sa Ali men ta ção”,
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àque las com fi lhos em ida de de zero a seis anos e in di -
ví du os que per de ram os vín cu los fa mi li a res.

§ 2º A li nha de po bre za ou con ce i to que ve nha a
subs ti tuí-lo, as sim como os mu ni cí pi os que apre sen -
tem con di ções de vida des fa vo rá ve is, se rão de fi ni dos 
e di vul ga dos, pelo Po der Exe cu ti vo, a cada ano.

Art. 4º Fica ins ti tu í do o Con se lho Con sul ti vo e
de Acom pa nha men to do Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za,cu jos mem bros se rão de sig na dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca,com a atri bu i ção de
opi nar so bre as po lí ti cas, di re tri zes e pri o ri da des do
Fun do e acom pa nhar a apli ca ção dos seus re cur sos.

Pa rá gra fo úni co. Ato do Po der Exe cu ti vo re gu la -
men ta rá a com po si ção e o fun ci o na men to do Con se -
lho de que tra ta este ar ti go, as se gu ra da a re pre sen ta -
ção da so ci e da de ci vil.

Art. 5º Com pe te ao ór gão ges tor do Fun do, a ser 
de sig na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca:

I – co or de nar a for mu la ção das po lí ti cas e di re -
tri zes ge ra is que ori en ta rão as apli ca ções do Fun do;

II – se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi -
nan ci a dos com re cur sos do Fun do;

III – co or de nar, em ar ti cu la ção com os ór gãos
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo Fun do, a ela bo ra ção das pro -
pos tas or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao ór -
gão cen tral do Sis te ma de Pla ne ja men to Fe de ral e de 
Orça men to, para in clu são no pro je to de lei or ça men -
tá ria anu al, bem como em suas al te ra ções;

IV – acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção
dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos com re cur sos 
do Fun do;

V – pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo de que tra ta o 
art. 4º; e

VI – dar pu bli ci da de, com pe ri o di ci da de es ta be -
le ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re cur -
sos do Fun do.

Art. 6º Re gu la men to de fi ni rá as ações in te gra -
das de acom pa nha men to ou con tro le a se rem exer ci -
das pelo Con se lho Con sul ti vo, pelo ór gão ges tor e
pe los ór gãos res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro -
gra mas e das ações fi nan ci a dos pelo Fun do, sem
pre ju í zo das com pe tên ci as dos ór gãos de con tro le in -
ter no e ex ter no.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos res pon sá ve is pela
exe cu ção dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos
pelo Fun do de ve rão apre sen tar ao ór gão ges tor re la -
tó ri os pe rió di cos de acom pa nha men to fí si co e fi nan -
ce i ro dos re cur sos apli ca dos.

Art. 7º No exer cí cio de 2001, o Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za po de rá des ti nar, ex -
cep ci o nal men te, até dez por cen to dos re cur sos para
o fi nan ci a men to de ações vol ta das ao aten di men to da 
po pu la ção de ba i xa ren da re si den te em mu ni cí pi os
atin gi dos por ca la mi da des na tu ra is e do Pro gra ma de
Dis tri bu i ção de Ali men tos – PRODEA, sem pre ju í zo
do fi nan ci a men to dos de ma is pro gra mas.

Art. 8º Cons ti tu i rá tam bém re ce i ta do Fun do a
ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no in ci so I do art. 
2º, no pe río do com pre en di do en tre 19 de mar ço de
2001 e o ini cio da vi gên cia des ta Lei Com ple men tar,
que será in te gral men te re pas sa da ao Fun do en tre 19
de ju nho e 31 de de zem bro de 2002, acres ci da do
per cen tu al de re mu ne ra ção apli cá vel aos re cur sos da 
Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o nal jun to ao Ban co
Cen tral do Bra sil, cal cu la do no pe río do en tre o in gres -
so da re ce i ta e seu re pas se ao Fun do.

Art. 9º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
COMPLEMENTAR Nº 177, DE 2001

Re gu la men ta o Fun do de Erra di ca -
ção da Po bre za, ins ti tu í do pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 31, de 14 de de zem bro
de 2000, que acres cen ta os arts. 79, 80,
81, 82 e 83 ao Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os re cur sos do Fun do de Com ba te e

Erra di ca ção da Po bre za, ins ti tu í do pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 31, de 14 de de zem bro de 2000, se -
rão des ti na dos a pro gra mas de re le van te in te res se
so ci al, vol ta dos para me lho ria da qua li da de de vida,
vi a bi li zan do a to dos os bra si le i ros aces so a ní ve is dig -
nos de sub sis tên cia.

§ 1º O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za apli ca rá, no mí ni mo, se ten ta e cin co por cen to
de seus re cur sos em pro gra mas de re for ço à ren da
fa mi li ar as so ci a dos a ações edu ca ci o na is e o res tan te 
em pro gra mas que con tem plem sa ú de, nu tri ção e/ou
con di ções ha bi ta ci o na is das po pu la ções aten di das.

§ 2º As ações im ple men ta das com re cur sos do
Fun do en vol vem, no má xi mo, 15% de re cur sos com
des pe sas ad mi nis tra ti vas e de in ves ti men tos.

Art. 2º As ações de cor ren tes do Fun do de vem
se ar ti cu lar com ou tras po lí ti cas de com ba te à po bre -
za, com fo ca li za ção nos seg men tos mais ca ren tes da
po pu la ção e im ple men ta ção des cen tra li za da, vi san -
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do con ver gên cia no sen ti do de pro mo ver o de sen vol -
vi men to in te gra do e sus ten tá vel.

§ 1º As ações de sen vol vi das pelo Fun do de vem
ar ti cu lar-se com aque las pro mo vi das pe los se to res
res pon sá ve is pela edu ca ção e sa ú de nas es fe ras fe -
de ral, es ta du al e mu ni ci pal, de modo a al can çar ma i or 
efe ti vi da de e com ple men ta ri da de.

§ 2º As ações de sen vol vi das pelo Fun do de vem
pro mo ver a eco no mia e o de sen vol vi men to so ci o cul -
tu ral lo cal, me di an te a pri o ri za ção da aqui si ção de
bens e ser vi ços em âm bi to lo cal.

§ 3º Ações su ple men ta res de ha bi ta ção, nu tri -
ção, edu ca ção e ou tras pre vis tas no ar ti go 80 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, po de -
rão ser apo i a das pelo Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za após o ple no cum pri men to da le gis la -
ção que de fi ne as res pec ti vas fon tes e mí ni mos de fi -
nan ci a men to.

Art. 3º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Assis -
tên cia So ci al e a seus con gê ne res es ta du a is, do Dis -
tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os, ins ti tu í dos pela Lei nº
8.742, de 7 de de zem bro de 1993, cum prir as fun ções 
de Con se lho do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za, pre vis to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 79 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 1º As com pe tên ci as dos Con se lhos re fe ri dos
no ca put  des te ar ti go, de fi ni das nos ar ti gos 18 e 19
da Lei nº 8.742/93, são di re ta e ple na men te apli ca das
à ges tão do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za, res pe i ta das as dis po si ções da pre sen te Lei
Com ple men tar e da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31.

§ 2º O Con se lho do Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, em ní vel na ci o nal, es ta du al, mu ni -
ci pal e do Dis tri to Fe de ral, ofe re ce rá re la tó rio e pres -
ta ção de con tas à so ci e da de e ao po der le gis la ti vo
cor res pon den te.

Art. 4º Os be ne fi ciá ri os das ações se rão de fi ni -
dos pelo Con se lho do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, em ní vel mu ni ci pal, a par tir de cri té ri -
os de ren da e de lo ca li za ção e tem po de re si dên cia,
for mu la dos em âm bi to na ci o nal.

§ 1º São can di da tos ao be ne fí cio do Fun do os
ci da dãos cuja a ren da seja in fe ri or à li nha de po bre za, 
a qual é de fi ni da como o do bro da li nha da in di gên cia,
cal cu la da como o cus to de mer ca do para a aqui si ção
de uma ces ta de ali men tos ca paz de for ne cer as ca lo -
ri as ne ces sá ri as aos pa drões mí ni mos de nu tri ção
para a so bre vi vên cia do in di ví duo.

§ 2º A União, por in ter mé dio de seus ins ti tu tos
de es ta tís ti ca e pla ne ja men to, cal cu la rá anu al men te o 
va lor das li nhas da in di gên cia e da po bre za e a dis tri -

bu i ção ge o grá fi ca de ta lha da dos in di ví du os cuja a
ren da se si tue aba i xo des sas li nhas.

§ 3º Os be ne fi ciá ri os de pro gra mas de ren da fa -
mi li ar as so ci a dos a ações edu ca ci o na is re ce be rão,
men sal men te, no mí ni mo, o eqüi va len te a um sa lá rio
mí ni mo.

§ 4º A con tra par ti da, a ser ofe re ci da pe los be ne -
fi ciá ri os, é cons ti tu í da por cri té ri os de per ma nên cia
nos pro gra mas, en tre os qua is in clu em-se obri ga to ri -
a men te:

I – fre qüên cia e as si du i da de ao pro gra ma do
qual é be ne fi ciá rio e par ti ci pa ção em pro gra ma de sa -
ú de pre ven ti va;

II – quan do se tra tar de pro gra mas de ren da fa -
mi li ar as so ci a dos a ações edu ca ci o na is, ma trí cu la em 
edu ca ção bá si ca, em edu ca ção do jo vens e adul tos
ou em pro gra mas de qua li fi ca ção pro fis si o nal.

Art. 5º As ações do Fun do te rão acom pa nha -
men to e ava li a ção ex ter na sis te má ti cos, em ca rá ter
lo cal, es ta du al e na ci o nal, sob a res pon sa bi li da de dos 
Con se lhos do Fun do, con for me dis pos to no ar ti go 3º 
pa rá gra fos des ta Lei, e com o en vol vi men to de uni -
ver si da des pú bli cas em cada re gião.

Pa rá gra fo úni co. Os re sul ta dos do acom pa nha -
men to e ava li a ção se rão dis cu ti dos em se mi ná ri os
anu a is, com par ti ci pa ção de se to res da so ci e da de ci -
vil re la ci o na dos ao ob je to das ações im ple men ta das
com a fi na li da de de for mu lar me di das para seu aper -
fe i ço a men to, sub me ti das ao Po der Le gis la ti vo.

Art. 6º O va lor eqüi va len te a se ten ta por cen to
dos pa ga men tos das dí vi das mo bi liá ria e con tra tu al
dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, ob je tos de 
ne go ci a ção com a União, com põe as re ce i tas do Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, pre vis tas
no item VI do art. 80. do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 7º Nos ter mos do ar ti go 82, do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, os Fun dos de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cons ti tu í dos pe -
los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, re ce be rão
re cur sos da União em va lo res su pe ri o res a se ten ta
por cen to dos pa ga men tos de suas res pec ti vas dí vi -
das com a União.

Pa rá gra fo úni co. As con tri bu i ções da União fi cam
con di ci o na das ao cum pri men to de dois re qui si tos:

I – cons ti tu i ção do Fun do pe los Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os, me di an te lei es pe cí fi ca, nos te -
mos do ar ti go 82, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as;

II – ple no fun ci o na men to do Con se lho do Fun do
nos ter mos do pa rá gra fo úni co do ar ti go 79 e do ca -
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put  do ar ti go 82, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as.

Art. 8º Os Fun dos cons ti tu í dos pe los Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os obe de ce rão aos se guin -
tes cri té ri os de com po si ção:

I – a par ti ci pa ção mí ni ma de cada Esta do e do
Dis tri to Fe de ral em seus res pec ti vos Fun dos será o
equi va len te a cin qüen ta por cen to dos re cur sos apor -
ta dos pela União;

II – a par ti ci pa ção mí ni ma de cada Mu ni cí pio em 
seus res pec ti vos Fun dos será o equi va len te a vin te e
cin co por cen to dos re cur sos apor ta dos pela União.

Art. 9º A com ple men ta ção de re cur sos, pre vis ta
no § 1º do art. 81, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as, será fe i ta a cada dois me ses, em
mon tan te cor res pon den te a dois du o dé ci mos do va lor 
de fi ni do.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho do Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za, em cada ní vel de go -
ver no, exa mi na rá a efe ti va ção do dis pos to nes te ar ti -
go e apre sen ta rá re la tó rio con clu si vo ao Po der Le gis -
la ti vo cor res pon den te.

Art. 10. Esta lei com ple men tar en tra em vi gor no
ato de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A dis tân cia en tre ri cos e po bres têm-se acen tu a -
do nos úl ti mos anos, em nos so País. Daí a fun da men -
tal im por tân cia do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Po bre za, ins ti tu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  
31, pro mul ga da pelo Con gres so Na ci o nal em 14 de
de zem bro de 2000.

Na Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a “es tu -
dar as ca u sas es tru tu ra is das de si gual da des so ci a is e 
apre sen tar so lu ções le gis la ti vas para er ra di car a po -
bre za e a mar gi na li za ção e re du zir as de si gual da des
so ci a is e re gi o na is”, fo ram es ta be le ci dos al guns con -
sen sos, com base prin ci pal men te nos de po i men tos e  
es tu dos apre sen ta dos. Fi cou cla ro que o ade qua do e
efi ci en te fun ci o na men to de pro gra mas e ações so ci a -
is de pen dem de al guns cri té ri os fun da men ta is, o s
qua is fo ram ri go ro sa men te se gui dos na pro pos ta de
lei com ple men tar ora apre sen ta da.

1 – Cla ra fo ca li za ção dos ob je ti vos e dos be ne fi -
ciá ri os. Para isso, foi de fi ni da a cli en te la vi sa da, atra -
vés de pa râ me tros de ren da fa mi li ar,  lo cal de re si dên -
cia. A fo ca li za ção de man da tam bém a não dis per são
de re cur sos; por isso, fica es ta be le ci da a pri o ri da de a
pro gra mas de ren da fa mi li ar as so ci a dos a ações edu -
ca ci o na is, tais como pro gra mas de bol sa-escola, já
im ple men ta dos em vá ri os Esta dos e Mu ni cí pi os, ou o

Pro gra ma de Ren da Mí ni ma as so ci a do a ações só -
cio-educativas do Go ver no Fe de ral.

2 – Ação des cen tra li za da. De acor do com a
Emen da nº  31, os Fun dos são ins ti tu í dos por Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, com par ti ci pa ção
de con se lhos es pe cí fi cos. Na mes ma di re ção, pri o ri -
za-se a aqui si ção de bens e ser vi ços em âm bi to lo cal,
de modo a es ti mu lar a eco no mia e a vida das co mu ni -
da des.

3 – Envol vi men to dos be ne fi ciá ri os me di an te
con tra par ti das que me lho rem suas con di ções de re in -
ser ção so ci al, tais como qua li fi ca ção pro fis si o nal, par -
ti ci pa ção em pro gra mas de sa ú de pú bli ca, fren te de
tra ba lho ou mul ti rões de ha bi ta ção po pu lar, obras de
sa ne a men to, etc.

4 – Con tra par ti da dos Esta dos e Mu ni cí pi os. O
es for ço de Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os está 
ex pres so e é con di ção para o re ce bi men to das con tri -
bu i ções da União.

5 – Con ver são de par te do pa ga men to da dí vi da
pú bli ca dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os em 
ações vol ta das para o pa ga men to da enor me dí vi da
so ci al do País.

6 – Ações in te gra das, prin ci pal men te em áre as
como edu ca ção, sa ú de, sa ne a men to, de modo a me -
lho rar as con di ções de qua li da de de vida da po pu la -
ção, con for me de ter mi na o art. 79 da Emen da Cons ti -
tu ci o nal nº 31.

7 – Re gu la ri da de de re pas se de re cur sos. Nes ta 
di re ção é pro pos ta a re a va li a ção dos va lo res, a cada
dois me ses.

8 – Ava li a ção e acom pa nha men to ex ter nos e
sis te má ti cos e pres ta ção de con tas ao Le gis la ti vo e à
so ci e da de, são es tra té gi as pro pos tas com o ob je ti vo
de apri mo rar a im ple men ta ção do Fun do.

Esta pri o ri za ção das ações do Fun do é uma po -
lí ti ca com vá ri os ti pos de re tor nos: no cur to pra zo,
pro mo ve ações de dis tri bu i ção de ren da, for ta le ce o
co mér cio e a eco no mia lo ca is, re duz o tra ba lho in fan -
til e man tém cri an ças na es co la, re ti ran do-as da pe ri -
go sa ex po si ção a si tu a ções de ris co. No mé dio pra zo
per mi te a re in te gra ção, à fa mí lia e ao mer ca do de tra -
ba lho, de in di ví du os em si tu a ção de de sem pre go e
de ses pe ran ça e me lho ra a es co la ri za ção mé dia da
po pu la ção com be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos di re -
tos aos in di ví du os e à so ci e da de, me lho ran do suas
pos si bi li da des de in ser ção à so ci e da de do co nhe ci -
men to, que é ca rac te rís ti ca do mun do mo der no. 

Fa ze mos, tam bém, uma pro pos ta em re la ção
ao Con se lho do Fun do, pre vis to na Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 31. Para não am pli ar des pe sas e apro ve i tan -
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do, a ex pe riên cia exis ten te, é nos sa pro pos ta que o
Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al e seus con -
gê ne res de sem pe nhem as fun ções per ti nen tes. A Lei
Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al, Lei nº 8.742 de 7 de
de zem bro de 1993, es pe ci al men te em seus ar ti gos
16 a 19, nor ma ti za com po si ção e com pe tên ci as para
Con se lhos Na ci o nal, Esta du a is, Mu ni ci pa is e do Dis -
tri to Fe de ral que ple na men te se apli cam às do Con se -
lho do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
res pe i ta das as de ter mi na ções pre vis tas na Emen da
nº 31 e nes ta Lei Com ple men tar. Cabe des ta car, ain -
da, a per fe i ta in te gra ção en tre as pro po si ções des ta
Lei Com ple men tar e o Pla no Plu ri a nu al de 2000 a
2003, ob je to da Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000.

Obser vam-se, den tre as suas Di re tri zes Estra té -
gi cas:

“3 – Com ba ter a po bre za e pro mo ver a ci da da -
nia e a in clu são so ci al.”

Den tre os Ma cro-objetivos, es tão apon ta dos os
se guin tes:

“16 – Com ba ter a fome.”
“19 – Asse gu rar os ser vi ços de pro te ção à po pu -

la ção mais vul ne rá vel à ex clu são so ci al.”
Me re ce con si de ra ção, ain da, a con so nân cia com

duas Agen das des ta ca das no PPA: a dos Ei xos Na ci o -
na is de Inte gra ção e a da Ges tão do Esta do, que pro -
pug nam pela des con cen tra ção de in ves ti men tos e a
des cen tra li za ção da ges tão de po lí ti cas pú bli cas.

Di an te da im por tân cia da ma té ria tra ta da e da
ur gên cia de im ple men ta ção do Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za, con ta mos como apo io dos
ilus tres mem bros do Con gres so Na ci o nal para a dis -
cus são e apro va ção da pre sen te Lei Com ple men tar.

Sala das Ses sões,  1º de fe ve re i ro de 2001. –
De pu ta do Jor ge Bit tar.

MENSAGEM Nº 220, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do § 1º 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 o tex to do pro je to de lei com ple men tar
que “Dis põe so bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, na for ma pre vis ta no art. 79 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ti as”.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EMI Nº 40

Em 13 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia a pro pos ta de pro je to de lei com ple men tar
que re gu la men ta o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za, cri a do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 14
de de zem bro de 2000, para vi go rar até o ano de 2010.

Como sabe Vos sa Exce lên cia, o Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za tem a fi na li da de de vi -
a bi li zar a to dos os bra si le i ros aces so a ní ve is dig nos
de sub sis tên cia, por meio do fi nan ci a men to de ações
su ple men ta res de nu tri ção, sa ú de, edu ca ção, ha bi ta -
ção, re for ço da ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de
re le van te in te res se so ci al, vol ta dos para a me lho ria
da qua li da de de vida.

A re gu la men ta ção por lei com ple men tar, pre vis -
ta na Emen da Cons ti tu ci o nal ci ta da, é con di ção para
a uti li za ção ime di a ta dos re cur sos, cuja ar re ca da ção
se ini cia no pró xi mo dia 19 de mar ço. Tais re cur sos,
na for ma pro pos ta a Vos sa Exce lên cia, se rão re gis -
tra dos como re ce i ta e fon te es pe cí fi cas no Orça men -
to da União. Este pro ce di men to as se gu ra a uti li za ção
da to ta li da de dos re cur sos nas ações de fi ni das, in clu -
si ve o even tu al sal do re ma nes cen te de exer cí ci os an -
te ri o res, ao tem po em que ga ran te agi li da de no re -
pas se de do ta ções aos Mi nis té ri os exe cu to res.

Sem com pro me ter a des ti na ção dada pela
Emen da Consti tu ci o nal, pro põe-se que as des pe sas
de su por te dos pro je tos e ações fi nan ci a dos pelo
Fun do tam bém pos sam ser co ber tas com seus re -
cur sos. É o caso, por exem plo, das des pe sas ban cá -
ri as com a trans fe rên cia de re cur sos para os be ne fi -
ciá ri os fi na is. A pro pos ta visa im pe dir que a exe cu -
ção das ações do Fun do fique de pen den te de ou tras
fon tes, cujo flu xo pos sa es tar atre la do a ou tras con di -
ci o nan tes.

Na de fi ni ção do pú bli co alvo das ações fi nan ci a -
das pelo Fun do, con si de ra mos fun da men tal ga ran tir
o aten di men to pri o ri tá rio às pes so as ou fa mí li as em
si tu a ção de ris co de vi do a ba i xos ní ve is de ren da e às
po pu la çôes re si den tes em mu ni cí pi os ou lo ca li da des
que apre sen tem con di ções de vida des fa vo rá ve is.
Evi tou-se, po rém, de fi nir ex pres sa men te a fa i xa da
po pu la ção que será alvo das ações, por en ten der que 
cada pro gra ma pos sui mo de lo pró prio, sen do a va riá -
vel ren da di fe ren te men te con si de ra da.

Na es co lha e no de se nho dos pro gra mas, terá
pa pel im por tan te o Con se lho Con sul ti vo e de Acom -
pa nha men to, cu jos mem bros se rão de sig na dos por
Vos sa Exce lên cia e no qual te rão as sen to re pre sen -
tan tes da so ci e da de ci vil.

Fi nal men te, su ge ri mos que seja dada com pe -
tên cia a ór gão de sig na do por Vos sa Exce lên cia para,
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den tre ou tras fun ções, co or de nar a for mu la ção de po -
lí ti cas, di re tri zes e pri o ri da des, as se gu rar o bom fun -
ci o na men to do Fun do, acom pa nhar a exe cu ção de
suas ações e dar pu bli ci da de do uso dos re cur sos.

São es tas, Se nhor Pre si den te, as ra zões que
nos le vam a sub me ter à ele va da con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a ane xa pro pos ta.

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 – Ro -
ber to Brant, Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia – Pe -
dro Sam pa io Ma lan, Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
– José Ser ra, Mi nis tro de Esta do da Sa ú de – Pa u lo
Re na to Sou za, Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 187, DE 2001

(Do Po der Exe cu ti vo)

MENSAGEM Nº 220, DE 2001

Dis põe so bre o Fun do, de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre -
vis ta no art. 79 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

(Apen se-se ao Pro je to de Lei Com ple -
men tar nº 177, de 2001)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da

Po bre za, cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT, de 1988, para
vi go rar até o ano de 2010, tem como ob je ti vo vi a bi li -
zar a to dos os bra si le i ros aces so a ní ve is dig nos de
sub sis tên cia, e seus re cur sos se rão apli ca dos em
ações su ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta ção, sa ú de,
edu ca ção, re for ço da ren da fa mi li ar e ou tros pro gra -
mas de re le van te in te res se so ci al, vol ta dos para a
me lho ria da qua li da de de vida.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a uti li za ção dos re -
cur sos do Fun do no cus te io de suas ações, ex clu í das
as des ti na das a re mu ne ra ção de pes so al e en car gos
so ci a is.

Art. 2º Cons ti tu em re ce i tas do Fun do:
I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -

pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do ADCT;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci -

den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o art. 153, in ci so VII, da Cons ti tu i ção;

IV – os ren di men tos do Fun do pre vis to no art. 81 
do ADCT;

V – do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT;

VI– do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as
fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or;

VII – ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

Pa rá gra fo úni co. Aos re cur sos in te gran tes do
Fun do não se apli ca o dis pos to nos arts. 159 e 167,
in ci so IV, da Cons ti tu i ção, as sim como qual quer des -
vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

Art. 3º Os re cur sos do Fun do se rão di re ci o na -
dos a ações que te nham como alvo:

I – as pes so as ou fa mí li as com me nor ren da in -
di vi du al ou fa mi li ar per ca pi ta;

II – as po pu la ções de mu ni cí pi os e lo ca li da des,
iso la das ou in te gran tes de re giões me tro po li ta nas,
que apre sen tem con di ções de vida des fa vo rá ve is.

Pa rá gra fo úni co. Os pa râ me tros de ren da in di vi -
du al ou fa mi li ar e as lo ca li da des que apre sen tem con -
di ções de vida des fa vo rá ve is de vem res pe i tar aque -
les de fi ni dos em cada pro gra ma, iso la da men te.

Art. 4º Fica ins ti tu í do o Con se lho Con sul ti vo e
de Acom pa nha men to do Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, cu jos mem bros se rão de sig na dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com a atri bu i ção de
opi nar so bre as po lí ti cas, di re tri zes e pri o ri da des do
Fun do e acom pa nhar a apli ca ção dos seus re cur sos.

Pa rá gra fo úni co. Ato do Po der Exe cu ti vo re gu la -
men ta rá a com po si ção e o fun ci o na men to do Con se -
lho de que tra ta este ar ti go, as se gu ra da a re pre sen ta -
ção da so ci e da de ci vil.

Art. 5º Com pe te ao ór gão ges tor do Fun do, a ser 
de sig na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca:

I – co or de nar a for mu la ção das po lí ti cas, di re tri -
zes ge ra is e pri o ri da des que ori en ta rão as apli ca ções
do Fun do;

II – se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi -
nan ci a dos com re cur sos do Fun do;

III – co or de nar, e m ar ti cu la ção com os ór gãos
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo Fun do, a ela bo ra ção das pro -
pos tas or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao ór -
gão cen tral do Sis te ma de Pla ne ja men to Fe de ral e de 
Orça men to, para in clu são no pro je to de lei or ça men -
tá ria anu al, bem como em suas al te ra ções;
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IV – acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção
dos pro gra mas  das ações fi nan ci a dos com re cur sos
do Fun do;

V – pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo de que tra ta
o ar ti go an te ri or; e

VI – dar pu bli ci da de, com pe ri o di ci da de es ta -
be le ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re -
cur sos do Fun do.

Art. 6º Re gu la men to de fi ni rá as ações in te gra -
das de acom pa nha men to ou con tro le a se rem exer -
ci das pelo Con se lho Con sul ti vo, pelo ór gão ges tor e 
pe los ór gãos res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro -
gra mas e das ações fi nan ci a dos pelo Fun do, sem
pre ju í zo do exer cí cio das com pe tên ci as dos ór gãos
de con tro le in ter no e ex ter no.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos res pon sá ve is pela
exe cu ção dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos
pelo Fun do de ve rão apre sen tar ao ór gão ges tor re -
la tó ri os pe rió di cos de acom pa nha men to fí si co e fi -
nan ce i ro dos re cur sos apli ca dos.

Art. 7º Cons ti tu i rá tam bém re ce i ta do Fun do, a
ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no in ci so I do
art. 2º no pe río do com pre en di do en tre 19 de mar ç o
de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta Lei Com ple -
men tar, que será in te gral men te re pas sa da ao Fun do 
en tre 19 de ju nho e 31 de de zem bro dc 2002, acres -
ci da do per cen tu al de re mu ne ra ção apli cá vel aos re -
cur sos da con ta úni ca do Te sou ro Na ci o nal jun to ao
Ban co Cen tral do Bra sil, cal cu la do no pe río do en tre
o in gres so da re ce i ta e seu re pas se ao Fun do.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá está
lei com ple men tar, no pra zo de trin ta dias, con ta do
da data de sua pu bli ca ção.

Art. 9º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,

LEGISLAÇÃO CITADA  

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

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

SE ÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153. Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos so -
bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção para o ex te ri or, de pro du tos na ci -

o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VI – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com ple -

men tar.
§ 1º E fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O  im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da -

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei;

II – (Re vo ga do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 15-12-98).

§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de

do pro du to;
II – será não-cumulativo, com pen san do-se o

que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res:

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te riór. 

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo ta fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten -
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si -
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put  des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se -
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I –  trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori gem.
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.......................................................................Ar

t. 159. A União en tre ga ra:
I  – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas de 
fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor te, No -
des te e Cen tro-Oeste, atra vés de suas ins ti tu i ções   fi -
nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com os pla nos
re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as se gu ra da ao
se mi-árido do Nor des te a me ta de dos re cur sos des ti na -
dos à Re gião, na for ma que a lei es ta be le cer.

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos e
ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das res -
pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan -
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha 
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

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

CAPÍTULO II
Das Fi nan ças Pú bli cas

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

SEÇÃO II
Dos Orça men tos

....................................................................................
Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;

II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de
obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com f i na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158  e 159, a des ti na ção de re cur sos para
as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu -
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi -
na do, res pec ti va men te, pe los arts. 198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;

* Inci so IV com re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ciõ nal nº  29, de 13-9-2000.

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe ci -
al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca ção
dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou  a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro -
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi -
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
de fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re -
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va;

X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa -
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

* Inci so X acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  19, de
4-6-98.

XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men -
to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al 
de que tra ta o art. 201.

* Inci so XI acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de
15-12-98.
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§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra -
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon -
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga -
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí -
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.

§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri -
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os ar ti -
gos 155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts.
157, 158 e 159, I, a  e b, e II, para a pres ta ção de ga -
ran tia ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men to de 
dé bi tos para com esta.

* § 4 º acres cen ta do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3, de

17-3-93.

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 75. É pror ro ga da, por trin ta e seis me ses, a

co bran ça da con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi men ta -
ção ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e di re i tos
de na tu re za fi nan ce i ra de que tra ta o art. 74, ins ti tu í da
pela Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, mo di fi ca da
pela Lei nº  9.539, de 12 de de zem bro de 1997, cuja vi -
gên cia é tam bém pror ro ga da por idên ti co pra zo.

* Arti go, ca put , acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº  21, de
18-3-99.

§ 1º Obser va do o dis pos to no § 6º do art. 195 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a alí quo ta da con tri bu i ção será
de trin ta e oito cen té si mos por cen to, nos pri me i ros
doze me ses, e de trin ta cen té si mos, nos me ses sub -
se qüen tes, fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo re du zi-la to -
tal ou par ci al men te, nos li mi tes aqui de fi ni dos.

* § 1º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, de 18-3-99.

§ 2º O re sul ta do do au men to da ar re ca da ção,
de cor ren te da al te ra ção da alí quo ta, nos exer cí ci os fi -
nan ce i ros de 1999, 2000 e 2001, será des ti na do ao
cus te io da pre vi dên cia so ci al.

*§ 2º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, de 18-3-99.

§ 3º É a União au to ri za da a emi tir tí tu los da dí vi -
da pú bli ca in ter na, cu jos re cur sos se rão des ti na dos
ao cus te io da sa ú de e da pre vi dên cia so ci al, em mon -
tan te eqüi va len te ao pro du to da ar re ca da ção da con -
tri bu i ção, pre vis ta e não re a li za da em 1999.

*§ 3º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, de 18-3-99.

Art. 79. É ins ti tu í do, para vi go rar até o ano de
2010, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, o Fun do 
de Com ba te a Erra di ca ção da Po bre za, a ser re gu la -
do por lei com ple men tar com o ob je ti vo de vi a bi li zar a
to dos os bra si le i ros aces so a ní ve is dig nos de sub sis -
tên cia, cu jos re cur sos se rão apli ca dos em ações su -
ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta ção, edu ca ção, sa ú -
de, re for ço de ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de
re le van te in te res se so ci al vol ta dos para me lho ria da
qua li da de de vida.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do pre vis to nes te ar ti go
terá Con se lho Con sul ti vo e de Acom pa nha men to que 
con te com a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da so ci e -
da de ci vil, nos ter mos da lei.

*Arti go acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31 de 14-12-00.

Art. 80. Com põem o Fun do de Com ba te e Erra -
di ca ção da Po bre za:

I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen to,
apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de 2002, 
na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o art. 75
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos — IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci -
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o art. 153, in ci so VII, da Cons ti tu i ção;

IV – do ta ções or ça men tá ri as;
V – do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as

fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or;
VI – ou tras re ce i tas, a se rem de fi ni das na re gu -

la men ta ção do re fe ri do Fun do.
§ 1º Aos re cur sos in te gran tes do Fun do de que

tra ta este ar ti go não se apli ca o dis pos to nos arts. 159
e 167, in ci so IV, da Cons ti tu i ção, as sim como qual -
quer des vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

§ 2º A ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no
in ci so I des te ar ti go, no pe río do com pre en di do en tre
18 de ju nho de 2000 e o iní cio da vi gên cia da lei com -
ple men tar a que se re fe re a art. 79, será in te gral men -
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te re pas sa da ao Fun do, pre ser va do o seu va lor real,
em tí tu los pú bli cos fe de ra is, pro gres si va men te res ga -
tá ve is após 18 de ju nho de 2002, na for ma da lei.

*Arti go acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31 de 14-12-00.

Art. 81. É ins ti tu í do Fun do cons ti tu í do pe los re cur -
sos re ce bi dos pela União em de cor rên cia da de ses ta ti -
za ção de so ci e da des de eco no mia mis ta ou em pre sas
pú bli cas por ela con tro la das, di re ta ou in di re ta men te,
quan do a ope ra ção en vol ver a ali e na ção do res pec ti vo
con tro le aci o ná rio a pes soa ou en ti da de não in te gran te
da Admi nis tra ção Pú bli ca, ou de par ti ci pa ção so ci e tá ria
re ma nes cen te após a ali e na ção, cu jos ren di men tos,
ge ra dos a par tir de 18 de ju nho de 2002, re ver te rão ao
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção de Po bre za.

§ 1º Caso o mon tan te anu al pre vis to nos ren di -
men tos trans fe ri dos ao Fun do de Com ba te e Erra di -
ca ção da Po bre za, na for ma des te ar ti go, não al can ce 
o va lor de qua tro bi lhões de re a is, far-se-á com ple -
men ta ção na for ma do art. 80, in ci so IV, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Sem pre ju í zo do dis pos to no § 1º, o Po der
Exe cu ti vo po de rá des ti nar ao Fun do a que se re fe re
este ar ti go ou tras re ce i tas de cor ren tes da ali e na ção
de bens da União.

§ 3º A cons ti tu i ção do Fun do a que se re fe re o
ca put , a trans fe rên cia de re cur sos ao Fun do de Com -
ba te a Erra di ca ção da Po bre za e as de ma is dis po si -
ções re fe ren tes ao § 1º des te ar ti go se rão dis ci pli na -
das em lei, não se apli can do o dis pos to no art. 165, §
9º in ci so II, da Cons ti tu i ção.

*Arti go acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31 de 14-12-00.

Art. 82. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os de vem ins ti tu ir Fun dos de Com ba te à Po bre -
za, com os re cur sos de que tra ta este ar ti go e ou tros
que vi e rem a des ti nar, de ven do os re fe ri dos Fun dos
ser ge ri dos por en ti da des que con tem com a par ti ci -
pa ção da so ci e da de ci vil.

§ 1º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Esta du a is
e Dis tri tal, po de rá ser cri a do adi ci o nal de até dois pon -
tos per cen tu a is na alí quo ta do Impos to so bre Cir cu la -
ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços — ICMS, ou do im pos to
que vier a subs ti tuí-lo, so bre os pro du tos e ser vi ços su -
pér flu os, não se apli can do, so bre este adi ci o nal, o dis -
pos to no art. 158, in ci so IV, da Cons ti tu i ção.

§ 2º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Mu ni ci pa is, 
po de rá ser cri a do adi ci o nal de até meio pon to per cen tu -
al na alí quo ta do im pos to so bre ser vi ços ou do im pos to
que vier a subs ti tuí-lo, so bre ser vi ços su pér flu os.

*Arti go acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31 de 14-12-00.

Art. 83. Lei fe de ral de fi ni rá os pro du tos e ser vi -
ços su pér flu os a que se re fe rem os arts. 80, in ci so II, e 
82, §§ 1º e 2º.

*Arti go acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal no 31 de 14-12-00.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, de Assun tos So ci a is e de
Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 46, de 2001, lido an te ri or men te, de au to ria 
do De pu ta do Jor ge Bit tar, tra mi tou, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, em re gi me de ur gên cia, pre vis ta no § 1º
do art. 64 da Cons ti tu i ção, por for ça do dis pos to no
art. 143 do Re gi men to Inter no da que la Casa, em vir -
tu de de ter tra mi ta do con jun ta men te, na que la Casa,
com o Pro je to de Lei nº 187, de 2001-Complementar,
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.

Ten do sido o pro je to en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral com fun da men to no re fe ri do dis po si ti vo cons -
ti tu ci o nal e no art. 143 do Re gi men to Inter no da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a Pre si dên cia ado ta rá, no Se -
na do Fe de ral, o mes mo pro ce di men to ado ta do por
aque la Casa. 

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 46, de
2001-Complementar, 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 será apre ci a da si mul ta ne a men te pe -
las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
de Assun tos So ci a is, e de Assun tos Eco nô mi cos, po -
den do so men te re ce ber emen das pe ran te a pri me i ra
Co mis são 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 Srs. 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 o Pro je to de Re so -
lu ção nº 22, de 2001 (MSF 108/2001), que au to ri za o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A a con tra tar, com a
ga ran t ia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ope ra ção
de cré di to ex ter no no va l or equi va len te a até cen to e cin -
qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos, de prin ci -
pal, jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
– BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma
de Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
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Empre sas – PEM; e o Pro je to de Re so lu ção nº 23, de
2001 (MSF 119/2001), que au to ri za o Go ver no do Dis tri to 
Fe de ral a con tra tar, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil, ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até cen to e trin ta mi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com o Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si -
co do Dis tri to Fe de ral, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri -
or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, 
a fim de re ce be rem 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) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re -
gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur -
so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se -
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 264, de 1999, de
au to ria da Se na do ra Emi lia Fer nan des, 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“; e

– 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. 

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Edu ca ção e de Assun tos So ci a is, os
pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 280, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 22

 
, de 2001, ad vin do 

da apro va ção da Men sa gem Se na do Fe de ral Nº 108,
de 2001 que “pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri -
za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor equi va len te a até US$150,000,000.00 (cen to
e cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), de 
prin ci pal, en tre o Ban co do Nor des te do Bra sil S/A e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,

com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, des -
ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM.”.

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, V, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to
de Re so lu ção do Se na do nº 23, de 2001, ad vin do da
apro va ção da Men sa gem Se na do Fe de ral Nº 119, de

2001 que “en ca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ção
para que seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil, no va lor to tal equi va len te a
US$130.000.000,00 (cen to e trin ta mi lhões de dó la res
nor te-americanos), de prin ci pal, en tre o Go ver no do
Dis tri to Fe de ral e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o
Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co no Dis tri to Fe de ral”.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia, na
for ma do art. 340, II, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 349

Bra sí lia, 30 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Zê Gomes da Rocha pas sa a par ti ci par, na qua li da de
de Titular, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos 
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta -
do Pedro Novais que pas sa à qua li da de de Suplente,
em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Ged del 
Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE  (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra pela or dem V. Exª. (Pa u sa pro lon ga da.) 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem en tão. 

Sr. Pre si den te, se for pela pre sen ça, o Se na dor
Se bas tião Ro cha está em pri me i ro lu gar, in vo can do o 
art. 14. 

No com pa re ci men to, eu es ta ria em se gun do, in -
vo can do o mes mo prin cí pio. 

E, na tu ral men te, o Se na dor Mo re i ra Men des,
está em ter ce i ro lu gar. 

Essa se ria a se qüên cia. Não sei se o Re gi men to 
per mi te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Já vejo
que V. Exª li de ra uma ban ca da de 4 Srs. Se na do res.

Se rão to dos aten di dos. 
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 Edu ar do Si que i -

ra Cam pos, por per mu ta com o Se na dor Fre i tas Neto, 
por 20 mi nu tos. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS ( PFL –
TO. 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, em

pri me i ro lu gar, que ro agra de cer aos Se na do res Fre i -
tas Neto e Mo za ril do Ca val can ti; este úl ti mo, por ces -
são do Se na dor Fre i tas Neto, usa ria a tri bu na nes ta
tar de, e, com cer te za, nos tra ria mais um im por tan te
pro nun ci a men to. 

E pros se guin do nos meus agra de ci men tos,
que ro agra de cer ao Par ti do que in te gro nes ta Casa, o
Par ti do da Fren te Li be ral, que, re u ni do hoje, por ex -
pres si va ma i o ria dos seus mem bros que fa zem par te
des ta Casa, de ci diu apro var uma mo ção de apo io ao
Go ver na dor Si que i ra Cam pos e ao Esta do do To can -
tins, em ra zão do gra ve qua dro que ali se apre sen ta. 

Sr. Pre si den te, que ro di zer a esta Casa e aos
Co le gas que pode al guém, ou pode mes mo al gum in -
te gran te des ta Casa per gun tar por que es ta mos aqui
– eu, o Se na dor Car los Pa tro cí nio e o Se na dor Le o -
mar Qu in ta ni lha –, em Bra sí lia, e não lá, na cri se, na
raiz do pro ble ma, em pres tan do a nos sa so li da ri e da -
de, uti li zan do o nos so po der de ar ti cu la ção para que
se en con tre uma so lu ção para a cri se lá ins ta la da. 

Sr. Pre si den te, é pre ci so que a opi nião pú bli ca
na ci o nal tome co nhe ci men to da se qüên cia dos fa tos
que le va ram a essa cri se, que re al men te pre o cu pa as
de ma is Uni da des da Fe de ra ção, as sim como pre o cu -
pa esta Casa e os Srs. Se na do res. 

Qu e ro agra de cer, an te ci pa da men te, a for ma
aten ci o sa, pre o cu pa da, que se tra du ziu no em pe nho
pes so al, da par ti ci pa ção do Pre si den te da Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos, De pu ta do Nel son Pel le gri no,
dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ro meu Tuma, en -
tre ou tros Co le gas – para não co me ter in jus ti ça, Sr.
Pre si den te – que ti ve ram o cu i da do de li gar para o
Go ver na dor, de co lo car o seu pon to de vis ta e de ma -
ni fes tar a sua pre o cu pa ção. To dos com um úni co in tu -
i to, Sr. Pre si den te: re sol ver o pro ble ma. 

É im por tan te que a opi nião pú bli ca sa i ba que,
em pri me i ro lu gar, não é co mum, não há re gis tro de
gre ve no nos so Esta do. Sen do To can tins um Esta do
com vas tas áre as de ex pan são agrí co la, não se tem
no tí cia de in va são de fa zen das ou de pré di os pú bli cos 
por par te do pró prio MST. 

Sr. Pre si den te, isso não acon te ce por que há a
tra di ção no nos so Esta do de re ce ber as co mis sões,
de di a lo gar e de con ver sar. Essa é uma tra di ção que é 
re a li da de no Esta do! A pró pria re a li da de do Esta do, a
au sên cia do es ta do de gre ve, é a ma i or de to das as
com pro va ções. 

Mas não é por que o ser vi dor to can ti nen se não
re i vin di ca, não é por que ele não pre ci sa, não é por que 
ele não quer! É por que ne go ci a mos sem pre por in ter -
mé dio de co mis sões. Eu mes mo, como Se cre tá rio de



Go ver no, re ce bi di ver sos seg men tos e con se gui mos
de be lar sem pre to das as cri ses, mes mo an tes do seu
nas ci men to.

Mas, Sr. Pre si den te, no caso des sa, é im por tan -
te que esta Casa e os Se na do res pre o cu pa dos sa i -
bam que não hou ve um pe di do de au diên cia, que não
hou ve um ofí cio, que não hou ve uma co mis são a ser
re ce bi da, não hou ve qual quer ten ta ti va de diá lo go. O
que hou ve foi a to ma da de ar mas, de ar ma men tos e a 
to ma da de um quar tel, de ins ta la ções.

Sr. Pre si den te, que ro pe dir a trans cri ção de um
edi to ri al da Fo lha de S. Pa u lo de hoje, as si na do pelo
jor na lis ta Fer nan do Ro dri gues, in ti tu la do ”Gre ve Ile -
gal“, e tam bém de um ou tro edi to ri al im por tan te, do
im por tan te jor nal O Glo bo, in ti tu la do ”Ca var Abis -
mos“, tam bém de hoje. Nes ses ar ti gos exis tem co lo -
ca ções im por tan tes que que ro tra zer à opi nião pú bli -
ca na ci o nal.

Ca var abis mos
O di re i to de lu tar por me lho res con di -

ções de vida é sa gra do. Mas a for ma pela
qual ele se ex pres sa tem li mi tes, e o mais
ní ti do dele re fe re-se aos in te res ses da co le -
ti vi da de. Po li ci a is mi li ta res mal pa gos po -
dem re i vin di car sa lá ri os ade qua dos e é bom 
que o fa çam: em qual quer par te do mun do,
um agen te da lei que ga nha pou co está
sem pre mais vul ne rá vel à cor rup ção.

Por tan to, a ca u sa dos PMs de To can -
tins é, em prin cí pio, per ti nen te; o que pe dem 
é ob je to le gí ti mo de ne go ci a ção. Mas tudo
muda quan do a gre ve se trans for ma no ins -
tru men to prin ci pal, qua se úni co, de re i vin di -
ca ção. A fal ta de po li ci a men to nos úl ti mos
dias pôs em xe que a au to ri da de do go ver no
es ta du al e abriu es pa ço para uma onda de
vi o lên cia e rou bos. A pa ra li sa ção e a ne ces -
sá ria re pres são cri a ram ten sões in su por tá -
ve is não ape nas para os gre vis tas e suas
fa mí li as: – as cri an ças e as mu lhe res que
es tão lá no Qu ar tel – o es ta do in te i ro foi ví ti -
ma. E, por mais dra má ti ca e co mo ven te que 
te nha sido a par ti ci pa ção de mu lhe res e cri -
an ças, fi cou evi den te que o ca mi nho fora
mal es co lhi do. 

O ser vi ço pú bli co tem pri vi lé gi os que
não exis tem no se tor pri va do. Uma das con -
tra par ti das para isso lo ca li za-se no di re i to
de gre ve. Ele é au to ri za do pelo art. 37 da
Cons ti tu i ção de 1988 – mas ne nhu ma l e i
ad mi te a vi o lên cia e o ab sur do ine ren tes ao

uso con tra au to ri da des de um ins tru men to
de pres são cu jas ví ti mas não es tão nos ga -
bi ne tes ofi ci a is e sim nas ruas e nas ca sas.
Foi o que se viu em To can tins, onde os gre -
vis tas che ga ram a im pe dir pela for ça que re -
cru tas sa ís sem às ruas para po li ciá-las. 

É um com por ta men to que cava um pe -
ri go so abis mo en tre povo e po lí cia. Ne nhum 
au men to sa la ri al pode com pen sá-lo; só o
tem po po de rá fe chá-lo.

Sr. Pre si den te, cito al gu mas co lo ca ções im por -
tan tes fe i tas pela Fo lha de S.Pa u lo :

É ain da opor tu no lem brar que a emen -
da cons ti tu ci o nal nº 18 veio à luz em fe ve re -
i ro de 1998, pou cos me ses de po is das gre -
ves de po li ci a is mi li ta res que atin gi ram vá ri -
os Esta dos do país em ju lho de 1997. É for -
ço so re co nhe cer que aque la ex pe riên cia tra -
u má ti ca exer ceu al gu ma in fluên cia so bre o
le gis la dor. 

O im por tan te ago ra é res ta be le cer a
or dem no To can tins sem re cur so à vi o lên cia. 
Há mu lhe res e cri an ças no lo cal em que os
au to de cla ra dos gre vis tas se aquar te la ram.
Se ria ir res pon sa bi li da de de ter mi nar às tro -
pas do Exér ci to que uti li zem a for ça. É pre -
ci so, por tan to, ha bi li da de. O fato, en tre tan to, 
é que o mo vi men to da PM de To can tins fere 
a or dem de mo crá ti ca e pre ci sa ser de be la -
do. 

Sr. Pre si den te, qua tro edi to ri a is di zem a mes -
ma co i sa: o do Jor nal do Bra sil, o do Esta do de S.
Pa u lo, pu bli ca dos on tem, e os do Glo bo e da Fo lha 
de S. Pa u lo, pu bli ca dos hoje. To dos eles ape lam
pela sen sa tez e pela re to ma da da or dem. Mas to -
dos, una ni me men te, de cla ram que não é dado a
nin guém, in te gran te des ta nos sa so ci e da de, o di re i -
to de pe gar em ar mas para ver os seus di re i tos re -
co nhe ci dos.

O Esta do fi cou re fém. A po pu la ção fi cou re fém.
A vi o lên cia foi im plan ta da. Foi es ta be le ci da a de sor -
dem. Sr. Pre si den te, é im por tan te que se diga que
não exis tiu ne nhu ma co mis são, não hou ve se quer um 
pe di do de au diên cia. Não foi dada ao Go ver no ne -
nhu ma chan ce de ter se an te ci pa do e, quem sabe, ter
im pe di do a pro pa la da gre ve.

É im por tan te que se re gis tre, Sr. Pre si den te,
que quem pe diu a de cre ta ção da pri são não foi o Go -
ver na dor do Esta do. É uma de ci são ju di ci al. 
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Hoje, Sr. Pre si den te, aca bo de ou vir pela Band
News que tudo o que que rem os gre vis tas, ago ra, é a
re vo ga ção da pri são pre ven ti va de cre ta da. 

Dis se o Go ver na dor: – O juiz, o Tri bu nal de Jus -
ti ça é quem pode so bre isso de ci dir. Não me move o
sen ti men to da pu ni ção e nem de qual quer per se gui -
ção.

Mas não, S. Pre si den te, nós, que re pre sen ta -
mos os Esta dos, te mos que ter a res pon sa bi li da de de
sa ber que esse mal não pode ocor rer nem no To can -
tins e nem em qual quer ou tro Esta do. Por que não é
pelo fato de tra ba lha rem com ar mas que os Po li ci a is
Mi li ta res po dem se va ler de las, usan do cri an ças e es -
po sas...

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Per mi ti rei, Se na dor Ney Su as su na, em se gui -
da, com mu i to pra zer.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V.
Exª me con ce de um apar te? 

 O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Con ce de rei o apar te a V. Exª tam bém, Se na dor
Se bas tião Ro cha.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
não tem o Go ver na dor do Esta do do To can tins, hoje,
um pa pel que lhe per mi ta di zer que seja sus pen sa a
pri são de cre ta da pela Jus ti ça ou que se re vo gue qual -
quer ar ti go da Cons ti tu i ção Fe de ral ou es ta du al.

Mais do que isso, que ro di zer aos Co le gas, re -
pe tin do o que ouvi na Band News  há pou co, que tal -
vez te nha sido de ex tre ma sen si bi li da de e in te li gên cia 
o ato do Go ver na dor de con vo car o Exér ci to. Em ou -
tras opor tu ni da des, como acon te ceu no Ca ran di ru e
em Eldo ra do dos Ca ra jás, foi exa ta men te a or dem de
um Go ver na dor e o cum pri men to da mis são por par te
da tro pa que aca ba ram por de i xar nes te País duas
mar cas ines que cí ve is, ir re mo ví ve is, da nos sa so ci e -
da de.

Não ha ve rá um Ca ran di ru e nem um Eldo ra do
dos Ca ra jás exa ta men te por que está lá al guém isen -
to, ao qual a tro pa não está sub me ti da, que não está
lá para in va dir, re pri mir ou pren der. Está lá o Exér ci to
bra si le i ro, do qual to dos nós nos or gu lha mos, para di -
zer a uma par ce la da po pu la ção, ain da que pe que na,
que a nin guém é dado o di re i to de pe gar em ar mas
para di zer que os seus di re i tos não es tão sen do re co -
nhe ci dos.

Não que ro se quer re cor rer ao ar gu men to que
dis se aqui on tem, de que, mes mo sen do o To can tins
a vi gé si ma ter ce i ra ar re ca da ção, eles têm o sex to me -

lhor sa lá rio do País. Não re cor re rei a esse ar gu men to. 
Mas, de for ma al gu ma, Sr. Pre si den te, move o Go ver -
no do Esta do do To can tins a von ta de de in va dir o
quar tel, de usar a for ça ou de ver lá o san gue do nos -
so povo der ra ma do. Abso lu ta men te, não! O Exér ci to,
me di an te sua es tra té gia e o exer cí cio do diá lo go, está 
acom pa nha do da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e
de ou tras for ças. Mas é pre ci so ti rar a par te emo ci o -
nal do pro ces so. Pre ci sa mos par tir para a so lu ção
que to dos de se ja mos e que cer ta men te ocor re rá.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na, que me ha via
pe di do um apar te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Eu ia per -
gun tar a V. Exª quem ha via dado a or dem, mas V. Exª, 
em se gui da, ex pli cou que a or dem par tiu da Jus ti ça e
não do Go ver na dor. Foi isso?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – É isso. Essa foi uma de ci são ju di ci al, Se na dor
Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Hou ve pe di dos do Mi nis té rio Pú bli co es ta du al e
ain da uma de ci são da pró pria Jus ti ça do Esta do em
dois sen ti dos: pe din do a re ti ra da ime di a ta das cri an -
ças e de cre tan do a pri são de tre ze ele men tos em ra -
zão das ati tu des de les e dos atos que co me te ram.

Ouço o Se na dor Se bas tião Ro cha, que, an te ri -
or men te, pe diu-me um apar te.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, na con di ção de
ami go do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, que ro ex -
pres sar, nes te mo men to, a pre o cu pa ção do Bra sil
com o que acon te ce em seu Esta do. O Bra sil está
aten to, e o Se na do está acom pa nhan do de per to tudo 
o que se pas sa em To can tins. Não há dú vi da de que a
pru dên cia e a ca u te la têm de vir em pri me i ro lu gar. V.
Exª, con ver san do há pou co co mi go, fa zia ques tão de
res sal tar isto: não po de mos co lo car em ris co uma
vida se quer. Não que ro en trar no mé ri to da ques tão,
por que não co nhe ço as par ti cu la ri da des das re i vin di -
ca ções. Te nho a ten dên cia de ava li ar toda gre ve
como le gí ti ma. Essa é uma ten dên cia mi nha; são con -
vic ções pes so a is mi nhas de que se tra ta de um di re i to 
do tra ba lha dor bus car os me i os de que dis põe para
ob ter suas re i vin di ca ções. No en tan to, tudo tem li mi te
– é cla ro –, mas o li mi te, aci ma de tudo, deve ser a ca -
u te la e a pru dên cia dos dois la dos. O Go ver no, so bre -
tu do, com a aju da do Exér ci to e da Po lí cia Mi li tar, tem
que en con trar uma so lu ção que pre ser ve a vida e
pos sa dar se gui men to à gran de e re le van te fun ção da 
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Po lí cia Mi li tar no Esta do de V. Exª. Con ti nu a mos
acom pa nhan do de per to os acon te ci men tos, fa zen do
vo tos de que se re sol va o pro ble ma no Esta do do To -
can tins sem gran des re per cus sões e, so bre tu do, sem 
qual quer con fli to ar ma do que leve a fe ri men tos ou à
mor te de qual quer pes soa. Era essa a ob ser va ção
que gos ta ria de fa zer, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Se bas -
tião Ro cha. Con cor do com V. Exª no sen ti do de que
de ve mos bus car o bom sen so e res pe i tar a le gi ti mi da -
de do di re i to re i vin di ca tó rio de qual quer ca te go ria.
Entre tan to, em al gum pon to, so mos obri ga dos, con -
jun ta men te, até por que ju ra mos pe ran te a Cons ti tu i -
ção, a con cor dar, se não por in ter mé dio de emen da
mo di fi ca ti va à Cons ti tu i ção Fe de ral, que o di re i to de
gre ve para a Po lí cia Mi li tar e o uso do ar ma men to
como ins tru men to de re i vin di ca ção são ve da dos não
ape nas na Cons ti tu i ção bra si le i ra, mas, pre do mi nan -
te men te, pode-se di zer, em 93% das Cons ti tu i ções do 
mun do in te i ro. São da dos, in clu si ve, tra zi dos pe los
edi to ri a is de hoje.

Por tan to, con cor do com V. Exª e te nho a con vic -
ção de que vai pre va le cer o bom sen so, sim. O Po der
Ju di ciá rio, como já vem fa zen do, há de con ti nu ar con -
tri bu in do.

Aos Se na do res, agra de ço a pre o cu pa ção e a
par ti ci pa ção nes se epi só dio.

Tam bém que ro di zer, com mu i ta sen sa tez, que,
pe los ins tru men tos ade qua dos, ou seja, com a aju da
do Exér ci to bra si le i ro, não para in va dir ou re pri mir,
ten ta re mos tra zer de vol ta o Esta do de di re i to. A si tu a -
ção está se apro xi man do, cre io, de um fi nal fe liz para
to dos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha  (Blo co/PPB – TO) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha  (Blo co/PPB – TO) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª e eu, que
te mos a hon ra de re pre sen tar o Esta do do To can tins,
es ta mos efe ti va men te pre o cu pa dos com a si tu a ção
que se aba te so bre a Po lí cia Mi li tar do nos so Esta do e 
sen si bi li za dos com as ma ni fes ta ções de pre o cu pa -
ção que ve mos to mar con ta da gran de ma i o ria dos
nos sos Pa res. Aliás, hoje o Bra sil efe ti va men te está
aten to ao que está acon te cen do com a Po lí cia de
nos so Esta do. Mas gos ta ria de dar um de po i men to
com re la ção à sen si bi li da de e ao equi lí brio do Go ver -
na dor Si que i ra Cam pos. Qu an do da ins ta la ção do

Esta do no seu pri me i ro Go ver no, fui o Se cre tá rio da
Edu ca ção e hou ve um mo vi men to com vis tas a es ta -
be le cer uma gre ve na que le seg men to. Foi gra ças ao
en ten di men to e à sen si bi li da de do pró prio Go ver na -
dor que a gre ve não se ma te ri a li zou. A gre ve foi abor -
ta da, por que hou ve a in ten ção de ne go ci ar para aten -
der às re i vin di ca ções da que le se tor. Não fal tou equi lí -
brio no va men te ao Go ver na dor Si que i ra Cam pos no
epi só dio de ago ra, por que, nes te mo men to, não se
con fi gu ra gre ve, mas, sim, um mo vi men to ar ma do
que pro cu ra cons tran ger os ofi ci a is co man dan tes e
os es tu dan tes em for ma ção da Po lí cia e cri ar uma co -
mo ção so ci al e uma ate mo ri za ção no Esta do, para
que a po pu la ção pres si o ne o Go ver na dor a ce der.
Enfim, es ta mos acom pa nhan do essa si tu a ção lá. Foi, 
efe ti va men te, a de ci são da Jus ti ça, que está acom pa -
nhan do isso tudo, que fez com que a pre sen ça do
Exér ci to bra si le i ro fos se im pe ra ti va nes te mo men to,
para re to mar o Esta do de di re i to, a or dem no Esta do,
e dar ga ran tia ao ci da dão to can ti nen se. E não po de -
mos per mi tir que o prin cí pio da au to ri da de seja que -
bra do. Uma vez que bra do o prin cí pio da au to ri da de, o 
Esta do de di re i to tam bém é fe ri do. Se acon te cer de
esse prin cí pio ser que bra do, es ta re mos abrin do um
pre ce den te para que ou tros seg men tos ado tem pro -
ce di men to igual ao que está ado tan do a Po lí cia Mi li tar 
do Esta do, com o cons tran gi men to ar ma do. E se abre 
um pre ce den te, in clu si ve, para que as Po lí ci as de ou -
tros Esta dos ado tem um pro ce di men to como esse
que está acon te cen do ali. Por isso, no bre Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, es ta mos tam bém tor cen -
do, ape lan do e par ti ci pan do das dis cus sões, mes mo
à dis tân cia, para que esse epi só dio te nha o fim que
to dos de se ja mos, com har mo nia e paz, en con tran do
as al ter na ti vas de se já ve is para a po pu la ção do nos so
Esta do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, en cer ro a meu pro nun ci a men to, 
ma ni fes tan do a esta Casa o nos so sen ti men to de gra -
ti dão. E apro ve i to a opor tu ni da de para di zer que não
é pela omis são que não es ta mos lá to dos nós. Aguar -
da mos para as pró xi mas 24 ho ras o des fe cho des ta
cri se. Que pre va le ça o bom sen so! Que pre va le ça
para o Esta do de To can tins o nos so lema, que é ”O
Esta do da li vre ini ci a ti va e da jus ti ça so ci al“!

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR EDUARDO SIQUEIRA 
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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Jor nal: Fo lha de S.Pa u lo
Data: 30-5-01                                                              pá gi na: 2
Ca der no: Opi nião                                     Co lu na:  – X –
Tí tu lo: Gre ve Ile gal

Gre ve Ile gal

A Gre ve dos po li ci a is mi li ta res do Esta do do To can tins é
ile gal e deve ser sus pen sa ime di a ta men te. A emen da cons ti tu ci o -
nal nú me ro 18, de 1998, acres cen tou ao art. 142 um in ci so que
veda aos mi li ta res a sin di ca li za ção e a gre ve.

O le gis la dor ob vi a men te teve ra zões de so bra para ado tar
es sas me di das que, se to ma das em re la ção a um tra ba lha dor ci -
vil, se ri am an ti de mo crá ti cas e dra co ni a nas. Ocor re que o mi li tar
não é um ser vi dor co mum. Ele não ape nas exer ce uma fun ção
es sen ci al como ain da car re ga ar mas. Ora, uma gre ve le va da a
cabo por pes so al ar ma do é algo mu i to di fe ren te de um le gí ti mo
mo vi men to de re i vin di ca ção.

Vale lem brar que pro i bi ções aná lo gas vi go ram em pra ti ca -
men te toda par te do mun do. Per mi tir a um mi li tar fa zer gre ve
quan do lhe aprou ver co lo ca em ris co a se gu ran ça pú bli ca. O art.
144 da Cons ti tu i ção atri bui à PM, en tre ou tros ór gãos, a pre ser -
va ção da or dem. Na gre ve ar ma da, a or dem pú bli ca não ape nas
de i xa de ser man ti da como é ame a ça da por aque les que de ve ri -
am pre ser vá-la.

É ain da opor tu no lem brar que a emen da cons ti tu ci o nal nú -
me ro 18 veio à luz em fe ve re i ro de 1998, pou cos me ses de po is
das gre ves de po li ci a is mi li ta res que atin gi ram vá ri os Esta dos do
País em ju lho de 1997. É for ço so re co nhe cer que aque la ex pe -
riên cia tra u má ti ca exer ceu al gu ma in fluên cia so bre o le gis la dor.

O im por tan te ago ra é res ta be le cer a or dem no To can tins
sem re cur so à vi o lên cia. Há mu lhe res e cri an ças no lo cal em que
os au to de cla ra dos gre vis tas se aquar te la ram. Se ria ir res pon sa bi -
li da de de ter mi nar às tro pas do Exér ci to que uti li zem a for ça. É
pre ci so, por tan to, ha bi li da de. O fato, en tre tan to, é que o mo vi -
men to da PM de To can tins fere a or dem de mo crá ti ca e pre ci sa
ser de be la do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. Edi son Lo bão, 1 º
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. Ja der Bar -
ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. 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 ci al men te,
eu gos ta ria de di zer da nos sa sa tis fa ção em sa ber
que, no Esta do do To can tins, está-se pro ces san do
um diá lo go en tre as for ças aquar te la das e o Exér ci to
bra si le i ro, a 3ª Bri ga da de Infan ta ria Mo to ri za da, se di -
a da em Go iâ nia, que, por or dem do Mi nis tro da De fe -
sa, en con tra-se em nos so Esta do, para as se gu rar a
ne ces sá ria se gu ran ça ao povo to can ti nen se. Uma li -
mi nar da Jus ti ça Fe de ral im pe de a in va são dos quar -
téis pe las tro pas fe de ra is, em que pese a gre ve dos
po li ci a is ser con si de ra da ile gal.

Por tan to, o mo men to é de apre en são, mas, de
qual quer ma ne i ra, está ha ven do uma si na li za ção no
sen ti do de um des fe cho fe liz. É o que es pe ra mos.

Mas ocu po a tri bu na do Se na do, para tra tar de
um dos mais im por tan tes te mas da atu a li da de so ci al,
eco nô mi ca e po lí ti ca, que é a agri cul tu ra fa mi li ar.

A his tó ria do Bra sil tem sido a his tó ria das gran -
des pro pri e da des ru ra is, do la ti fún dio, da agri cul tu ra
des ti na da à ex por ta ção, co lo can do em se gun do pla -
no o enor me po ten ci al da agri cul tu ra fa mi li ar.

O Bra sil pre ci sa ur gen te men te re ver essa tra di -
ção se cu lar, mu dar seus pa râ me tros e pas sar a va lo -
ri zar a agri cul tu ra fa mi li ar, dan do-lhe a me re ci da pri o -
ri da de, se guin do uma nova di re triz de de sen vol vi -
men to.

As uni da des agrí co las pro du ti vas fa mi li a res
apre sen tam gran des van ta gens em re la ção ao mo de -
lo tra di ci o nal de ex plo ra ção agrí co la. Elas con tri bu em 
para a re du ção das de si gual da des na dis tri bu i ção da
ren da, ge ram um nú me ro con si de ra vel men te su pe ri -
or de pos tos de tra ba lho, ga ran tem a pre ser va ção do
meio am bi en te, apre sen tam ní ve is de pro du ti vi da de
ge ral men te su pe ri o res aos das gran des pro pri e da -
des, além de se rem eco no mi ca men te es tá ve is.

Estu dos em pí ri cos e pes qui sas aca dê mi cas
com pro vam a su pe ri o ri da de da agri cul tu ra fa mi li ar em 
re la ção a vá ri os pa râ me tros eco nô mi cos, so ci a is e
po lí ti cos, tais como a es ta bi li za ção das ci da des do in -
te ri or, a re du ção do êxo do ru ral, a di mi nu i ção da pres -
são de de man da so bre os ser vi ços pú bli cos das gran -
des áre as me tro po li ta nas, além de ou tras im por tan tes 
van ta gens que de cor rem de uma sa dia po lí ti ca de
apo io à agri cul tu ra fa mi li ar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti -
mos tem pos, o Bra sil tem as sis ti do a um acir ra men to
dos con fli tos pela pos se da ter ra, com o au men to de
mu i tos pro ble mas re la ci o na dos ao se tor agrá rio, as -
sim como a uma gran de ati vi da de do Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra (MST): ocu pa ções
de ter ras e de pré di os pú bli cos, lu tas en tre pos se i ros
e pro pri e tá ri os de ter ras, ten do como pior sal do a per -
da de mu i tas vi das hu ma nas, o que é in jus ti fi cá vel em
um país que dis põe de to das as con di ções para as se -
gu rar tra ba lho a to dos quan to que i ram obrar na agri -
cul tu ra.

Ao mes mo tem po, ve ri fi ca mos que mu i tos agri -
cul to res tra di ci o na is es tão aban do nan do a ati vi da de
agrí co la por ab so lu ta fal ta de con di ções eco nô mi -
co-fi nan ce i ras para con ti nu ar tra ba lhan do no cam po.

A agri cul tu ra, so b re tu do no seg men to da agri -
cul tu ra fa mi li ar, me re ce um tra ta men to es pe ci al, uma
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po lí ti ca es pe cí fi ca e uma con ti nu i da de no apo io e nos
in cen ti vos, pois en fren ta ris cos mu i to ma i o res que a
gran de ma i o ria dos ou tros ra mos da ati vi da de, prin ci -
pal men te pela de pen dên cia das con di ções cli má ti -
cas, da re gu la ri da de do re gi me de chu vas, do con tro -
le de pra gas, das con di ções de trans por te e ar ma ze -
na gem e das os ci la ções de pre ços dos seus pro du -
tos.

Não es ta mos de fen den do a cri a ção de sub sí di -
os, in cen ti vos ou fa vo res es pe ci a is ou dis cri mi na tó ri -
os para a agri cul tu ra, tam pou co ad vo gan do que aqui
se apli que a mes ma po lí ti ca ado ta da pe los pa í ses de -
sen vol vi dos, que não têm pro ble mas com a ali men ta -
ção da sua po pu la ção, con ce dem al tos sub sí di os
para seus agri cul to res e ain da po dem dar-se ao luxo
de bo i co tar as re u niões in ter na ci o na is que tra tam
des ses sub sí di os.

De fen de mos, sim, um apo io mí ni mo, ne ces sá rio 
para que as pe que nas uni da des agrí co las – aque las
pe que nas em pre sas ad mi nis tra das e ope ra das por
mem bros da fa mí lia pro pri e tá ria – pos sam de sen vol -
ver-se, des fru tar de um mí ni mo de es ta bi li da de eco -
nô mi co-fi nan ce i ra e cum prir seu im por tan te pa pel so -
ci al e eco nô mi co de ge rar ren da, ga ran tir em pre gos
es tá ve is, evi tar o êxo do ru ral e re du zir a pres são mi -
gra tó ria para os gran des cen tros ur ba nos.

O Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar (PRO NAF) é um pro gra ma que
deu cer to, me re ce nos so apo io e in cor po ra um novo
ve tor de de sen vol vi men to na agri cul tu ra bra si le i ra.

Não es ta mos de fen den do o re tor no da po lí ti ca
de cré di to fá cil, de ju ros ne ga ti vos, tam pou co o ab sur -
do ma cro e co nô mi co ocor ri do no pas sa do, em que o
va lor do cré di to con ce di do aos agri cul to res che gou a
ul tra pas sar o va lor to tal dos bens pro du zi dos pelo se -
tor agrí co la na ci o nal.

Qu e re mos um tra ta men to jus to e equâ ni me
para a agri cul tu ra fa mi li ar, que não pode con cor rer
com as gran des em pre sas agrí co las, que ge ral men te
dis põem de ele va da ca pa ci da de téc ni ca, ad mi nis tra ti -
va e fi nan ce i ra, com pos si bi li da des de aces so ao mer -
ca do de ca pi ta is e a fi nan ci a men tos ex ter nos, além
de ou tras fa ci li da des das qua is so men te os gran des
em pre en di men tos dis põem.

Não po de mos ad mi tir que agri cul to res bra si le i -
ros, prin ci pal men te os pe que nos agri cul to res, aque -
les que re al men te tra ba lham e aju dam a cons tru ir o
pro gres so do Bra sil, con ti nu em a pa gar um alto pre ço
pelo ajus te eco nô mi co, pelo con tro le da in fla ção, pela 
es ta bi li da de mo ne tá ria e pe las con di ções de com pe ti -
ção de si gua is em re la ção às gran des em pre sas agrí -

co las na ci o na is, para não fa lar mos dos in cen ti vos fis -
ca is con ce di dos à agri cul tu ra dos pa í ses ri cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na d o res, es tou
con ven ci do de que a agri cul tu ra fa mi li ar re pre sen ta
uma so lu ção para to dos es ses pro ble mas re la ci o na -
dos com a ques tão agrá ria: as sen ta men tos de fa mí li -
as, con ces são de cré di to agrí co la, as sis tên cia aos as -
sen ta dos, apo io na co mer ci a li za ção da pro du ção e
ou tros re la ti vos à ex plo ra ção agrí co la pe las pe que -
nas em pre sas fa mi li a res.

No mo men to em que to dos os as sen ta dos da re -
for ma agrá ria es ti ve rem in te gra dos nos pro gra mas de 
va lo ri za ção da agri cul tu ra fa mi li ar, ha ve rá, cer ta men -
te, uma me lho ria das con di ções eco nô mi cas e da
qua li da de de vida des sas fa mí li as, com me lhor dis tri -
bu i ção da ri que za e ma i or pro du ção agrí co la, com
me lho res ín di ces de pro du ti vi da de.

O Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar (Pro naf) me re ce todo o nos so
apo io, como um pro gra ma que deu cer to e que deve
ser man ti do, aper fe i ço a do e re for ça do, prin ci pal men -
te com uma ma i or ofer ta de re cur sos. Re pre sen ta um
im por tan te pas so na di re ção de uma so lu ção de fi ni ti -
va para os pro ble mas do cam po, prin ci pal men te
aque les re la ci o na dos com a re for ma agrá ria, o cré di to 
ru ral e o nú me ro de as sen ta men tos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, 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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, Srs. Par la men ta res, no mo -
men to em que a ma i or jus ti ça se en con trou com a ma -
i or in jus ti ça e no dia em que o erro su pre mo se de fron -
tou com a su pre ma ver da de, nes se dia, o juiz, o re pre -
sen tan te do Po der Esta tal, que era Pôn cio Pi la tos, em 
face à per tur ba do ra fú ria e em face das mul ti dões ar -
re ba ta das, es que cen do-se dos de ve res mo ra is que
in cum bi am à sua pes soa e dos mis te res po lí ti cos que

10760 Qu in ta-fe i ra 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



in cum bi am ao seu car go, res pon deu com es tas pa la -
vras me lan có li cas: “Mas o que é a ver da de?” 

Eu, no en tan to, lhes per gun to: o que é a men ti -
ra? E lhes res po n do: men ti ra é a far sa que se mon tou
para ten tar in ter rom per uma das mais lon gas e con ce -
i tu a das vi das pú bli cas de ser vi ços pres ta dos ao seu
Esta do e ao seu País. A men ti ra é a far sa que al guns
mon ta ram, com a aju da de po de ro sas for ças, para ca -
lar-me no Par la men to. Mas não me ca la rão. Nas ruas, 
em toda par te, onde des mas ca ra rei, como te nho fe i -
to, os la drões do Erá rio, os ini mi gos da ver da de, os
cri mi no sos de to dos os cri mes. Fo ram mu i tos des ses
os jul ga do res de mi nha con du ta éti ca, quan do na ver -
da de al guns se quer po di am jul gar a con du ta de quem 
quer que fos se, pois são des pro vi dos de con du ta pró -
pria para ser jul ga da. 

Há mais de três me ses as aten ções do País es -
tão vol ta das para mim, como se eu fos se o prin ci pal
pro ble ma do Bra sil. Aliás, como se eu fos se al gum
pro ble ma para o Bra sil. É a tá ti ca do di ver si o nis mo.
Fa lam de Anto nio Car los, sub me tem-no ao mais tor -
pe pro ces so de lin cha men to po lí ti co de que se tem
no tí cia na his tó ria do País, en quan to as ques tões
mais cru ci a is, quer no pla no eco nô mi co, quer no pla -
no mo ral, con ti nu am a se agra var di an te da inér cia e
da in com pe tên cia de seus prin ci pa is go ver nan tes. 

Exis te cri me mais gra ve? Seu au tor, po rém, por
se jul gar aci ma do bem e do mal, pas sa pela his tó ria
como se com ela não ti ves se o me nor com pro mis so.
Imu ni da de? Não. O nome dis so é ir res pon sa bi li da de
cri mi no sa. Tudo o sur pre en de!

O povo bra si le i ro já não tem por que acre di tar
nos ru mos se gu ros da nos sa eco no mia. A si tu a ção do 
País é mu i to gra ve, em bo ra o prin ci pal ar tí fi ce do Go -
ver no sem pre vá para a te le vi são, de modo ri so nho,
di zer o con trá rio.

Per mi to-me ci tar al guns nú me ros. 
De de zem bro de 94 a mar ço úl ti mo, a dí vi da lí -

qui da do se tor pú bli co qua se qua dru pli cou: pu lou de
153 bi lhões para 589 bi lhões de re a is. Ela, que em 94
re pre sen ta va 28,1% do PIB, hoje equi va le a 50%! 

 pas si vo ex ter no lí qui do, que an tes do atu al
Go ver no era de US$205 bi lhões, hoje qua se do brou;
atin ge a casa de US$399 bi lhões, o que re pre sen ta
70% do Pro du to Inter no Bru to.

Só en tre de zem bro de 2000 e mar ço úl ti mo, a
dí vi da lí qui da do se tor pú bli co cres ceu em R$25 bi -
lhões, o equi va len te a apro xi ma da men te US$10 bi -
lhões, di nhe i ro que, se in ves ti do no se tor elé tri co nos
úl ti mos cin co anos, te ria pou pa do os bra si le i ros das
agru ras dos ine vi tá ve is apa gões.

São nú me ros ofi ci a is, for ne ci dos por ór gãos pú -
bli cos como o IBGE e o Ban co Cen tral, e que apon -
tam ain da que, en tre 1994 e 2000, a taxa de de sem -
pre go cres ceu de 5.1% para 7.2%, en quan to a car ga
tri bu tá ria to tal, que an tes do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que re pre sen ta va 27,9% do PIB, hoje já equi va le a
32%.

A dí vi da in ter na e, so bre tu do ago ra, a ex ter na se 
mul ti pli cam, de ma ne i ra a tor nar, den tro de pou co
tem po, o País eco no mi ca men te in viá vel. A me nos
que acon te ça um mi la gre de uma mu dan ça ra di cal, os 
in ves ti men tos ca i rão as sus ta do ra men te. A in fla ção,
ain da con ti da, di fi cil men te não vol ta rá. É uma bom ba
de efe i to re tar da do, so bre tu do para o pró xi mo go ver -
no.

É meu de ver aler tar os ho mens de bem, aque les 
que têm res pon sa bi li da de na vida eco nô mi ca do Bra -
sil, para que pro cu rem, com a ve lo ci da de que a si tu a -
ção re cla ma e im põe, sa í das que pos sam tra zer um
mí ni mo de fe li ci da de ao nos so povo so fri do e um pou -
co de in de pen dên cia à nos sa avil ta da Na ção.

Va mos vi ver o apa gão ener gé ti co por cul pa ex -
clu si va de um go ver no im pre vi den te, mo ro so e au tis -
ta. 

Te nho em mãos, para apre sen tar aos Srs. De -
pu ta dos, aos Srs. Se na do res e aos bra si le i ros de um
modo ge ral, re la tó ri os da área ener gé ti ca re la ti vos a
1996 e 2000, a que o Go ver no não deu a me nor im -
por tân cia, como de cos tu me, mos tran do com evi den -
te cla re za que a de man da de ener gia elé tri ca no País
cres cia em es pan to sa ve lo ci da de, di a me tral men te
opos ta à dos in ves ti men tos no se tor. Os re la tó ri os
mos tra vam ao Pri me i ro Man da tá rio da Na ção que ou
ele tra ba lha va em sin to nia com os da dos e os ape los
da so ci e da de ou mer gu lha ría mos, logo, logo, no caos 
ir re me diá vel. 

E ele vai di zer que se sur pre en deu com a fal ta
de so li da ri e da de de São Pe dro! 

Não te nho nada a la men tar pela que da de po pu -
la ri da de de ne nhum ho mem pú bli co. O que la men to e
de plo ro de co ra ção é que a so ci e da de te nha que pa -
gar um pre ço tão ele va do pela omis são e pela im pre -
vi dên cia dos que hoje nos go ver nam. E o pior é que,
com o apa gão – o povo vai pa gar mu i to caro por ele –, 
o Go ver no ain da que i ra ca pi ta li zar-se para fa zer in -
ves ti men tos não no se tor ener gé ti co, mas em ou tras
co i sas que nem sem pre são as me lho res para o Bra -
sil.

Meus se nho res, mi nhas se nho ras, Srªs e Srs.
Se na do res, o que me ater ro ri za mais do que o apa -
gão ener gé ti co é o apa gão mo ral, que há mu i to se
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aba teu so bre os nos sos ho ri zon tes, in fe liz men te com
a le niên cia do Go ver no.

O Go ver no tem fe i to mu i to pou co para que se
apu rem os des vi os de ver bas pú bli cas no País. Mes -
mo os ca sos apu ra dos re sul tam em nada no que diz
res pe i to a res sar ci men to. É cul pa do Go ver no? Sim,
mas é cul pa tam bém de uma Jus ti ça que não é ope -
ran te como de ve ria ser em vá ri os ca sos. Ago ra mes -
mo já se anun cia a ab sol vi ção de Sér gio Naya. Ama -
nhã será a vez de La lau, e o apa gão mo ral des te País
con ti nua cada vez mais gra ve. 

Enquan to isso, um em pre sá rio pa u lis ta do
PNBE, com de zes se is pro ces sos na Jus ti ça pe los
mais va ri a dos cri mes, dá-se ao de bo che de pro mo ver 
a en tre ga de piz za no Par la men to! Um des res pe i to ao 
povo bra si le i ro. Ele de ve ria ser co lo ca do não como
um piz za i o lo, mas como um la drão que efe ti va men te
é. Mas não es ta mos no país dos no mes tro ca dos? 

Não que ro que pen sem que te nho ódio do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Não lhe que ro mal. De -
ve ria até que rer, mas o ódio não se abri ga no meu co -
ra ção nem na mi nha cons ciên cia. Por tan to, acho jus -
to que lhe dê al guns con se lhos: 

Não se jul gue o in fa lí vel; 
Não re cla me de to dos e con tra to dos, como tem

fe i to ul ti ma men te, so bre tu do de po is de uma re por ta -
gem com a gran de jor na lis ta Te re sa Cru vi nel; 

De i xe de se con si de rar uma en ti da de su pe ri or,
oni po ten te, oni pre sen te, abs tra ta e in fa lí vel; 

Assu ma os er ros que são seus e não dos ou tros, 
mu i to me nos do povo, que é a gran de ví ti ma de seus
de sen con tros; 

Te nha hu mil da de, faça re fle xão e veja que esta
si tu a ção não pode con ti nu ar. As áre as so ci a is es tão
aban do na das. Enquan to isso, con ti nu a mos ri go ro sa -
men te em dia com o FMI e com os or ga nis mos in ter -
na ci o na is, que nos as fi xi am, nos me nos pre zam e ri di -
cu la ri zam.

Dis cor do dos que di zem que o Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca não tem gos to para go ver nar. Não
pen so as sim. Eu o con si de ro um ho mem in te li gen te,
ca paz, va i do so, mas nem por isso per de a qua li da de
de um pos sí vel bom go ver nan te. Entre tan to, o go ver -
no é in de le gá vel. O Pre si den te, num re gi me pre si den -
ci a lis ta, tem que co man dar to dos os se to res da ad mi -
nis tra ção. Se não os co man da, aca ba por fa zer de le -
ga ções a quem não me re ce re ce bê-las. Os re sul ta -
dos são sem pre fu nes tos para o País. São mu i tos os
exem plos que se vêem no atu al Mi nis té rio.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca tem que mu -
dar de ori en ta ção no tem po que lhe res ta de go ver no

para ver se ain da con se gue re cu pe rar o pres tí gio que
o fez Pre si den te duas ve zes. Nada mais tris te do que
uma des pe di da me lan có li ca. É pre ci so cor rer atrás do 
tem po. A sa ú de vai mal, as es tra das es tão pés si mas
em todo o País e as sim são to dos os se to res do go -
ver no. Os in ves ti men tos so ci a is, ao con trá rio do que
se apre sen tam, não cres ce ram ab so lu ta men te nada.
Os sa lá ri os es tão cada vez me no res, a vida do po bre
está cada vez pior, che gan do a apon tar, para fu tu ro
pró xi mo – ve jam bem, Srs. Se na do res –, a de sor dem, 
que só pode ser evi ta da se me di das ur gen tes vi e rem.

Acon se lho tam bém ao Se nhor Pre si den te que
exi ja de seus eco no mis tas que eles não se pre o cu -
pem ape nas com os nú me ros, mas que pen sem na
vida dos mais po bres, que não têm se quer con di ções
de ver nú me ros. Pre ci sa mos de uma pes soa com
alma. Uma na ção não é uma re fe rên cia es ta tís ti ca,
mas a uni for mi da de de sen ti men tos que o ci da dão
de i xa de ter quan do lhe fal tam as co i sas mí ni mas com 
que se cons trói o con for to co le ti vo.

É pre ci so que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca com pre en da que não se re sol vem pro ble mas do
povo com o uso de ver bas pú bli cas em vo ta ções de
pro je tos, mes mo que eles se jam im por tan tes para o
Go ver no. Além de de se du car, cria-se o há bi to de só
se ob te rem vi tó ri as com a bar ga nha, nun ca trans pa -
ren te. Como toda bar ga nha, aliás. Esses mé to dos,
além de ul tra pas sa dos, es tão ma cu lan do a vida hon -
ra da do Se nhor Pre si den te.

Um emi nen te mem bro do Go ver no re cen te men -
te afir mou que cri ei al guns pro ble mas para o Exe cu ti -
vo, mas que mi nha atu a ção foi mais po si ti va do que
ne ga ti va. Re al men te, sem fal sa mo dés tia, foi mu i to
po si ti va para o Go ver no, que não con tou, po rém, com 
um Pre si den te do Con gres so sub ser vi en te para aten -
der-lhe na qui lo que não me re cia ser aten di do e di mi -
nu ir a for ça do Po der, como mu i tas ve zes é de se jo, in -
fe liz men te, da que les que es tão no Pa lá cio do Pla nal -
to. É por que eu tam bém não pre ci sa va bar ga nhar
para ocul tar cri mes que ja ma is co me ti. 

Com res pe i to, mas al ti vez, ja ma is de i xei de fa -
zer aler tas ao Pre si den te. Não foi por fal ta de aler ta
que des pen ca mos em di re ção ao abis mo. Aler tei o
Go ver no, em tem po há bil, para o pre ci pí cio que de
nós se avi zi nha va. Nada foi fe i to e hoje quem paga a
con ta é o povo.

De i xan do de ser Se na dor, abro ca mi nho para
que V. Exªs exa mi nem, como qui se rem, a mi nha vida. 
Pos so lhes as se gu rar an te ci pa da men te, con tu do,
que não co me ti qual quer cri me con tra o Erá rio, não fiz 
ad vo ca cia ad mi nis tra ti va, não pro cu rei en ri que cer
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quem quer que fos se, não fur tei. Ao con trá rio, apon tei 
la drões que ain da es tão im pu nes.

De sa fio Mi nis tros de Esta do de to das as pas tas,
pre si den tes de to dos os ban cos a apon ta rem um fa -
vor que eu ti ves se pe di do para par ti cu la res. 

A vida pú bli ca as sim o exi ge e, quem sabe, o tal
Con se lho de Éti ca des ta Casa não se veja obri ga do a
fa zer aqui lo que não fez, por co var dia, en ca mi nhan do 
ao Mi nis té rio Pú bli co, que, como de cos tu me, ar qui -
vou. Pa ra do xal men te, agra de ço ao Con se lho de Éti -
ca por as su mir a ati tu de que as su miu no meu jul ga -
men to, de i xan do cla ro que não es ta va atrás da jus ti ça 
ou da ver da de, mas de uma con de na ção po li ti ca men -
te con ve ni en te, para de i xar in tac ta a cri se éti ca que
rói, nes te mo men to, as mais im por tan tes ins ti tu i ções
bra si le i ras.

Se hou ve a me nor dú vi da so bre a na tu re za e as
in ten ções do pro ces so a que me sub me te ram; se os
Srs. Se na do res que pe di ram a mi nha con de na ção ti -
ves sem res guar da do pelo me nos a apa rên cia da
isen ção, meu nome tal vez es ti ves se ago ra man cha do 
pe los seus vo tos e os seus re la tó ri os. Mas saio des se
pro ces so como en trei, con ven ci do que, eti ca men te,
ti nha ra zão.

Agra de ço tam bém ao Con se lho de Éti ca, que,
ao pre ci pi tar in de vi da men te a mi nha sen ten ça con de -
na tó ria, pou pou ao País, ao Con gres so e a mim a ex -
po si ção por mais tem po ao es pe tá cu lo de se du ca ti vo
de uma si mu la ção de jul ga men to de um tri bu nal que
em vez de per se guir a jus ti ça, per se gue os ad ver sá ri -
os, so bre tu do os ad ver sá ri os in cô mo dos. Eu in co mo -
dei, so bre tu do os ini mi gos do Erá rio. Não me aco mo -
dei, como é há bi to nes ta Casa. 

Agra de ço ao Go ver no Fer nan do Hen ri que, de
quem fui ali a do e ago ra sou ví ti ma, por que, ao me de -
i xar so zi nho na luta con tra a cor rup ção, al for ri ou-me
do pe no so com pro mis so de acom pa nhar até o fim o
seu lon go de clí nio.

Eu não te ria co ra gem de fa zer com nin guém o
que se fez co mi go. Mas, gra ças a to dos eles, em bo ra
sem man da to, sin to-me mais li vre do que nun ca para
tra ba lhar ex clu si va men te pelo que me in te res sa: o
Bra sil e a Ba hia.

Se nho ras e se nho res, res pe i tá ve is ju í zes do
Con se lho de Éti ca, Na bu co dis se: ”Se dos mo de ra -
dos não se po dem es pe rar de ci sões su pre mas, dos
exal ta dos não se po dem es pe rar de ci sões se gu ras.“

Fo ram os exal ta dos, os que fin gem de fen der a
éti ca, mas não a pra ti cam, fo ram eles, atra vés de um
Re la tor que cada dia opi na va de uma ma ne i ra, a pon -
to de des co nhe cer – ele pró prio con fes sa – os fun da -

men tos ju rí di cos que lhe fo ram en tre gues e que os
con si de rou va li o sos, mas não ci tou se quer em qual -
quer pá gi na do seu fac ci o so re la tó rio.

O re cal que e a in ve ja, mais que ou tros sen ti -
men tos hu ma nos, ex pli cam a ma ne i ra mes qui nha
como de ter mi na dos ho mens se com por tam, prin ci -
pal men te quan do co lo ca dos fren te a fren te com ou -
tros ho mens que lhes ca u sam in ve ja e os fa zem re -
cal ca dos.

Eu fui con si de ra do pre fe i to do sé cu lo em Sal va -
dor. Com pre en do ago ra, em bo ra não as ace i te, so -
bre tu do quan do vol ta das con tra ho mens de bem, as
ati tu des de quem já foi con si de ra do o pior pre fe i to de
toda a his tó ria do Rio de Ja ne i ro, não con se guin do
se quer ele ger-se ve re a dor – nem ve re a dor! – e tam -
bém o fi lho não foi ele i to ve re a dor. Hoje, é juiz...

O re cal que e a in ve ja às ve zes são pi o res que o
ódio. Peço a Deus que me li vre des ses sen ti men tos
mes qui nhos.

De qual quer sor te, lem bro que os mem bros do
Con se lho de Éti ca não fo ram vo ta dos para per se guir
ini mi gos ou ad ver sá ri os, e sim para fa zer jus ti ça aos
re pre sen tan tes do povo que, por ex pres si vas vo ta -
ções, aqui che ga ram e cu jas li de ran ças e his tó ria, a
in jus ti ça que pra ti ca ram não apa ga rá ja ma is. Ja ma is
apa ga rá! 

A re gra de ouro das de mo cra ci as é que todo po -
der ema na do povo e em seu nome será exer ci do. De
onde de cor re que o man da to po pu lar é sa gra do e
aque les que têm o po der de ar ran cá-lo do seu le gí ti -
mo ti tu lar de vem li dar com esse po der como quem
lida com uma co i sa sa gra da, cons ci en tes da so be ra -
nia do man da to po pu lar con se gui do em ele i ções li -
vres e le gí ti mas.

Para que o man da to a s sim con quis ta do seja
cas sa do, é pre ci so que se obe de çam ri go ro sa men te
às leis e que haja mo ti vos for tes que so bre le vem à
von ta de po pu lar.

Con fio na Ba hia e no Bra sil, con fio, aci ma de
tudo, em Deus, que vol ta rá os seus olhos pi e do sos
para este Par la men to, para que ele me lho re cada dia
e que não viva do ódio que não cons trói, mas que, in -
fa ti ga vel men te, cir cu la no san gue de al guns his triô ni -
cos de ma go gos nes ta Casa. 

Não pen sem que es tão de fi nin do o meu des ti no. 
Quem de ci de o meu des ti no é a Ba hia, é o seu povo,
e não uns fal sos ara u tos da mo ra li da de que, quan do
se olham no es pe lho, riem por que es tão en ga nan do a 
si mes mos. 

Espe ro, con fi an te, que essa fase da im pren sa,
do rá dio e da te le vi são, prin ci pal men te, pas se, pois
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nun ca hou ve, nes te País, um en ve ne na men to de opi -
nião pú bli ca como ago ra, em uma téc ni ca de fa zer in -
ve ja aos re gi mes to ta li tá ri os, em seus mo men tos
mais cru éis. 

O ca mi nho da mi nha vida po de ria ter sido mais
su a ve se eu me ti ves se ca la do às ig no mí ni as pra ti ca -
das por aque les que, por de ver, de ve ri am ser guar -
diães da vida pú bli ca. Pre fe ri ram fe char os olhos ao
que acon te cia, con tan to se fi zes se uma ali an ça po lí ti -
ca, es pú ria de nas cen ça, apa ren te men te só li da, po -
rém com vul to sos cus tos ao Bra sil.

Sem pre lu tei con tra isso. E te nho do cu men tos
em mãos para pro var que o aler ta foi dado em tem po
há bil, a quem de di re i to, mas não foi aca ta do.

Como dis se um gran de bra si le i ro no Par la men -
to, aqui se ha bi tu ou a tudo ter o nome tro ca do. O
agre di do é cha ma do de agres sor; o ca lu ni a do, de ca -
lu ni a dor. Apon to um cri me, cha mam-me de cri mi no -
so, e o que é pior, apon to vul to sos rou bos e sou com -
pa ra do, com a vida hon ra da que te nho, aos la drões.

Não era, pois, pos sí vel de nun ci ar tudo sem pa -
gar al gu ma co i sa.

O pre ço pode ser alto para mim e para os meus
que ri dos ami gos que so frem co mi go as in jus ti ças,
mas es pe ram o mo men to para o acer to fi nal, que só
se fará quan do a im pu ni da de aca bar e os cri mi no sos,
so bre tu do os gran des cri mi no sos, pa ga rem pe los
seus pe ca dos.

E, por mais que os pa guem, ain da vão ser de ve -
do res.

Há três me ses, re pi to, não se fala em ou tra co i -
sa, se não no cri me que não co me ti. Pa ra li sa-se a vida 
da Na ção para que, tal vez às es cu ras, nos apa gões,
os cri mes pos sam ser mul ti pli ca dos.

Cito Rui: 

”Mi nha Pá tria nun ca me co lheu em
ações que não a hon ras sem. Os ata ques
ime re ci dos res sen tem con tra os seus au to -
res. As in jus ti ças vol tam de ri co che tes aos
in jus tos. Os es cân da los da ira e da so ber ba
re pin cham à face dos es can da lo sos. Esses
de se qui lí bri os o que ins pi ram é co mi se ra ção 
e des pre zo“. 

E é com des pre zo que olho para al guns, com
co mi se ra ção para ou tros e com res pe i to para tan tos
ou tros que aqui se en con tram.

Sr. Pre si den te, fiz mu i tas acu sa ções a V. Exª
que me re ci am ser es cla re ci das. Cabe-lhe res pon -
dê-las, para que não pa i rem dú vi das so bre sua atu a -
ção. Da mes ma for ma, com re la ção à mi nha pes soa,

V. Exª ou qual quer ou tro tam bém terá o di re i to de
com pro var, se for pos sí vel, qual quer acu sa ção que
me te nha fe i to. Não vou per mi tir que se jo gue fora um
só li do pa tri mô nio de vá ri as dé ca das de vida pú bli ca,
que não vão ter mi nar aqui. 

Re ú ne o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar fi gu ras que de ve ri am ser cons pí cu as, jus tas, im -
par ci a is para fa zer o jul ga men to de seus co le gas.
Alguns o são. Ou tros, po rém, nem tan to. A es ses do
”nem tan to“ se jun tam ou tros que nem se quer per ten -
cem ao Con se lho, mas se apro ve i tam dos ho lo fo tes e
dos flas hes para o gran de es pe tá cu lo cir cen se que
se pres ta ram a pro mo ver, numa si tu a ção bi so nha,
pois, sem ta len to para a in ter pre ta ção hu mo rís ti ca,
aca ba ram ca in do no ri dí cu lo. 

Pior ain da, Srs. Se na do res, não há nada mais
tris te do que o que as sis ti mos nos úl ti mos dias. A Câ -
ma ra Alta do Po der Le gis la ti vo ex pos ta ao es cár nio
pú bli co pe los que a ape que nam e a me nos pre zam,
pre o cu pa dos ape nas com a pro mo ção pes so al, num
es for ço in gen te de se tor na rem vis tos, pa gan do, para
tan to, o pre ço da ri di cu la ri za ção de seus ges tos e im -
pos ta ções te a tra is, in com pa tí ve is com a se ri e da de do 
car go de se na dor e, mais ain da, com a res pon sa bi li -
da de de jul ga do res, de que, na que le mo men to, es ta -
vam in ves ti dos.

Lem bro Vol ta i re: 

”Uma úni ca ora ção“ di ri gi a Deus e
mu i to cur ta. ‘Oh, Se nhor, faze com que ao
meus ini mi gos se tor nem ri dí cu los’. E Deus
me aten deu“. 

”O Bra sil não é isso. É isto. O Bra sil,
se nho res, sois vós. O Bra sil é esta as sem -
bléia. O Bra sil é este co mí cio imen so, de al -
mas li vres. Não são os co men sa is do Erá rio. 
Não são as ra ta za nas do Te sou ro. Não são
os mer ca do res do Par la men to. Não são as
san gues su gas da ri que za pú bli ca. Não são
os fal si fi ca do res de ele i ções. Não são os
com pra do res de jor na is. Não são os cor rup -
to res do sis te ma re pu bli ca no...“ 

Não sou eu quem diz. É Rui Bar bo sa, tan tas
ve zes im pro pri a men te ci ta do nes ta Casa por pes so -
as sem as mí ni mas con di ções de fazê-lo, ci tan do-o
com ócu los ou sem ócu los. 

Como Rui está atu al!
Não! Não se rão es ses fal sos mo ra lis tas que tra -

ça rão, da qui para a fren te, o meu des ti no. Não se rão
os mo vi dos pelo ódio, pelo des pe i to e pe las frus tra -
ções de pig me us, de apren di zes des lus tra dos, de rá -
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bu las, rá bu las do Pan ta nal, tra ves ti dos em ba cha réis, 
es pe ci a li za dos no di re i to do lin cha men to, que se pro -
je ta rão à mi nha som bra! Rá bu la é rá bu la. Ba cha rel é
ba cha rel.

Este será, sim, um mo men to his tó ri co, mas não
es cri to com o san gue que pen sa ram ar ran car de mim. 
Esta rá mar ca do, mais uma vez, pela so be ra nia do
povo ba i a no que, em bre ve, dará a res pos ta a es ses
pou cos que ten ta ram cas sar-lhe a von ta de ma ni fes ta -
da so be ra na men te nas ur nas. 

Re pi to: não tra ça rão o meu des ti no! 
Nes te mo men to his tó ri co, faço ques tão de olhar

de fren te, nos olhos de cada um dos se nho res, so bre -
tu do dos que com põem o Con se lho de Éti ca, para
lhes per gun tar a qual dos se nho res in te res sa si len ci ar 
a mi nha voz, a mi nha in cô mo da voz, mas co e ren te,
sem pre sin to ni za da com os in te res ses do Bra sil.

Deve ha ver mo ti vos par ti cu la res, e até par ti cu la -
rís si mos, mu i tos dos qua is mo ral men te in con fes sá ve -
is, para jus ti fi car o tra ta men to de con de na do por an te -
ci pa ção que re ce bo des de o iní cio do ru mo ro so caso.

Fui sub me ti do, re pi to, a um tra ta men to in jus to,
mas so bre tu do co var de, que re je i to como Se na dor,
mas que re je i to, aci ma de tudo, como ci da dão de lar -
gos ser vi ços pres ta dos ao meu País e, por isso mes -
mo, me re ce dor do res pe i to dos meus con ci da dãos.
Um tra ta men to mu i to mais dig no e res pe i tá vel do que
me re cem al guns dos meus al go zes, que nun ca ti ve -
ram, não têm e cer ta men te ja ma is te rão os atri bu tos
mo ra is que, per do em-me a mo dés tia, fi ze ram da si gla 
ACM, mais que uma si gla, uma le gen da viva, que nin -
guém vai des tru ir as sim, sem mais nem me nos.

Lem bro-lhes que não me fiz si gla e le gen da por
aca so. Ja ma is mon tei es que mas du vi do sos ou de les
par ti ci pei para ele ger-me para qual quer car go pú bli co. 

Não pos so nem ace i to, por isso mes mo, em
qual quer hi pó te se, ser tra ta do com me nos pre zo e
mu i to me nos com des res pe i to.

Vol to a per gun tar: 

A quem in te res sa a po si ção de cul pa do que vi o -
len ta men te ten ta ram me im por na que le ”con se lho“ de 
ex ce ção em que foi trans for ma do o tal Con se lho de
Éti ca? 

A quem in te res sa o meu sa cri fí cio há mu i to tem -
po anun ci a do? 

Aos que de nun ci ei pela omis são cri mi no sa e,
até cer to pon to, co ni ven te com o ele va do ín di ce da
cri mi na li da de no País. 

A quem in te res sa si len ci ar, nes te mo men to, a
mi nha voz? 

Aos que ja ma is me per do a ram pelo cri me, en tre
as pas, de sim ples e dis cri mi na do nor des ti no, lu tar
pelo fim das de si gual da des re gi o na is, con se guin do
le var para o Nor des te, re sis tin do a imen sas pres sões, 
in clu si ve do Pre si den te da Re pú bli ca, o gran de pro je -
to da Ford? 

A quem in te res sa a mi nha cre ma ção po lí ti ca? 

Aos que a mim se opu se ram quan do, pos tu lan -
do um Bra sil mais igual, mais jus to e mais hu ma no
para os bra si le i ros de to dos os bra sis, de fen di a cri a -
ção de um fun do de com ba te à po bre za de que re sul -
ta ria na con ces são de mi lha res e mi lha res de bol sas
de es tu dos que aju dam a com por a ren da mí ni ma dos 
ci da dãos? 

Aos que, nos es tuá rio das lu tas por um Bra sil
me nos de si gual, eu con tra ri ei os in te res ses por ve zes 
mes qui nhos de em pre sá ri os e a ti mi dez co var de do
pró prio Go ver no pela con ces são de um sa lá rio mí ni -
mo me nos avil ta do aos tra ba lha do res bra si le i ros?
Qu e ri am im por um sa lá rio de R$151,00. Con se gui -
mos R$180,00 o que ain da é mu i to pou co e es pe ro
que V. Exªs con si gam mais no pe río do que ain da te -
rão no Se na do da Re pú bli ca. 

A quem in te res sa ca lar a mi nha voz? Àque les
pro fis si o na is no exer cí cio de pres sões ile gí ti mas? 

Re cor do quan tas re sis tên ci as en fren tei e tive
que su pe rar para cri ar a CPI do Ju di ciá rio! Dis cur sa -
ram, aqui, con tra e, de po is, a fa vor. Dis se ram que se -
ria po lí ti ca. Não foi po lí ti ca, foi jus ta. Ela foi um pon to
alto na vida do Se na do Fe de ral, gra ças, so bre tu do,
ao tra ba lho do seu Re la tor, o Se na dor Pa u lo Sou to e
às me di das que to ma mos aci ma dos Par ti dos e que
re sul ta ram, en tre ou tras co i sas, na pri são de um juiz
de so nes to, o cé le bre La lau, que está pres tes a ser
sol to!

Re cor do quan tas re sis tên ci as en fren tei, in fe liz -
men te, sem po der su pe rá-las, para que o Go ver no
man das se apu rar os es cân da los dos por tos bra si le i -
ros, es pe ci al men te os de San tos e da Ba hia, em cu jos 
po rões se abri gam al gu mas das ra ta za nas a que há
pou co me re fe ri, lem bran do Rui Bar bo sa.

Re cor do quan tas re sis tên ci as en fren tei para
que o Go ver no in ves ti gas se o es cân da lo da Su dam. 

Eu lhes per gun to: Por que tan to medo de in ves -
ti ga ções? A in ves ti ga ção não deve ser uma ro ti na na
vida de qual quer povo, mas, quan do ne ces sá ria, tor -
na-se uma obri ga ção pro mo vê-la, sem res tri ções,
para que to dos sa i bam o que ocor re no País e o pró -
prio Go ver no se sin ta à von ta de, pro cla man do a sua
de cên cia. 
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Ao con trá rio, o que se vê hoje no Bra sil é o em -
pre go de me i os, mé to dos e re cur sos, até mo ral men te
con de ná ve is, para im pe dir a in ves ti ga ção dos mais
te ne bro sos ca sos de des vio de ver bas pú bli cas. 

É ver da de que, quan do o Go ver no Fe de ral per -
mi te as in ves ti ga ções, qua se sem pre en con tra co i sas 
pi o res do que es pe ra va. Ve jam o caso da Su dam:
anun ci a va-se um des vio de R$40 mi lhões e aca -
bou-se cons ta tan do um rom bo mu i to ma i or do que
R$2 bi lhões.

Abro um pa rên te sis, Sr. Pre si den te, nes te ca pí -
tu lo so bre a quem in te res sa ca lar a mi nha voz, para
lem brar que V. Exª es te ve li ga do a al guns dos per so -
na gens en vol vi dos no es cân da lo da Su dam. Assim, o
Bra sil quer que V. Exª pres te ex pli ca ções in dis pen sá -
ve is so bre os fa tos apon ta dos, in clu si ve li ga ções com
fra u da do res be ne fi ciá ri os da Su dam, como Osmar
Bor ges, José So a res So bri nho, Ma ria Au xi li a do ra
Bar ra Mar tins, José Arthur Gu e des Tou ri nho, Ma u rí -
cio Vas con ce los, além dos cé le bres ca sos Ban pa rá e
Po lí go no dos Cas ta nha is. Falo cer to de que es tou co -
la bo ran do com V. Exª – acre di te! – para que, ama nhã, 
o ver da de i ro res pon sá vel, que não é V. Exª, que per -
mi tiu tudo isso, não ve nha di re ta ou in di re ta men te vol -
tar a in cri mi ná-lo. 

Ago ra, va mos fa lar das pri va ti za ções. To dos de
boa-fé ti ve ram es pe ran ças nas re for mas e nas pri va ti -
za ções. Nin guém mais do que Luís Edu ar do aju dou o
Pre si den te em tais pro ces sos. Entre tan to, tam bém,
hoje, nin guém é ca paz de di zer como fo ram em pre ga -
dos os re cur sos das pri va ti za ções e que be ne fí ci os
elas trou xe ram para o País. Fo ram acer ta das ou er ra -
das? 

De qual quer sor te, po rém, tam bém não se con -
se guiu apu rar o que ocor reu com as pri va ti za ções co -
mis si o na das de al gu mas das mais im por tan tes em -
pre sas pú bli cas na ci o na is.

Se hou ver in ves ti ga ção, vai-se ver que al gu ma
co i sa er ra da acon te ceu... 

E o povo ha ve rá de per gun tar: ”E daí? Escon -
dem-se os rom bos e os es cân da los, por quê? Esta -
mos na re pú bli ca dos aves tru zes? 

Não po de mos mais vi ver a re pú bli ca dos aves -
tru zes, mu i to me nos a re pú bli ca dos ami gos e dos fa -
mi li a res, que se re ve zam no po der para pro du zir as
mes mas pers pec ti vas som bri as e te ne bro sas, como
as que se pro je tam so bre o Bra sil nes te ins tan te. 

O Bra sil cres ceu mu i to, tem pro du zi do ho mens
ca pa zes de re for mar a si tu a ção em que vi ve mos, mas 
ne nhum de les se quer é lem bra do. O Go ver no Fe de -
ral in sis te em se acer car dos mes mos de sem pre. Sai

um, en tra ou tro, en tra ou tro, sai um e o País na con -
tra mão de seus des ti nos. E to dos fi cam mu i to bem...

Esses san gues su gas não só se en ri que cem
como em po bre cem a Na ção, sob to dos os as pec tos. 

De fen do uma emen da cons ti tu ci o nal cri an do
um or ça men to im po si ti vo, que o Go ver no faz tudo
para sa bo tar, por que não quer um or ça men to im po si -
ti vo. E nós tam bém so mos fra cos, por que de ve ría mos 
re a gir e obri gar o Go ver no a fa zer. Por que não quer?
Eu lhes res pon do: a fim de que pos sa fa zer, como
bem de se jar, sem com pro mis so ne nhum com a éti ca,
a uti li za ção das ver bas pú bli cas para to dos os fins,
prin ci pal men te os da ba i xa po lí ti ca.

Ve jam os se nho res quan ta iro nia: crio uma CPI
para com ba ter os de so nes tos e in de co ro sos do Ju di -
ciá rio; de nun cio es cân da los dos por tos, com pro vas;
de nun cio es cân da los do DNER e da Su dam com pro -
vas; ten to in tro du zir na ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i -
ra um mo de lo de or ça men to im po si ti vo e mo ra li za dor; 
pro mo vo, con tra a von ta de de al tas fi gu ras da Re pú -
bli ca, a mais am pla e im por tan te cru za da de que se
tem no tí cia em toda a His tó ria do Bra sil con tra a cor -
rup ção e os cor rup tos; e, no en tan to, sou obri ga do a
de i xar o Par la men to, sob a ab sur da acu sa ção de
que bra de de co ro par la men tar. 

O Bra sil não é isto! O Bra sil dos nos sos dias é
isso. Infe liz men te. 

Meus se nho res e mi nhas se nho ras, em bo ra
esta Casa te nha sido até hoje a mi nha se gun da Casa, 
por mais pa ra do xal que pa re ça, es tou me sen tin do
num am bi en te de Bru tus, com a úni ca di fe ren ça: eu
não nas ci Cé sar e nem em Cé sar, os Bru tus vão con -
se guir me trans for mar. De i xo-os an tes da tra i ço e i ra
apu nha la da fi nal. E que fi que bem cla ro: de i xo-os,
mas não de i xo esta Casa e dela só me afas ta rei tem -
po ra ri a men te. De i xo-os aos que cer ta men te já te rão
suas más ca ras ca í das no chão pe ran te o ele i to ra do
dos seus Esta dos e aqui não pi sa rão mais, para gáu -
dio da que les que hon ra ram e ain da hon ram a his tó ria
do Par la men to.

Eu po de ria ter ido ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
de fen der o meu man da to, há mu i to cas sa do por al -
guns ju í zes jus ti ce i ros des ta Casa. Não me fal ta ram
ra zões para pe dir à Jus ti ça que cor ri gis se as in jus ti -
ças que se co me te ram con tra mim. Mas não fui. Não
ace i tei se quer a opi nião dos ad vo ga dos. Não fui por -
que não que ria mais re vi ver mo men tos aqui vi vi dos,
que não me hon ra ram e até de son ram aque les que os 
pro mo ve ram na con di ção de meus al go zes. 

Não de i xa ria tam bém, Sr. Pre si den te, que esse
as sun to – e aí falo com fran que za a V. Exª – fos se re -
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sol vi do pela Mesa des ta Casa, para de pen der, quem
sabe, de um voto de mi ner va de V. Exª, para ser ofi ci -
al men te con de na do, ou ob ter uma ab sol vi ção que,
tal vez, me com pro me tes se di an te do que se fa la va
nes ta Casa. 

Não faço pac tos, ex pres sos ou tá ci tos, quan do
a mi nha hon ra está em jogo. Não exis te acor dão. Se
exis te acor dão, é ou tro...

Não que eu acre di tas se no seu es pí ri to de vin -
gan ça. Nun ca acre di tei. Mas não me fi ca ria bem, de -
po is de tan tas acu sa ções que fiz con tra V. Exª, de -
pen der da sua be nes se para con ti nu ar Se na dor.

Mu i tos me acon se lha ram a de i xar o Se na do no
dia da sua ele i ção. Não ouvi os con se lhos. Errei. Te ria 
sido um ges to co e ren te com o que pen so, com o que
digo, com o que faço, mas não quis de i xar. 

E a lis ta? A lis ta! A lis ta dos vo tan tes da cas sa -
ção do Se na dor Luiz Este vão, que me che gou à s
mãos, já dis se e re pi to, eu a des truí. Có pi as, po rém,
acre di to exis ti rem al gu mas. Não co mi go. O ex-Se na -
dor e Lí der do Go ver no, o Dr. José Ro ber to Arru da
po de ria pres tar um gran de ser vi ço à Na ção se a di vul -
gas se. Qu an tos ou tros ain da iri am co rar?! É cer to que 
fa ria so frer os que tra í ram os seus par ti dos, re ple tos
de dog mas, e às suas pró pri as cons ciên ci as, o que é
mais gra ve.

Srªs e Srs. Se na do res, en tre as fra que zas do
ser hu ma no, ja ma is co nhe ci o que é o medo. Às ve -
zes, pe las cir cuns tân ci as, sou obri ga do a si len ci -
ar-me. Ja ma is, po rém, se rei si len ci a do. Não são pou -
cos os que de se jam ca lar a mi nha voz, mas nin guém
vai con se gui-lo. So men te o povo da mi nha ter ra me
fará si len ci ar, no dia em que eu de i xar de ser dig no de
sua con fi an ça. Deus ja ma is per mi ti rá que che gue
esse dia. Eu di ria, como Otá vio Man ga be i ra dis se de
uma fe i ta, ”se al gum dia eu ti ver que fal tar aos in te res -
ses da mi nha ter ra, que Deus me ful mi ne de vés pe ra“. 

Estou vol tan do para a Ba hia. Vou vol tar para o
con ví vio mais pró xi mo dos meus ami gos. Os in te lec -
tu a is Jor ge e Zé lia a sim bo li zá-los; os mo to ris tas; os
ta xis tas; os ar tis tas; os co mer ciá ri os e co mer ci an tes;
os in dus tri a is e in dus triá ri os; os fe i ran tes; os pro fes -
so res; os ga ris; as ba i a nas de to dos os ter re i ros e de
to dos os ta bu le i ros; os pes ca do res; os ho mens do
cais do por to; os ar tis tas; os pre fe i tos; os ve re a do res;
os 417 Mu ni cí pi os ba i a nos; os meus ami gos do cam -
po e tra ba lha do res ru ra is que nun ca me aban do na -
ram, por que tam bém ja ma is os aban do nei; os ho -
mens sim ples da mi nha ter ra de to das as co res e lu -
zes, de to das as cren ças e cre dos; todo o povo des sa

imen sa Ba hia, que car re go no co ra ção e por ela sou
car re ga do no co ra ção e nos bra ços, como ain da hoje
ocor reu na en tra da des ta Casa. 

Estou vol tan do para re ce ber de vol ta o ca ri nho
da mi nha gen te ofen di da e ma go a da pela ma ne i ra
com que me ofen de ram e me ma go a ram aqui. Re tor -
nar à Ba hia é re cu pe rar âni mo e for ças para vol tar, em 
bre ve, a esta Casa – ou, quem sabe, além dela. 

Pa guei e es tou pa gan do pe los meus pe ca dos.
Pe los pe ca dos de quem? Meus? Não, dos cor rup tos,
dos pre va ri ca do res, dos co var des, dos pu si lâ ni mes,
quan do, na ver da de, cri me al gum co me ti. Era meu
de ver ir até o fim, des de que ti ves se a cer te za de que
se ria jul ga do com im par ci a li da de e isen ção. O Con se -
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, ver go nho sa men -
te, po rém, de i xou-se fa zer re fém de uma par ce la da
im pren sa. Lá, re pór ter vi rou pro mo tor e Pro cu ra dor
da Re pú bli ca vi rou re pór ter de re vis ta. Ina cre di tá vel!
Mas, como al guém já dis se, com mu i ta pro pri e da de,
ne nhum ca mi nho de flo res con duz à gló ria. Piso em
es pi nhos, mas vou ul tra pas sá-los.

Srªs e Srs. Se na do res, es tou de i xan do hoje esta 
Casa. De i xo-a con ven ci do de tê-la hon ra do, so bre tu -
do quan do a pre si di por duas ve zes. Tor nei-a al ti va e
in de pen den te, res pe i ta da. Cri ei áre as de atri to, é ver -
da de, mas ne nhu ma Casa le gis la ti va se faz al ti va – V.
Exªs sa bem dis so –, in de pen den te e res pe i ta da sem
atri tos, des de que res pe i to sos e cons tru ti vos.

Esse tal vez seja o pre ço mais alto a me ser co -
bra do nes te ins tan te: o de não ter per mi ti do que o
Con gres so Na ci o nal se que das se às pres sões dos
que se jul ga vam do nos dos po de res ili mi ta dos e pro -
pri e tá ri os da von ta de e dos des ti nos uni ca men te des -
te País; dos que ten ta ram, pela for ça, anu lar a atu a -
ção res pon sá vel de um dos pi la res da de mo cra cia,
que a tan tos cus tos cons tru í mos. Esse pre ço, se nho -
res, or gu lho-me de pa gar. O pre ço do en gran de ci -
men to do Po der Le gis la ti vo em uma pro fí cua ges tão,
que teve, ao seu fi nal, para fi car in de le vel men te mar -
ca do na vida do Par la men to bra si le i ro, o re co nhe ci -
men to ex ter na do por mem bros de to dos os par ti dos,
das di ver sas cor ren tes ide o ló gi cas com as sen to nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal. Alguns es tão
aca nha dos, por que o que dis se ram aqui, em me nos
de três me ses, tor nou-se sem efe i to. Ou tros, man ti ve -
ram a sua co e rên cia. A es ses, agra de ço pe nho ra da -
men te. 

Te nho aqui co mi go, im pres sos em li vro, os dis -
cur sos que mu i tos dos se nho res pro nun ci a ram com
elo gi os à ma ne i ra sen sa ta, cor re ta e al ti va com que
di ri gi esta Casa. É li vro qua se re cém-sa í do do pre lo,
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tes te mu nha in sus pe i ta e in con tes tá vel do meu com -
por ta men to éti co. Alguns dos de po i men tos que o li vro 
con tém mu i to me to ca ram. Na épo ca os jul guei sin ce -
ros. Com hu mil da de, che guei a me per gun tar se os
me re cia. E me con ven ci, con fes so-lhes que com va i -
da de, que os me re cia, não como Anto nio Car los Ma -
ga lhães, mas como Se na dor e Pre si den te do Se na -
do. Por que fui co ra jo so, ín te gro e ho nes to. 

Vejo hoje, com tris te za, que me equi vo quei a
res pe i to de al guns que me con si de ra vam jus to, ín te -
gro e ho nes to. Con so la-me, con tu do, sa ber que, da
épo ca do elo gio, que eu su pu nha jus to e sin ce ro, à
épo ca do lin cha men to po lí ti co, o que é uma gran de in -
jus ti ça, se eles mu da ram, eu não mu dei. Mu da ram,
sim, em me nos de três me ses, como é de há bi to; es -
que ce ram o que dis se ram. Aliás, es que cer o que se
diz pas sou a ser uma nor ma nes se País. Infe liz men te, 
isso faz par te da vida. 

De les não te nho res sen ti men tos ou má goa.
Com toda sin ce ri da de, de les – não de to dos, mas de
al guns – te nho pena. Nin guém pode co brar co e rên cia 
de in co e ren tes, mu i to me nos ca rá ter de quem não
tem.

Mas a vida con ti nua. 
Tive sem pre pre sen te a pre o cu pa ção de fa zer

cum prir a nor ma cons ti tu ci o nal per ti nen te à in de pen -
dên cia dos po de res, como mo da li da de as se gu ra do ra
de uma es tru tu ra de mo crá ti ca para o País.

Cen trei o meu tra ba lho nes se fun da men to bá si -
co, que a Lei Ma i or cons tan te men te me ins pi ra va, no
pro pó si to ina ba lá vel da gran de za do Po der Le gis la ti -
vo, fa zen do-o ain da mais res pe i ta do di an te de to dos
os seg men tos da opi nião pú bli ca bra si le i ra. 

Gu i ei-me sem pre pe las gran des ra zões, con -
ven ci do de que, como en si nou Antô nio Vi e i ra, o go -
ver nan te não deve se guir a ra zão dos gran des, e sim
as gran des ra zões.

Re nun ci ar ao man da to que o povo ba i a no me
con fi ou cus ta-me mu i to, Sr. Pre si den te, mas du vi do
que, em toda a his tó ria do Bra sil, um po lí ti co te nha
sido, de for ma tão cru el e in jus ta, es pan ca do quan to
eu. 

Pa guei e es tou pa gan do, vol to a re pe tir, pelo pe -
ca do dos cor rup tos, dos pre va ri ca do res, dos pu si lâ ni -
mes, dos qua is, in fe liz men te, vejo al guns com pra zer
mór bi do no meu ges to de des pe di da des ta Casa.

Qu an do se re nun cia a al gu mas cer te zas que
não es tão em per fe i ta sin to nia com o sen ti men to po -
pu lar, por mais ar ra i ga das que se jam as con vic ções,
a re nún cia ga nha ou tro nome: hu mil da de. A hu mil da -
de de re co nhe cer os pró pri os er ros e mu dar em be ne -

fí cio do in te res se co mum é o tipo de re nún cia que só
en gran de ce aque les que a to mam para si, fa zen do
com que ain da mais cres çam na alma e nos co ra ções
do povo.

Qu an do se re nun cia aos in te res ses pes so a is, a
re nún cia tem ou tro nome: éti ca. 

Eri gir a im pes so a li da de como for ma de ação,
com ba ten do toda sor te de ten ta ções sub ter râ ne as,
sig ni fi ca com ba ter o apa dri nha men to e o pri vi lé gio.

Mas há um ou tro tipo de re nún cia que não en -
gran de ce, ape que na; não ele va, re ba i xa; não pro duz, 
re duz.

Não se re nun cia à pró pria his tó ria, por que sig ni -
fi ca ria re nun ci ar à pró pria co e rên cia.

Não se re nun cia à éti ca, por que sig ni fi ca ria re -
nun ci ar aos pró pri os va lo res.

Não se re nun cia à mo ra li da de, por que sig ni fi ca -
ria re nun ci ar ao jus to e ao cor re to.

Não se re nun cia aos ide a is de toda uma vida,
por que sig ni fi ca ria re nun ci ar a si mes mo.

Não se re nun cia ao com pro mis so com os mais
ele va dos prin cí pi os da vida pú bli ca, por que sig ni fi ca -
ria re nun ci ar ao pró prio povo.

Este jam cer tos os que me co nhe cem:
Ja ma is re nun ci a rei à co e rên cia!
Ja ma is re nun ci a rei à éti ca!
Ja ma is re nun ci a rei à mo ra li da de!
Ja ma is re nun ci a rei ao povo!
Re nun ci ar a es ses va lo res tão sa gra dos sig ni fi -

ca ria trans for mar-me em algo que lu tei a vida in te i ra
para não ser.

Qu e ro ser lem bra do como o ACM, sim, mas
como o ACM que ja ma is re nun ci ou às ca u sas jus tas,
às ca u sas cer tas.

Man da tos se re cu pe ram nas ur nas – e irei
fazê-lo –, para que seja sub me ti do ao ju í zo da que les
que re al men te im por tam na De mo cra cia, e não a fal -
sos ju í zes, sem toga e sem es ta tu ra de qual quer es -
pé cie.

Meu que ri do povo, mi nha que ri da Ba hia, mi nha
re nún cia deve ser com pre en di da como um úl ti mo
ges to de sa cri fí cio em fa vor dos ide a is de uma vida in -
te i ra!

Re ce bi de todo o País mi lha res e mi lha res de
pa la vras e ges tos de apo io e so li da ri e da de.

Eu es ta va em casa, no sá ba do, re di gin do e ste
dis cur so, quan do o te le fo ne to cou.

Era Dona Qu i o la, uma le gen da no Nor des te do
Bra sil, a mãe do Pre si den te José Sar ney, que ain da
com sua voz for te de mais de no ven ta anos me di zia
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que Deus iria me aju dar e me es ti mu la va a en fren tar o 
dia di fí cil que hoje en fren to.

Re ce bi o apo io e o ca ri nho de ami gos, que nun -
ca se de i xa ram en vol ver e le var pelo cli ma de tru ci da -
men to que re i nou nes ta Casa.

Eles me re cem, mais que res pe i to, a mi nha gra ti -
dão. 

A to dos agra de ço co mo vi do, mas que ro fa zer
um agra de ci men to par ti cu lar ao meu Par ti do, o PFL,
que es te ve uni do em to dos os mo men tos, dan do-me
o ne ces sá rio apo io po lí ti co, mo ral e hu ma no para que
eu pu des se re sis tir, de pé, aos gol pes des le a is e co -
var des que re ce bi, in clu si ve de al guns Pa res des ta
Casa. Sou mu i to gra to ao PFL, a to dos os meus com -
pa nhe i ros de tem pos e de ru mos, a toda a sua di re -
ção, mas, em par ti cu lar, aos seus mem bros no Con -
se lho de Éti ca.

Não pos so de i xar tam bém de dar uma pa la vra
to tal de agra de ci men to aos fun ci o ná ri os des ta Casa,
to dos eles, dos di re to res aos mais mo des tos, que me
aju da ram a pre si dir o Se na do com de cên cia e ho nes -
ti da de, mar can do uma épo ca que, acre di to, ser vi rá de 
exem plo para to dos que que i ram di ri gir o Con gres so
Na ci o nal com de cên cia e dig ni da de.

Faço ques tão de di ri gir os agra de ci men tos es -
pe ci a is aos meus ami gos e ami gas do ga bi ne te, com
quem tra ba lho. Com pe ten tes, ca ri nho sos, me de ram
for ça para su por tar as in jus ti ças. 

Re nun cio ao meu man da to tam bém em res pe i to 
a você, Luís Edu ar do.

Onde quer que es te ja ago ra, sei que você está
co mi go.

Nas ho ras di fí ce is que pas sei, an tes des ta de ci -
são ter rí vel, con ver sei mu i to com você.

E que ro lhe agra de cer. 
Você, mais uma vez, não me fal tou! 
Mais uma vez sou be me fa zer ou vir as men sa -

gens du ras, amo le cen do o meu ve lho co ra ção. 

Luís, es tou aqui, ago ra, para hon rar a sua me -
mó ria.

A vida que me res ta, e que lhe fal tou tão cedo,
só tem sen ti do se eu con ti nu ar ra di ca li zan do cada
vez mais na di re ção do que é cor re to.

Esse é o meu úni co pro je to po lí ti co, mi nha úni ca 
am bi ção.

Onde você es ti ver, em bo ra o sa i ba sem pre den -
tro do meu co ra ção, te nha a cer te za de que me es for -
ça rei ain da mais ago ra para es tar à al tu ra de seu le -
ga do.

Que o nos so Jú ni or, que é meu su plen te por sua 
ins pi ra ção, che gue a esta Casa com a dis po si ção de
tra ba lhar, so bre tu do nas se a ras que do mi na, a eco -
no mia e a ad mi nis tra ção.

Infor mo aos Srs. Se na do res que o Dr. Anto nio
Car los Ma ga lhães Jú ni or é um em pre sá rio de ex tre -
ma com pe tên cia e um ilus tre pro fes sor uni ver si tá rio,
res pe i ta do pe los co le gas e ad mi ra do pe los alu nos.

Vem hon rar o car go que ocu pei e ser dig no da
fra ter ni da de que o uniu a Luís Edu ar do.

Srªs e Srs. Se na do res, re nun cio ao man da to de
Se na dor.

Que as mi nhas úl ti mas pa la vras se jam ins pi ra -
das em um gran de pen sa dor:

Há so men te duas co i sas que me em bu tem res -
pe i to: o céu es tre la do so bre mim e a cons ciên cia mo -
ral den tro de mim.

Mu i to obri ga do. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia cum pre o de ver de in for mar que a re nún cia
de V. Exª, fe i ta da tri bu na, na for ma do pre ce den te re -
la ti vo ao Se na dor José Ro ber to Arru da, e an tes do
pre vis to no §4º do art. 55 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
dos arts. 13 e 15 da Re so lu ção nº 20, de 1993, tem
am pa ro cons ti tu ci o nal e re gi men tal, e se tor na rá ir re -
tra tá vel de po is de sua pu bli ca ção no Diá rio do Se na -
do Fe de ral.

So li ci to ao Vice-Pre si den te da Casa, Se na dor
Edi son Lo bão, que apre sen te, em nome da Mesa, os
cum pri men tos do Se na do Fe de ral a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ses -
são será sus pen sa por cin co mi nu tos para que o Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães pos sa ser cum pri -
men ta do.

Está sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 16 ho ras e 18 mi nu tos,
a ses são é re a ber ta às 16 ho ras 21 mi nu -
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
re a ber ta a ses são.

Con ce do a pa la vra, como ora do ra ins cri ta, à Se -
na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
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, eu não 
pos so fa lar em nome de to dos os mem bros do Con se -
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar des ta Casa. Mas
sin to-me na obri ga ção de di zer, como mem bro do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, acom pa -
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nhan do os seus ou tros mem bros e ven do o es for ço
gi gan tes co, a gran de za, a ho nes ti da de do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, Re la tor do pro ces so, para que fi -
que re gis tra do nos Ana is des ta Casa, que nes te mo -
men to te mos que agir de uma úni ca for ma: com a se -
re ni da de de um juiz após ex pul sar de cam po um jo ga -
dor des qua li fi ca do! Por mais que ele gri te de for ma fe -
roz jun to com sua tor ci da, se gui mos em fren te, cum -
prin do as nos sas obri ga ções cons ti tu ci o na is, por que
o Con se lho de Éti ca ape nas cum priu para com as
suas obri ga ções cons ti tu ci o na is. 

E cer ta men te o povo bra si le i ro, quan do jul gou o
Se na dor que aca ba de re nun ci ar – en quan to que o
Con se lho de Éti ca o jul gou pe las in fra ções gra ves co -
me ti das ao Có di go de Éti ca e à Cons ti tu i ção – o jul -
gou pela sua his tó ria de tre vas, som bras, ar ro gân cia,
cor rup ção, ci nis mo e dis si mu la ção. Mas não foi esse
o jul ga men to que foi fe i to pe los mem bros do Con se -
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar.

Qu e ro de i xar re gis tra do tam bém, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que eu, He lo í sa He le na,
vou con ti nu ar en si nan do aos meus fi lhos, como to das 
as mães bra si le i ras con ti nu a rão a fazê-lo, que o cri me 
não com pen sa. E que a mais bela e su pre ma sa tis fa -
ção mo ral que um ser pen san te tem que ter é ser ex -
tre ma men te es cru pu lo so no cam po das idéi as e das
ações.

Eu que ro que fi que re gis tra do tam bém que con -
ti nu a rei, as sim como mi lha res de mu lhe res lu ta do ras
do povo que, mes mo mor tas de can sa ço de tan tas lu -
tas in fe li zes e in gló ri as, mes mo com a alma exa us ta,
con ti nu am fir mes com o co ra ção pul san do de co ra -
gem, de so li da ri e da de e de es pe ran ça, os ten tan do,
or gu lho sas, a ter nu ra, as lá gri mas, a fú ria, como ci ca -
tri zes que ga nha mos quan do não nos aco var da mos e 
per ma ne ce mos no com ba te e na luta.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
eu não po de ria de i xar de re gis trar nos Ana is des ta
Casa es sas con si de ra ções e uma po e sia mu i to lin da;
uma po e sia de um ba i a no li vre; de alma li ber tá ria; que 
deu a sua vida e a sua dig ni da de para fa zer uma Pá -
tria li vre, so be ra na, igua li tá ria e fra ter na. Qu e ro de i xar 
re gis tra do essa po e sia para ho me na ge ar a Ba hia li -
vre, a Ba hia que não é na vio ne gre i ro de nin guém. Eu
que ro de i xar re gis tra do, nos Ana is des ta casa, a be -
lís si ma po e sia de Car los Ma rig hel la, que di zia: 

É pre ci so não ter medo,
É pre ci so ter a co ra gem de di zer.

Há os que têm vo ca ção para es cra vo, 

mas há os es cra vos que se re vol tam
con tra a es cra vi dão. 

Não fi car de jo e lhos,
que não é ra ci o nal re nun ci ar a ser li -

vre.
Mes mo os es cra vos por vo ca ção
de vem ser obri ga dos a ser li vres,
quan do as al ge mas fo rem que bra das.

É pre ci so não ter medo,
é pre ci so ter co ra gem de di zer.

O ho mem deve ser li vre...
O amor é que não se de tém ante ne -

nhum obs tá cu lo,
e pode mes mo exis tir até quan do não

se é li vre.
E no en tan to ele é em si mes mo
a ex pres são mais ele va da do que hou -

ver de mais li vre 
em to das as ga mas do hu ma no sen ti -

men to.

É pre ci so não ter medo, 
é pre ci so ter a co ra gem de di zer.

(Car los Ma rig hel la)

Por tan to, ho me na ge an do o povo ba i a no, ho -
me na ge an do o povo bra si le i ro, que não se ajo e lha
co var de men te di an te da tru cu lên cia, da in to le rân cia, 
da co var dia, da men ti ra, do ci nis mo e da dis si mu la -
ção, a po e sia de Car los Ma rig hel la: “É pre ci so não
ter medo, é pre ci so ter a co ra gem de di zer.”

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. 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 ci -
al men te que ro la men tar – mas o ri tu al de hoje não ti -
nha como ser di fe ren te – a im pos si bi li da de de, após
fa lar, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães não po der 
per ma ne cer no Ple ná rio.

Mas cum pro um de ver, prin ci pal men te o de ver
da cons ciên cia de usar a tri bu na para im pe dir que a
ver da de fi que pes si ma men te se pul ta da nes se pro -
nun ci a men to. 

Devo ini ci al men te re co nhe cer, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que é per fe i ta men te com pre -
en sí vel o de se qui lí brio e o de ses pe ro cons ta ta dos no
pro nun ci a men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

10770 Qu in ta-fe i ra 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



O Se na do Fe de ral foi cri a do em 1824, ten do,
por tan to, 177 anos de exis tên cia. Nes ses 177 anos
de exis tên cia, apro xi ma da men te – eu não es tou com -
pu tan do aqui os que su ce de ram os ti tu la res –, mas
cer ca de mil e tre zen tos Se na do res pas sa ram por
esta Casa. É im por tan te des ta car, Sr. Pre si den te, que 
de mais de mil e tre zen tos Se na do res ape nas três fo -
ram cas sa dos na his tó ria do Se na do. Um, o Se na dor
Luiz Este vão, de fato e de di re i to, e os ou tros dois, o
Se na dor José Ro ber to Arru da e o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

É pre ci so de i xar cla ro que essa re nún cia de
hoje, ela acon te ce como uma con fir ma ção das de -
nún ci as apu ra das pelo Con se lho de Éti ca e não como 
um ges to de gran de za para tor nar ma i or a Casa mais
alta des te País. 

Vale tam bém en fa ti zar, Sr. Pre si den te, que as
três cas sa ções às qua is me re fe ri, ti ve ram a mes ma
ca u sa: a men ti ra pe ran te o Se na do da Re pú bli ca!

O pa pel mais ri dí cu lo, en tre tan to, é o que hoje
ten tou de sem pe nhar o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães. Se não, ve ja mos: Luiz Este vão en fren tou o
pro ces so; o Se na dor José Ro ber to Arru da pe diu des -
cul pas e foi em bo ra, e o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães re sol veu zom bar da in te li gên cia na ci o nal,
dan do au las, como se ti ves se li ções a dar ao Bra sil,
dan do au las como se pu des se ser o pro fes sor de éti -
ca do Se na do, dan do au las como se pu des se subs ti -
tu ir Rui Bar bo sa na con di ção de pa tro no do Se na do
da Re pú bli ca. É in crí vel Anto nio Car los Ma ga lhães
acre di tar po der trans for mar sua cas sa ção, ine xo rá vel
por ter sido fla gra do em com por ta men to ex tre ma -
men te in de co ro so, em dis cur so mo ra li za dor. É im pos -
sí vel fa zer des se li mão uma li mo na da. Con ve nha -
mos, Sr. Pre si den te, nem La vo i si er, o ci en tis ta que
de fen deu que tudo se trans for ma, con se gui ria essa
pro e za.

O que fica re a fir ma do em seu úl ti mo dis cur so no 
Se na do da Re pú bli ca são as três ma i o res ca rac te rís -
ti cas da sua per so na li da de: a chan ta gem, a tra i ção e
a men ti ra. As men ti ras cons ta ta das pelo Con se lho de
Éti ca co me ça ram a ser des co ber tas em agos to de
2000. Da ca de i ra da Pre si dên cia do Se na do, em
agos to de 2000, res pon den do a uma ques tão de or -
dem da Se na do ra He lo í sa He le na a res pe i to de uma
nota pu bli ca da na co lu na do jor na lis ta Ri car do Bo e -
chat, res pon dia, en tre ou tras co i sas  pa la vras do
ex-Se na dor: “É tam bém mi nha obri ga ção, como Pre -
si den te da Casa, di zer como se pro ces sa a vo ta ção e
que é im pos sí vel sa ber se esse ou aque le Se na dor
vo tou des sa ou da que la ma ne i ra. Des se modo, quan -

do o Se cre tá rio-Ge ral da Mesa me le vou, hoje pela
ma nhã, o ofí cio de V. Exª, pedi-lhe que, in clu si ve, ci -
tas se o meu nome, no ofí cio em res pos ta, como res -
pon sá vel tam bém pelo pro ces so se cre to de vo ta ção,
pelo qual, re pi to, se ria im pos sí vel iden ti fi car o voto de
qual quer Se na dor”.

Daí para a fren te, fo ram cen te nas de men ti ras.
Men tiu, quan do em Mi a mi, nos Esta dos Uni dos, ne -
gou ve ra ci da de à re vis ta IstoÉ so bre a re por ta gem
”Fa ca da pe las cos tas“. Como jor na lis ta, não te nho a
me nor dú vi da de que os re pór te res da IstoÉ de ve rão
re ce ber to dos os prê mi os este ano exa ta men te pela
ver da de das in for ma ções con ti das na que la de nún cia
e tam bém nos des do bra men tos que ti ve ram. Men tiu
quan do dis se ao jor nal O Esta do de S.Pa u lo  que não 
ti nha in ten ções de se opor ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que à épo ca em que foi vi si tar os pro cu ra do res.
Men tiu quan do dis se ter ido à Pro cu ra do ria para tra tar 
da me di da pro vi só ria da lei da mor da ça. Men tiu,
quan do cha ma do de ca na lha pela Se na do ra He lo í sa
He le na, dis se-lhe da tri bu na que a Se na do ra ain da
iria pe dir-lhe des cul pas. Men tiu quan do ne gou ter tra -
ta do da lis ta na con ver sa com os pro cu ra do res. Men -
tiu quan do dis se ter lido e ras ga do a lis ta. Men tiu
quan do ne gou ter co me ti do o cri me de pre va ri ca ção.
Men tiu quan do apar te ou dali o Se na dor José Ro ber to
Arru da, para di zer que não ha via dado a or dem para
ex tra ir a lis ta e que dela nun ca ha via to ma do co nhe ci -
men to. Na ver da de, al gu mas des sas men ti ras fo ram
con fir ma das aqui em ple ná rio.

Não há tam bém como o Se na do ig no rar o seu
per fil his tó ri co de tra i dor, de aban do nar os Go ver nos
dos qua is se ser viu. Lan ça do por Ju racy Ma ga lhães,
na Ba hia, tra iu-o na dis pu ta com Jâ nio Qu a dros. De -
po is de des fru tar de to das as be nes ses dos go ver nos
mi li ta res – foi o po lí ti co que mais be ne fí ci os re ce beu
da di ta du ra bra si le i ra – tra iu o ex-Pre si den te Fi gue i re -
do. Era li ga dís si mo – e os ba i a nos sa bem dis so – ao
Dr. Edgar San tos, um dos mais im por tan tes re i to res
da Uni ver si da de Fe de ral da Ba hia e tra iu a fa mí lia fi -
can do con tra Ro ber to San tos. Pro i biu em suas emis -
so ras de te le vi são as ima gens do Dr. Ro ber to San tos, 
mes mo em oca siões de ho me na gens ao ex-Re i tor
Edgar San tos.

Foi Mi nis tro do ex-Pre si den te José Sar ney. Foi
quem mais se be ne fi ci ou no Go ver no da Nova Re pú -
bli ca. Par ti ci pou, à épo ca da Cons ti tu in te, de um fes ti -
val de dis tri bu i ção de ca na is de rá dio e de te le vi são.
No fi nal do Go ver no, tra iu o en tão Pre si den te José
Sar ney e apo i ou o ex-Pre si den te Fer nan do Col lor.
Tra iu no va men te ago ra, ao re ve lar à im pren sa que o
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Se na dor José Sar ney se abs te ve na vo ta ção da cas -
sa ção do ex-Se na dor Luiz Este vão. A re ve la ção não
me re ce cre di bi li da de por se ori gi nar num men ti ro so
con tu maz. Tra iu Luiz Vi a na Fi lho, que o ha via no me a -
do Pre fe i to de Sal va dor, ti ran do-lhe a con ces são da
Rede Glo bo da TV Ara tu e trans fe rin do-a para ele
pró prio. Tra iu o ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek
de Oli ve i ra – são fa tos da his tó ria , quan do, para de -
mons trar po der na Ba hia, exi biu, em pú bli co, pa péis
as si na dos em bran co pelo ex-Pre si den te. Nos úl ti mos 
anos, vem sis te ma ti ca men te ado tan do o mes mo
com por ta men to em re la ção ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. Foi, sem dú vi da, o po lí ti co mais
pres ti gi a do do Go ver no, mas como sem pre não re sis -
tiu à vo ca ção de tra i dor.

Abro um pa rên te se para re a fir mar que a ma i or
tra i ção, a meu ver, é em fun ção da atu al cri se de ener -
gia. O Bra sil tem, pe los da dos do úl ti mo IBGE, 169,5
mi lhões de ha bi tan tes. Acre di to que to dos os bra si le i -
ros, jo vens, adul tos, cri an ças, do Oi a po que ao Chuí,
dos pam pas aos se rin ga is, têm o le gí ti mo di re i to de
re cla mar do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, com re la ção à cri se da ener gia, me nos
um: o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Ele foi na
ver da de o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia. É a úni ca pes -
soa no Bra sil que não tem au to ri da de para cri ti car.
Não con cor do, in clu si ve com au to ri da des go ver na -
men ta is, quan do di zem que par te da res pon sa bi li da -
de do apa gão deve ser atri bu í da ao PFL. Não; o PFL
não teve ab so lu ta men te nada a ver com isso. Par te
da res pon sa bi li da de, a ma i or res pon sa bi li da de, foi do
pro pri e tá rio do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia nos úl ti -
mos seis anos e meio do Pre si den te. E esse pro pri e -
tá rio tem nome; não era o PFL, era o Se na dor Anto nio 
Car los Ma ga lhães, até por que, em re la ção ao pró prio
PFL, ele foi des cor tês uma sé rie de ve zes. Por tan to, o 
res pon sá vel pelo apa gão tem nome e so bre no me.
Nes sa con di ção da ener gia, não vejo como esse bra -
si le i ro acu sar o Go ver no. Afi nal de con tas, os dois Mi -
nis tros in di ca dos pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães des pa cha vam mais com ele do que com o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que. Cum pri am suas or dens.

Além de tra i dor e men ti ro so, o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães é in com pe ten te. Não es tou di mi nu -
in do a cul pa do Go ver no; o Go ver no er rou, prin ci pal -
men te em con fi ar em Anto nio Car los Ma ga lhães. Por -
tan to, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães não pode 
acu sar nin guém; ele é réu. Ele não era dono ape nas
do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, mas tam bém da
Ele tro brás (onde ti nha o Fir mi no Sam pa io) e da Chesf 

(para onde che gou a no me ar o Sr. José Car los Ale lu -
ia).

Qu e ro di zer tam bém que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães é acu sa do de tra i ção na Ba hia. O
Se na do da Re pú bli ca, cri a do em 1824, ado tou como
seu pa tro no, o gran de ba i a no Rui Bar bo sa. Indig na do
com a fra se no pa i nel e as men ti ras se gui da men te re -
pe ti das, o bis ne to de Rui Bar bo sa, o ad vo ga do e pro -
fes sor Alfre do Rui Bar bo sa, pu bli cou há duas se ma -
nas um ar ti go no Jor nal do Bra sil  mos tran do as
gran des li ções do mes tre bem como as in su pe rá ve is
di fe ren ças en tre Rui Bar bo sa e Anto nio Car los Ma ga -
lhães. Abre o seu ar ti go, re lem bran do o seu bi sa vô,
com a se guin te fra se: ”De tan to ver tri un far as nu li da -
des, de tan to ver pros pe rar a de son ra, de tan to ver
cres cer a in jus ti ça, de tan to ver agi gan ta rem-se os
po de res nas mãos dos maus, o ho mem che ga a de -
sa ni mar da vir tu de, a rir-se da hon ra, a ter ver go nha
de ser ho nes to“.

A Ba hia é Rui Bar bo sa e não os que aju da ram a
fra u dar o pa i nel ele trô ni co do Se na do.

Antes de en cer rar os bre ves co men tá ri os so bre
al gu mas das mu i tas tra i ções pra ti ca das pelo Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães ao lon go da vida, como
aqui foi de mons tra do, re co nhe ço que o Se na dor foi
leal até o úl ti mo ins tan te ao Go ver no do ex-Pre si den -
te Fer nan do Col lor, iden ti fi cou-se com o Go ver no co -
man da do por PC Fa ri as. A afi ni da de era tan ta que
am bos fo ram cas sa dos.

Ou tra ca rac te rís ti ca apon ta da em seu dis cur so
e que con de no é a chan ta gem. Sem pre usou a Ba hia
para chan ta ge ar os Go ver nos dos qua is se ser viu;
sem pre usou a Ba hia como es cu do para ocul tar não
sei se bar ga nhas, se chan ta gens ou se as duas co i -
sas. Que ou tro nome têm as pres sões or ga ni za das
con tra o Pa lá cio do Pla nal to em re la ção a in te res ses
in di vi du a is es ca mo te a dos sob o es cu do da Ba hia?
Re cen te men te, seus prin ci pa is ali a dos se or ga ni za -
ram e fo ram ao Pa lá cio do Pla nal to a fim de, atra vés
de re i vin di ca ções ex plí ci tas, con se guir re cur sos dos
co fres pú bli cos em be ne fí cio do Ban co Eco nô mi co.
Não te ria algo mais gra ve se essa ins ti tu i ção fi nan ce i -
ra não ti ves se, como um dos seus aci o nis tas, aqui e
no ex te ri or, o pró prio Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães. Enten do que um dos pi o res cri mes de qual quer 
ho mem pú bli co é ser par la men tar de um país e man -
ter con tas em ou tros pa í ses.

Sub me teu-se à hu mi lha ção pú bli ca quan do ten -
tou chan ta ge ar o ex-Pre si den te Ita mar Fran co com
”vir tu a is“ de nún ci as de cor rup ção. Insta do a apre sen -

10772 Qu in ta-fe i ra 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



tar do cu men tos di an te da im pren sa, fi cou evi den te o
ble fe e a chan ta gem."

Chan ta ge ou a Opo si ção nas duas Ca sas do
Con gres so. Pri me i ro, mos tran do-se fa vo rá vel à CPI
da Cor rup ção e pos te ri or men te, com os De pu ta dos
“car lis tas, para man ter o po der na Ba hia, re ti ran do as
as si na tu ras e en ter ran do a CPI Mis ta.

Re cen te men te, S. Exª fez uma con fis são de que 
fora es cra vo  do ódio, tal vez até para ar ran car ou tro
sen ti men to des ta Casa.

Chan ta ge ou o Pre si den te do Se na do, Ja der
Bar ba lho, ao afir mar: “... fui es cra vo do ódio.” Era uma 
en ce na ção, um pe di do de des cul pas, um com por ta -
men to dó cil, cujo úni co ob je ti vo era evi tar a pu ni ção
pelo cri me no qual foi fla gra do vá ri as ve zes. De po is
de ter pe di do des cul pas a Ja der, vol ta a acu sá-lo e ao
Con se lho de Éti ca.

Re gis tro aqui a mi nha so li da ri e da de ao Pre si -
den te do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar
des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet. O que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães faz em nada di mi nui o Se -
na dor pelo PMDB do Mato Gros so do Sul.

Chan ta ge ia o Se na dor Ra mez Te bet ao es pe cu -
lar so bre o seu voto no Con se lho. Não con se gue, na
ver da de, con vi ver com a éti ca e com ju í zes ho nes tos.
Ain da que o Se na dor Ra mez Te bet ti ves se, em ple ná -
rio, vo ta do como diz o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, não res ta ria ne nhum re pa ro éti co a uma so li da -
ri e da de a al guém que ain da hoje per ten ce ao PMDB,
como é o caso do ex-Se na dor Luiz Este vão. O que o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães não per ce be é
que, ao cri ti car o Se na dor Ra mez Te bet, des cre den -
cia a so li da ri e da de que teve no Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar dos Se na do res Wal deck Orné las 
e Pa u lo Sou to. O Se na dor Pa u lo Sou to teve o seu
com por ta men to de ami za de ao re gis trar ali o seu voto 
em fa vor do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, re -
co nhe ci do pelo Re la tor do pro ces so, o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no Bra ga.

Che ga ao fim uma era de chan ta gens, men ti ras
e tra i ções.

A re nún cia da for ma como aqui foi apre sen ta da,
Sr. Pre si den te — per mi ta-me dis cor dar —, não é um
ges to de gran de za, mas o re for ço de uma con fis são,
o re co nhe ci men to de quem sabe que a tese de ra -
zões do Esta do é um in sul to à in te li gên cia na ci o nal.

Não ca bem ale ga ções de Esta do no Esta do mo -
der no, no Esta do de mo crá ti co de Di re i to, no Esta do
cons ti tu ci o nal.

Ruy Bar bo sa, o pa tro no do Se na do, quem dig ni -
fi ca e sim bo li za a Ba hia, en si na va; “Medo, ve na li da -

de, ra zões de Esta do, como quer que te cha mes pre -
va ri ca ção ju di ciá ria, não es ca pa rás ao fer re te de Pi la -
tos. O bom la drão sal vou-se. Mas não ha ve rá per dão
para o juiz co var de.”

Essa fra se está gra va da no Me mo ri al Ruy Bar -
bo sa, em Sal va dor. O povo ba i a no não per mi ti rá a
des tru i ção des ta lem bran ça.

Di an te de to dos es ses fa tos, fica cla ro que V.
Exª sai pela por ta dos fun dos e que a re nún cia é ex -
clu si va men te para im pe dir a per da do man da to. O Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães foi fe liz numa das
fra ses aqui uti li za das. Dis se o re fe ri do Se na dor em
seu dis cur so de des pe di da: ”Nada mais tris te do que
uma sa í da me lan có li ca“. É as sim, em nos so en ten di -
men to, que ocor re a sua sa í da do Se na do.

A me lhor no tí cia de hoje não vem evi den te men -
te des se pro nun ci a men to. Ela foi pu bli ca da pelo Infor -
me JB na co lu na de hoje em sua úl ti ma nota, que leio
ao Ple ná rio: ”Cen su ra – o jor nal Cor re io da Ba hia, de
Anto nio Car los Ma ga lhães, não pu bli cou a co lu na
Infor me JB na edi ção de on tem, por que a nota Em
que da in for ma va que uma pes qui sa en co men da da
pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães apon ta va a
re du ção de 20 pon tos per cen tu a is na in ten ção de
voto do seu nome para o Go ver no.“

 O Se na do ven ceu.
A Ba hia ven ce rá.
O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –

Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -

co/PSDB – MT) – Con ce do o apar te ini ci al men te ao
Se na dor Se bas tião Ro cha e, de po is, ao Se na dor
Hugo Na po leão.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros, não pos so ne gar so li -
da ri e da de ao Se na do Fe de ral, ao Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar, ao Pre si den te des se Con se -
lho, Se na dor Ra mez Te bet, ao Re la tor do pro ces so,
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Con fes so a V. Ex.ª que é
com se re ni da de que eu, par ti cu lar men te, ab sor vo a
fú ria do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Para
mim, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, o que im por ta é 
que o dis cur so é efê me ro, a His tó ria é que é pe re ne.
O que im por ta para o fu tu ro, para da qui a cem anos,
quan do es ta rá aqui uma nova ge ra ção, é o fato his tó -
ri co da re nún cia de um dos mais po de ro sos ho mens
da Re pú bli ca a exer cer o man da to de Se na dor. Além
da im por tân cia do fato his tó ri co, di an te do qual se
ape que na o dis cur so do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, sem dú vi da ne nhu ma, ga nha im por tân cia
tam bém a li ção des te fato. É co mum aqui no Con -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 31 10773



gres so Na ci o nal a re fe rên cia a ba i xo cle ro, a alto cle -
ro. A li ção que se ex trai des te epi só dio é que, com o
ad ven to da glo ba li za ção, com a co mu ni ca ção on-line
por meio dos me i os de co mu ni ca ção so ci al, com o po -
der da mí dia in flu en ci an do na de ci são do Par la men to, 
essa re la ti vi da de per de im por tân cia. O Se na do da
Re pú bli ca cum priu o seu pa pel, um pa pel di fí cil de
exer cer quan do se jul ga um com pa nhe i ro de man da -
to, mas acre di to que o re sul ta do fi nal foi aque le que
re al men te apon ta para o ca mi nho da cor re ção, do
acer to, da res pon sa bi li da de do Se na do da Re pú bli ca. 
Então, para mim, o que im por ta é o fato, a His tó ria,
mu i to me nos do que o dis cur so do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. Obri ga do, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) — Eu agra de ço o apar te de V. Exª e con ce do o
apar te ao Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª fala a res pe i to de “tra i -
ções” – que eu co lo ca ria en tre as pas – do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, a vida pú bli ca é as sim, dá
mu i tas vol tas. Fala a V. Exª al guém que está nes ta
casa há mais de 26 anos; por tan to, já co nhe ce algo
em ter mos de po lí ti ca para sa ber que os ho mens se
en ten dem e se de sen ten dem. Com re la ção a um des -
ses – sin to-me no di re i to de fa lar –, o ex-Pre si den te
Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, por que fui seu ad -
vo ga do du ran te o pe río do da Re vo lu ção pe ran te um
Tri bu nal de Exce ção que se cha ma va, à épo ca, Co -
mis são Ge ral de Inves ti ga ções. Cer ta vez, quan do fui
a uma con ven ção do meu Par ti do, na Ba hia, vi um re -
tra to do ex-Pre si den te, co lo ca do es tra té gi ca e até
afe tu o sa men te, em lu gar bem vi sí vel na casa do Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. O que te nho a la -
men tar, sin ce ra men te, é que ten do to dos aqui, até o
mo men to, si len ci a do, in clu si ve o Pre si den te da nos sa 
Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho, que che gou a di gla di -
ar-se, como de pú bli co sa bi do, com o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, seja jus ta men te V. Exª a tra zer
a esta Casa es sas pa la vras. Isso de po is que ele está
des pi do do man da to de Se na dor e, nes te mo men to,
re ce be, sob emo ção, os abra ços, o afe to e o sen ti -
men to dos ami gos; que seja jus ta men te V. Exª, tão
che io de vir tu des e qua li da des, quan do ele des ce as
es ca das, a as so mar às es ca das da tri bu na para te cer
con si de ra ções des sa na tu re za. Fica o meu re pa ro e o 
meu re gis tro. 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Com pre en do o apar te de V. Ex.ª e
sei que, ao apre sen tar o re pa ro ao fato de ter su bi do a 

tri bu na, cum pre uma fun ção éti ca que lhe ca be ria
cum prir. Enten do que V. Ex.ª é um lí der éti co e faz
essa ob ser va ção cor re ta men te em de fe sa de um fi li a -
do do seu Par ti do. To da via, eu es ta va en tre duas si tu -
a ções: per mi tir que o pa pel de ví ti ma fi cas se de fi ni ti -
va men te es cri to nos Ana is do Se na do e como sen do
ele o úni co éti co. 

Pa re ce que nós, que in te gra mos o Con se lho de
Éti ca, é que co me te mos o ar rom ba men to do pa i nel
ele trô ni co, pelo dis cur so do Se na dor. Eu sa bia des sa
di fi cul da de, mas dis se no iní cio do pro nun ci a men to — 
V. Exª não es ta va pre sen te, até por que deve ter, em
so li da ri e da de, acom pa nha do o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães — que sa bia que o ri tu al in fe liz men te
se ria esse, que ele fa la ria e, de po is, te ria que des cer.

Pe dir para per ma ne cer não adi an ta ria por que
ele não po de ria usar a pa la vra, ten do em vis ta já ter
apre sen ta do a re nún cia. Entre tudo isso e per mi tir
que a ver da de fi cas se se pul ta da, per mi ti que a ver da -
de não fi cas se se pul ta da. Re co nhe ço como le gí ti ma
e cor re ta a in ter ven ção éti ca de V. Ex.ª.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, 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 su ces si va men te pe los Srs. Car los Wil -
son, 1º Se cre tá rio, e Anto nio Car los Va la da -
res, 2º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, o Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º 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. Ja der Bar -
ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hou ve uma ou -
tra opor tu ni da de aqui, quan do o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães – S. Exª era Pre si den te da Casa à
épo ca – fez um dis cur so jus ti fi can do o seu pe di do de
cri a ção de uma CPI do Ju di ciá rio, que ca u sou um im -
pac to mu i to gran de, e, tão logo ter mi nou o dis cur so,
subi a esta tri bu na para con tes tar, nos ter mos em que
era co lo ca da. Fe liz men te, no de sen ro lar dos tra ba -
lhos, hou ve cor re ção de ru mos, por que aque la CPI
não era para apu rar ne nhu ma sen ten ça, pois não ca -
bia in ves ti gar ne nhu ma sen ten ça; era, evi den te men -
te, um aten ta do a prin cí pi os de mo crá ti cos. A cor re ção 
de ru mos foi para dis cu tir ações ad mi nis tra ti vas em
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re la ção àqui lo que pode ser fis ca li za do pelo Po der
Le gis la ti vo.

Só que, na que la opor tu ni da de, co me cei a fa lar
con tes tan do, e o en tão Pre si den te des ta Casa, Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, re ti rou-se e não con -
se gui cri ar ne nhum con tra di tó rio. E olhe que, na que la
épo ca, tal vez fos se mu i to di fí cil, pois to dos apo i a vam. 
Até V. Exª cri ou uma ou tra CPI para con tra ba lan çar
um pou co o po der que, à épo ca, o Sr. Anto nio Car los
Ma ga lhães ti nha.

O que es ta mos ven do hoje? Ele as so ma à tri bu -
na, pro nun cia um dis cur so de re nún cia para fu gir a
um pro ces so de cas sa ção e, evi den te men te, ten ta
jus ti fi car, com os vá ri os ti pos do que po de ri am ser
ações re co nhe ci das, sé ri as, me ri tó ri as, o fato de ten -
tar se li vrar de um pro ces so por ação in de co ro sa: a vi -
o la ção do pa i nel do Se na do Fe de ral, in frin gin do não
ape nas o de co ro da Casa, mas o Có di go Pe nal, em
cri me de pre va ri ca ção. Assim age numa in ver são de
va lo res e pas sa para a so ci e da de a im pres são de que 
o cul pa do foi o voto do Se na dor Ra mez Te bet, da Se -
na do ra He lo í sa He le na, de uma lis ta que nin guém viu, 
que ele vi o lou, algo que é a ma te ri a li da de do seu
aten ta do ao de co ro, do seu cri me: uma lis ta que nin -
guém viu e que uti li za para chan ta gem, como se os
que vo ta ram fos sem cul pa dos de al gu ma co i sa.

Pode-se ter o ju í zo de va lor que se qui ser. Que
se des con fie do voto da Se na do ra He lo í sa He le na,
que se dis cu ta o voto do Se na dor Ra mez Te bet, o
meu ou o de quem quer que seja. Nin guém co me teu
ne nhum cri me. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães 
co me teu. Há uma in ver são de va lo res. E vem aqui
como se fos se o cam peão da mo ral, in clu si ve para
um Go ver no a quem ser viu. E eu po de ria até di zer: se
não de nun ci ou ações que jul ga imo ra is, in de cen tes e
até cri mi no sas do Go ver no, mais uma vez co me te cri -
me de pre va ri ca ção, por que ele não era um mi li tan te
qual quer des te Go ver no, ele era um dos prin ci pa is Lí -
de res que apo i a ram a pri va ti za ção, que aqui cri ti ca.
Quem cri ti ca va isso era a Opo si ção, não era o Sr.
Anto nio Car los Ma ga lhães. E essa in ver são de va lo -
res era o que me in dig na va.

Eu não que ro fa lar mais de co i sas do pas sa do,
para que o Se na dor Hugo Na po leão não pre ci se, em
nome do PFL, fi car de fen den do. Eu es tou ape nas fa -
zen do aqui um re gis tro.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Se V. Exª me
con ce der o apar te, eu ace i to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Cla ro que eu con ce de rei, por que, di fe ren te men te do

Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, eu não nego apar te a
nin guém.

Eu que ro di zer que aqui pre ci sa fi car re gis tra do
para a Casa e não ape nas para a im pren sa no
dia-a-dia, por que tudo o que es tou di zen do ago ra eu
dis se lá fora. A re nún cia não tem ne nhum mo ti vo no -
bre; é mera fuga, tal como os ”anões do Orça men to“
fi ze ram, para evi tar o pro ces so de cas sa ção. A so ci e -
da de bra si le i ra pre ci sa en ten der isso. E nem esta
Casa vai re ce ber li ção de mo ral do Sr. Anto nio Car los
Ma ga lhães. E o pior – aí vem a in dig na ção – é que,
na que le mo men to, ti ve mos que ou vir ca la dos, por que 
ele não per mi tia apar tes. Eu fi quei in qui e to e não que -
ria que pas sas se, mes mo sem a pre sen ça dele, o que
para mim não é es tra nho. Hoje, fe liz men te, não mais
Se na dor, mes mo que os efe i tos só exis tam a par tir da
pu bli ca ção, ele re nun ci ou, é um ato uni la te ral, e já se
foi. Mas eu nun ca tive um bom de ba te com ele, por que
isso não acon te ceu na CPI do Ju di ciá rio e não acon te -
ceu na aca re a ção. É fá cil di zer que eu fui con tra o Fun -
do de Po bre za, que eu fui con tra o sa lá rio mí ni mo. Eu
não fui con tra co i sa al gu ma. Eu fui con tra o Fun do de
Po bre za dele, que era um atra so, que era as sis ten ci a -
lis mo e que em boa hora o Go ver no do Sr. Fer nan do
Hen ri que Car do so cor ri giu ru mos, tam bém. Esse de -
ba te não se pode ter. Tal vez eu pos sa ter com in ter pos -
ta pes soa, mas, evi den te men te, são pes so as dis tin tas, 
in clu si ve na sua for ma ção de mo crá ti ca e éti ca.

Ouço o Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Ro ber to Fre i re. Eu ia me re ti rar por al -
guns ins tan tes do ple ná rio, jun ta men te com o Se na -
dor Bel lo Par ga, com quem eu ia tra tar por al guns mo -
men tos de um as sun to par ti dá rio, quan do V. Exª di ri -
giu-se à tri bu na e cha mou-me à co la ção, pe din do mi -
nha pre sen ça, e, por tan to, aqui es tou. Devo di zer a V.
Exª que nos co nhe ce mos há 26 anos. Che ga mos
com o Pre si den te da Casa à Câ ma ra dos De pu ta dos
e, de lá, sabe V. Exª que so mos to dos afe i tos ao de ba -
te. Há con tro vér sia, há o de ba te tran qüi lo ou o de ba te
às ve zes mais agi ta do. Qu e ro di zer que o jul ga men to, 
a meu ver, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, no
Con se lho de Éti ca, é um jul ga men to po lí ti co, e en ten -
do que esta é uma Casa po lí ti ca e que a re nún cia dele 
tam bém foi um ges to po lí ti co, como tem sido du ran te
toda a sua vida. O que pes so al men te la men to é que
V. Exª teve todo o tem po do mun do, até hoje, para di -
zer isso, e, jus ta men te, é o mes mo re pa ro que ve nho
fa zer: quan do ele vira as cos tas, en tão, há um ver da -
de i ro ata que àque le que não tem mais o di re i to de se
de fen der nes ta Casa. É o re pa ro que faço.
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O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Ace i to o re pa ro de V. Exª ape nas como um de sen car -
go do car go de Lí der, por que é pro fun da men te in jus to
em re la ção a mim fa lar que aguar do que o Sr. Anto nio
Car los Ma ga lhães saia para di zer o que es tou di zen -
do. É pro fun da men te in jus to, Se na dor Hugo Na po -
leão. 

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – E não está
sen do as sim?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Não, des cul pe-me. Tudo isso que es tou di zen do eu
dis se na fren te dele. E subi aqui la men tan do não po -
der fazê-lo. Uma co i sa que não me fal ta, e nun ca me
fal tou aqui, por que, des ta tri bu na, des de o iní cio,
quan do o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães foi ele i to Pre -
si den te des ta Casa, com seu ges to de pre po tên cia,
de pas sar qua se um ca rão no Pre si den te do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, eu dis se que isso tal vez fos se algo
que pre ci sas se ser co i bi do. Eu não pre ci so es tar di -
zen do da qui algo que não te nha dito na fren te do Sr.
Anto nio Car los Ma ga lhães. La men to não po der di zer
sem pre. Ago ra, não ia pas sar para a his tó ria co i  sa
que ele pre ten de no seu dis cur so... 

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Tan to me lhor 
para V.Exª en tão.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
... nos Ana is, pa re cer que ele pode dar uma li ção de
mo ral em to dos. Cha mar o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no de fac ci o so, in de co ro so! Como? Ou vir mos ca la -
dos? Que pelo me nos dos Ana is cons te, já que ele
aqui não pode res pon der, mas vai res pon der, por que
a im pren sa lhe dá tre men do es pa ço, não vai de i xar de 
res pon der. O que eu que ria é que não cons tas se dos
Ana is do Se na do ape nas o seu dis cur so para ten tar
jus ti fi car uma re nún cia como um ges to no bre, quan do 
se tra ta de uma fuga para evi tar o pro ces so de cas sa -
ção. Não me es ten di para fa zer uma aná li se do Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Eu o fiz ape nas para
que seu dis cur so te nha a con tes ta ção de vi da, até
para que nos Ana is des ta Casa não cons te que o Se -
na do ou viu uma li ção de mo ral de quem não tem, par -
ti cu lar men te nes te mo men to, de quem deu um pa re -
cer de ves tal e quis pa re cer al guém que pode dar con -
se lhos. Res pe i to sua der ro ta, mas não pos so per mi tir
que, por ca lar mos, esta pos sa ser trans for ma da em
vi tó ria. O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães re nun ci ou
para fu gir ao voto cons ci en te des te Ple ná rio acer c a
do seu ges to ob je ti vo, apu ra do em pe rí cia e re co nhe -
ci do por to dos, de ter vi o la do o si gi lo do voto nes ta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de ini ci ar mos a Ordem do Dia, con ce do a pa la vra ao
Pre si den te do Con se lho de Éti ca, Se na dor Ra mez
Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. 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, lon ge de mim,
mas bem lon ge mes mo, ocu par a tri bu na só por que o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães des ta re ti rou-se.
Como in si nu ou o Lí der, Se na dor Hugo Na po leão, se
S. Exª saiu da Casa, não é jus to fa lar dele.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
vim fa lar do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Vim
fa lar em de fe sa do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, que foi acu sa do, tri pu di a do e agre di do des ta
tri bu na. O Con se lho me re cia, deve me re cer de to dos
nós e está me re cen do da so ci e da de bra si le i ra os
apla u sos pela ma ne i ra cor re ta, dig na e hon ra da com
que vem con du zin do os tra ba lhos.

Fo ram 13 lon gas e exa us ti vas re u niões. E  o
Con se lho de Éti ca não pro fe riu um ve re dic to de fi ni ti -
vo. O Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar apon -
tou numa di re ção, na di re ção da que bra do de co ro
par la men tar, po den do acar re tar a per da do man da to.
Se os dois Se na do res re nun ci a ram, re nun ci a ram por
ra zões ín ti mas, por que en ten de ram que era o me lhor
para eles.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Con se -
lho de Éti ca não ace i ta nem pode ace i tar que seus
Mem bros se jam atin gi dos. O Con se lho de Éti ca não
pode ace i tar ser ta xa do de tri bu nal de jul ga men to,
quan do não lin chou nin guém, mas apon tou uma di re -
ção. Um Con se lho de Éti ca que co me çou apu ran do
um fato ve ri fi ca do e de nun ci a do pela re vis ta se ma nal
IstoÉ e que che gou à con clu são unâ ni me, que nin -
guém con tes ta, à con clu são in du vi do sa de que hou -
ve, sim, uma fra u de; de que hou ve, sim, uma vi o la ção
do pa i nel e de que hou ve, sim, a res pon sa bi li da de
dos dois Se na do res por essa vi o la ção. Foi isso que o
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar fez.

A re nún cia é um ato uni la te ral, de von ta de. A re -
nún cia, se é fuga, se é es tra té gia, seja lá o nome que
se que i ra dar ao caso a que o Se na do Fe de ral as sis -
tiu e que o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar
tra ba lhou, é pro ble ma su je i to à aná li se de quem quer
que seja. Mas, como Pre si den te des se Con se lho, não 
po de ria as sis tir im pas sí vel às acu sa ções fe i tas num
dis cur so de re nún cia. Aliás, eu es pe ra va que fos se
um dis cur so ver da de i ra men te de re nún cia, mas vi
que aque le que fa la va que não guar da ódio, des ti lou,
sim, o ódio, que sa be mos que não cons trói. Des ti lou
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ódio, in clu si ve atin gin do a fi gu ra ím par e ir re pre en sí -
vel do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, des qua li fi -
can do-o ou pro cu ran do des qua li fi cá-lo pes so al men -
te, se isso fos se pos sí vel fa zer, por que, gra ças a
Deus, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga tem uma
vida ir re pre en sí vel.

Tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
nun ca pedi para ser Pre si den te do Con se lho de Éti ca
e De co ro Par la men tar. Fui Pre si den te quan do o Se -
na dor Antô nio Car los Ma ga lhães ocu pa va a ca de i ra
que V. Ex.ª ocu pa, Se na dor Ja der Bar ba lho. Foi uma
mis são que re ce bi, em nome des ta Casa!

Vir aqui e que rer que eu pos sa ou vir, im pu ne -
men te, que eu seja rá bu la de um Pan ta nal!?

Te nho or gu lho dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res. Te nho or gu lho, sim, da mi nha ori gem. Eu
me or gu lho do Bra sil por in te i ro. Fa lam tan to da Ba -
hia, que tam bém amo, e onde apor tou Ca bral. E tam -
bém pos so di zer que Deus me deu a fe li ci da de de
nas cer num Pan ta nal ben fa ze jo, num Pan ta nal aben -
ço a do pela na tu re za.

Mas, Sr. Pre si den te, não ace i to a for ma como foi 
co lo ca do o ”rá bu la do Pan ta nal“. Não vim aqui para
de fen der lu zes ju rí di cas, que sei que não há. Mas ve -
nho para di zer que re pi lo essa in si nu a ção, Sr. Pre si -
den te. Sabe por quê? Por que o Pan ta nal, para mim, é 
co i sa sa gra da.

Assim como o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães ama a Ba hia, amo Mato Gros so do Sul, amo a
Ba hia e amo todo o Bra sil. Re cu so-me, Sr. Pre si den -
te, a mer gu lhar, como Pre si den te do Con se lho de Éti -
ca, como Se na dor e como ci da dão, nas tre vas das
ma le di cên ci as ou no char co das re ta li a ções pes so a is. 
Não me in te res sa mer gu lhar no ”pan ta nal“ de men ti -
ras que a so ci e da de bra si le i ra está abo mi nan do e
que o Con se lho de Éti ca abo mi nou, Con se lho onde
am bos os Se na do res po di am res pon der ao pro ces so
e não fo ram até o fim por que a re nún cia foi ato par ti -
cu lar men te de les.

Assim, de fen do o Con se lho de Éti ca, di zen do
àque les que nos aju da ram ali que te mos que nos dar
por sa tis fe i tos e agra de cer a Deus por nos sos tra ba -
lhos te rem sido con du zi dos da que la for ma, de mo cra -
ti ca men te, dan do di re i to a to dos de se pro nun ci a rem,
pro ce den do às in ves ti ga ções da for ma mais li vre pos -
sí vel. O Bra sil in te i ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pôde ver pelo ca nal da te le vi são a ma ne i ra
como o Con se lho de Éti ca se con du ziu.

Ago ra, com pa re cer aqui, nes ta tri bu na, num dis -
cur so de re nún cia, imi tan do os Se na do res e fa zen do
in si nu a ções a Se na do res!? Se na dor Pe dro Si mon,

per mi ta-me Se na dor Pe dro Si mon, es tou ven do V.
Exª, ele se re fe riu a Se na do res que não fa zi am par te
do Con se lho de Éti ca, e sa be mos que V. Exª fala mu i -
to por ges tos, mas V. Exª teve todo o di re i to de par ti ci -
par. Qu e ro aqui, em nome do Con se lho de Éti ca,
agra de cer aos Se na do res que, não per ten cen do aos
qua dros do Con se lho de Éti ca, ali com pa re ci am para
em pres tar sua co la bo ra ção a to dos aque les que es ta -
vam cum prin do uma mis são, uma mis são pe no sa, di -
fí cil, que nin guém quer as su mir e que, quan do as su -
me, o faz pra ti ca men te a con tra gos to, mas tem que
as su mir com res pon sa bi li da de e, so bre tu do, sem
medo, sem ódio e sem má goa.

Não po de mos ace i tar, quan do se diz para não
se fa lar em ódio, não se ter ódio, quan do se des ti la
ódio con tra o Pre si den te do Con se lho de Éti ca, cha -
man do-o de fac ci o so, de fas cis ta, agre din do tam bém
os Mem bros do Con se lho de Éti ca só por que não vo -
ta ram a fa vor das te ses de fen di das pe los re nun ci an -
tes.

Aqui, Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hou ve mu i ta di fe ren ça  e a Na ção
pôde as sis tir a tudo  en tre o dis cur so de re nún cia do
Se na dor José Ro ber to Arru da e o do Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães. No pri me i ro, não sen ti ne ces -
si da de de vir à tri bu na, pois o Se na dor Arru da veio
aqui com hu mil da de; S. Exª en ten deu que a re nún cia
foi o me lhor ca mi nho e saiu. Mas re nun ci ar acu san do, 
com a Na ção in te i ra as sis tin do, como se o Con se lho
de Éti ca fos se um tri bu nal de lin cha men to como se
ape li dou?! Isso, de fi ni ti va men te, Sr. Pre si den te, não
po de mos ace i tar! 

O Sr. Ca sil do Mal da ner  (PMDB – S C) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Ra mez
Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – Com
mu i ta sa tis fa ção, emi nen te Se na dor Ca sil do Mal da -
ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Cum -
pri men to-o de co ra ção, Se na dor Ra mez Te bet! V.
Exª, como Pre si den te do Con se lho de Éti ca, foi à tri -
bu na e não se ca lou. Hon ra, cada vez mais, o Mato
Gros so do Sul, in clu si ve o Pan ta nal, já ado ra do pelo
mun do in te i ro pela sua be le za na tu ral. Eno bre ce todo
o Bra sil, in clu si ve quan do as so ma à tri bu na em prol
do Re la tor do Con se lho de Éti ca, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no Bra ga, uma per so na li da de me ti cu lo sa e es -
cru pu lo sa até no seu je i to de ser, trans pa ren te em
tudo, até na sua ma ne i ra de con ver sar e an dar. Como 
Pre si den te do Con se lho, V. Exª dis se o que pen sa em 
re la ção a to dos nós: nin guém gos ta ria de jul gar nada.
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Evi den te men te, re ce be mos uma dura mis são. Mas
não po día mos fu gir tam bém des se cá li ce; não po día -
mos de i xar de cum prir aqui lo que cons ta do Con se lho 
de Éti ca, Pre si den te Ra mez Te bet! Não po día mos fu -
gir des sa res pon sa bi li da de pe ran te a Na ção, pe ran te
a nos sa cons ciên cia, como já se deu em re la ção a ou -
tros ca sos. Quer di zer, em re la ções a ou tros ca sos,
tudo bem! Mas em re la ção a este mo men to é fac ci o -
so? Não! Não se pode pen sar des ta for ma. Hou ve um
cri me, ha via um ca dá ver, que exa la va mau che i ro
nes ta Casa, e eis o ca dá ver no meio da sala, quan do
a Uni camp com pro vou que hou ve a vi o la ção. E aí
hou ve au to ri as e co-au to res; en tão nós tí nha mos que
pres tar con ta dis so. É por isso, Se na dor Ra mez Te -
bet, que V. Exª, como Pre si den te im par ci al e como
juiz, eno bre ce cada vez mais não só o seu Pan ta nal,
não só o seu Mato Gros so do Sul, mas eno bre ce tam -
bém esta Casa e o Bra sil. Assim, que ro de co ra ção
lhe cum pri men tar. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner, pe las pa la vras
de V. Exª.

Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Em vá ri as
opor tu ni da des, Pre si den te Ra mez Te bet, fiz ques tão
de sa li en tar a ca pa ci da de e a com pe tên cia com que
V. Exª pre si dia aque la Co mis são de Éti ca. Não era fá -
cil, era um si tu a ção com ple xa, era uma si tu a ção mu i -
to di fí cil. E V. Exª, que já pre si diu essa mes ma Co mis -
são, quan do da cas sa ção do Par la men tar do PMDB,
no ano pas sa do, agiu com dig ni da de, com li su ra e
com a mais ab so lu ta se ri e da de. Bas ta que se diga
que to das as de ci sões de V. Exª fo ram aca ta das pela
Co mis são. Acho que a Co mis são agiu com mu i ta fe li -
ci da de, com mu i ta com pe tên cia, que ela par tiu do
nada. Não ha via nada. O fato já ti nha ocor ri do fa zia
um ano. A Co mis são foi lá e bus cou umas fi tas que
es ta vam des tru í das e que pra ti ca men te não exis ti -
ram; le vou-as à uni ver si da de, trou xe os Pro cu ra do res 
e, o que é mais im por tan te, ou viu os de po i men tos dos 
dois Se na do res. Esses de po i men tos di zi am da res -
pon sa bi li da de de cada um. Pen so que os Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da fi -
ze ram mu i to bem em re nun ci ar, por que foi um ato de
in te li gên cia por par te de les. Se S. Exªs não re nun ci -
as sem, es ta ri am su je i tos a uma cas sa ção que, além
de cas sar-lhes o man da to, lhes ti ra ria 8 anos de seus
di re i tos po lí ti cos. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães não po de ria sair da qui, di zen do: ”Eu vol to“, por -
que te ria per di do 8 anos de seus di re i tos po lí ti cos. Fa -
lou agres si va men te? Sim. Atin giu in jus ta men te V.

Exª, pro va vel men te, a mim e foi tre men da men te in -
jus to com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no? Sim. Mas
pen so que é o ar gu men to da que le que, na ver da de,
não ti nha mu i to mais o que di zer. Hoje, as sis ti mos,
nes ta Casa, ao fim de um ci clo. Isso é im por tan te. Co -
me çou na épo ca das ca pi ta ni as he re di tá ri as e ter mi -
nou hoje. O co ro ne lis mo, o che fão, o que man da, o
dono da Ba hia, o dono de Per nam bu co, o dono de
não sei onde, isso ter mi nou. Foi o úl ti mo exem plar –
por isso digo que esta é uma data his tó ri ca mu i to im -
por tan te. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, da -
qui a dois anos, ain da pode vol tar a ser Se na dor pela
Ba hia, mas S. Exª será Se na dor da Ba hia como o Se -
na dor Pe dro Si mon é Se na dor pelo Rio Gran de do
Sul. O co ro nel, o che fão, o ca ci que ter mi nou. Esta foi
a gran de re a li da de da ses são de hoje. O Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães me re ce o nos so res pe i to e
que Deus o acom pa nhe, mas, na ver da de, S. Exª é
cul pa do. Não há ab so lu ta men te ne nhu ma dú vi da a
le van tar so bre o jul ga men to do Con se lho de Éti ca.
Por que ele não lem bra que, no Con se lho de Éti ca,
ha via 15 e 13 vo ta ram? Ele até agra de ceu ao seu
Par ti do, o PFL. Mas três Par la men ta res do PFL vo ta -
ram com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Só vo ta ram
com ele, por ques tão de le al da de, os dois ba i a nos. Os 
ou tros três, do pró prio PFL, vo ta ram com to dos os
par ti dos. O re sul ta do foi 15 a 2. Fe li ci to V. Exª pela
sua com pe tên cia e se ri e da de e, de um modo es pe ci -
al, pela se re ni da de de V. Exª, que me re ce re al men te
a ad mi ra ção de to dos nós.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – Se na dor
Pe dro Si mon, mu i to agra de ço a V. Exª. Eu dis se que
ocu pa va esta tri bu na tão-so men te em de fe sa de
meus com pa nhe i ros do Con se lho de Éti ca e do tra ba -
lho que o Con se lho de Éti ca de sen vol veu. Ago ra, V.
Exª faz uma afir ma ti va que é uma re a li da de. A so ci e -
da de bra si le i ra, a ci da da nia está avan çan do. Nin -
guém mais é dono do mun do. Pa re ce que es tá va mos
ven do aqui uma in ver são dos fa tos. Quem pra ti cou a
fal ta gra ve es ta va ar vo ran do-se em juiz. Po si ti va men -
te isso é um pa ra do xo, mas a ob ser va ção de V. Exª
quan to aos ca mi nhos que a so ci e da de bra si le i ra está
tri lhan do, Se na dor Pe dro Si mon, são ver da de i ras. No 
mais, V. Exª é sem pre gen til co mi go. Agra de ço a V.
Exª e vol to a re pe tir que V. Exª, como ou tros Se na do -
res, que não per ten cem ao Con se lho de Éti ca mas
que fo ram lá, fo ram bem re ce bi dos, sem dú vi da ne -
nhu ma, mas so bre tu do pres ta ram gran des ser vi ços
aos nos sos tra ba lhos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te? 
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O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ra mez Te bet, ini cio mi nha in ter ven ção re lem -
bran do que V. Exª não que ria ser no me a do Pre si den -
te do Con se lho de Éti ca. Con sul ta ram vá ri os Se na do -
res para que as su mis sem essa fun ção, e nin guém
que ria ace i tar. No en tan to, V. Exª ace i tou essa mis -
são. Ser mem bro do Con se lho de Éti ca não é fá cil,
pois lá Co le gas são jul ga dos, faz-se um tra ba lho de -
sa gra dá vel, di fí cil, mas ne ces sá rio. Em to dos es ses
jul ga men tos, V. Exª se com por tou de acor do com o fi -
gu ri no: foi cor re to, leal, ho nes to. Pen sei em pe dir a
pa la vra para tam bém fa zer al gu mas con si de ra ções,
mas isso já não é pre ci so. So li da ri zo-me com o dis -
cur so de V. Exª, mas não sem re gis trar que o que vi -
mos pa re cia uma in ver são de va lo res: o acu sa do era
ino cen te e os cul pa dos eram os que es ta vam no Con -
se lho de Éti ca fa zen do um tra ba lho de sa gra dá vel,
mas ne ces sá rio. Pa ra béns pelo dis cur so.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – Se na dor
Ney Su as su na, agra de ço a V. Exª pela ma ni fes ta ção.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ra -
mez Te bet, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Lind berg Cury, ouço V. Exª com pra zer, mas não sem
an tes ex ter nar mi nha sa tis fa ção em vê-lo nes te ple -
ná rio, já que não pude fazê-lo na oca sião da pos se
por ter es ta do au sen te. Cum pri men to V. Exª, que co -
nhe ço há lon ga data. Sei que re pre sen ta rá bem o Dis -
tri to Fe de ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ra -
mez Te bet, sei que não é fá cil pre si dir o Con se lho de
Éti ca. Ima gi no as for ças e as pres sões que deve ter
so fri do ao lon go do tem po. Pri me i ra men te hou v e
aque le af fa ir da cas sa ção do Se na dor Luiz Este vão.
V. Exª es te ve à fren te de um ti ro te io vi o len to e man te -
ve a cal ma – até pela ex pe riên cia que tem – e a con -
du ta ili ba da de man ter sem pre pre sen te a ver da de,
con fir man do que con ti nu a ria à fren te do Con se lho, a
de fen der, de qual quer ma ne i ra, essa po si ção. Hoje,
acre di to que V. Exª está ape nas de fen den do o Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, por que, em
toda a sua atu a ção, nós o vi mos agir como um juiz,
acom pa nhan do e di ri gin do esse tri bu nal de éti ca, que
é da ma i or im por tân cia para o nos so País den tro da
atu al re a li da de. E di ria mais: o pró prio ex-Se na dor
José Ro ber to Arru da dis se que a re nún cia era o me -
lhor ca mi nho para se evi tar a cas sa ção. É um ca mi -
nho no bre, que fará com que te nham am bos a opor tu -

ni da de de re tor nar ao con ví vio po lí ti co em ou tras
opor tu ni da des. Se na dor Ra mez Te bet, per ma ne ça
com a ca be ça er gui da, as sim como o fez ao as su mir a 
Pre si dên cia do Con se lho de Éti ca. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET  (PMDB – MS) – Se na dor
Lind berg Cury, agra de ço o seu apar te.

Sr. Pre si den te, aten de rei ao ape lo de V. Exª,
não sem an tes di ri gir-lhe a pa la vra. No tei gran de za
em V. Exª nes se epi só dio e que ro cum pri men tá-lo
pela sua ati tu de.

Re gis tro que o man da to dos mem bros do Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar se en cer ra rá no
dia 30 de ju nho. Assim sen do, so li ci to a V. Exª que in -
for me aos Lí de res par ti dá ri os esta data, para que
cada Par ti do in di que os seus mem bros, a fim de que
se pos sa ele ger um novo Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar. Anda ram apre go an do que eu es ta va de -
fen den do o con ti nu ís mo, a con ti nu i da de dos man da -
tos dos atu a is mem bros do Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar. Em ab so lu to. Afir mei ape nas que,
en quan to não hou ver ele i ção, o Con se lho de Éti ca
atu al de ve ria fun ci o nar. Mas é de todo con ve ni en te –
vol to a re pe tir – que se ele ja um novo Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar.

Encer ro di zen do que te nho or gu lho de ser do
Esta do que de tém dois ter ços do Pan ta nal bra si le i ro.
Orgu lho-me do meu Pan ta nal, das mi nhas ori gens e
de, no Se na do da Re pú bli ca, re pre sen tar o Esta do de 
Mato Gros so do Sul.

Se nho res, mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de con ce der a pa la vra a V. Exª, agra de ço ao Se na dor
Ra mez Te bet a re fe rên cia di ri gi da a mim e re no vo aos 
Srs. Lí de res as pro vi dên ci as re la ti vas à in di ca ção
para a ele i ção dos mem bros do Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar do Se na do Fe de ral.

Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape -
nas con sul to V. Exª se ini ci a re mos a Ordem do Dia,
por que o Item nº 1 da pa u ta está em re gi me de ur gên -
cia cons ti tu ci o nal e te ría mos que votá-lo, no má xi mo,
até ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Da re -
mos iní cio ago ra à Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – 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.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2001

Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi -
men to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2001, que acres cen ta pa rá -
gra fos ao art. 58 e dá nova re da ção ao § 2º do art. 458 
da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo 
De cre to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Sala das Ses sões, em 30 de maio de 2001 . –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Osmar Dias – Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Este
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 340, II, do Re gi men to Inter -
no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1.º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº
 
283, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral seja cri a da uma Co mis são Espe ci al
do Se na do Fe de ral, para acom pa nhar e in ter me di ar
in loco as ne go ci a ções e des do bra men tos da cri s e
es ta be le ci da en tre Go ver no do Esta do do To can tins e
a Po lí cia Mi li tar do Esta do, ora sob a in ter ven ção do
Exér ci to Bra si le i ro, em face à gra vi da de do im pas se.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2001. – Ante -
ro Paes de Bar ros.

Jus ti fi ca ção

Nos úl ti mos dez dias a Na ção bra si le i ra as sis te
com apre en são ao im pas se es ta be le ci do en tre o Go -
ver no do Esta do do To can tins e a Po lí cia Mi li tar do
Esta do, em vir tu de de re i vin di ca ções de me lho ria de
sol do, onde a in tran si gên cia re i nan te teve por con se -
qüên cia a in ter ven ção do Exér ci to Bra si le i ro, cu jas
ações, ain da que cri te ri o sas, se gun do no ti ci a do pela
im pren sa, vem im pe lin do a po pu la ção da Ca pi tal e do
Esta do do To can tins gra ves e ime re ci das si tu a ções
de ex ce ção. A com pre en são e acom pa nha men to de
per to da gra ve si tu a ção vi vi da pe los to can ti nen ses
por uma Co mis são Espe ci al de Se na do res po de rá
abre vi ar com ra pi dez e a con ten to o im pas se.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con si -
de ran do que o Se na do Fe de ral, como todo o País,
acom pa nha os epi só di os que se de sen ro lam no Esta -
do do To can tins, con si de ro que a apre ci a ção deva ser 
ime di a ta.

Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srª s 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 Pre si dên cia de sig na os Se na do res Edu ar do
Si que i ra Cam pos, Car los Pa tro cí nio e Le o mar Qu in -
ta ni lha para re pre sen tar o Se na do Fe de ral nes te epi -
só dio. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
 com bi na do com o art. 353, pa rá gra fo

úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2001 (nº
3.998/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra a
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, a Lei
nº 8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1966, e a Lei nº 
9.528, de 10 de de zem bro de 1997 (con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria da em pre sa ru ral e da
agro in dús tria; con sór cio sim pli fi ca do de pro -
du to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is para agro -
in dús tria), ten do

Pa re cer sob nº 439, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Osmar Dias, fa vo rá vel ao Pro je to e à
Emen da nº 1, que pas sa a ter a de no mi na -
ção de Emen da nº 1-CAS; pela re je i ção das 
Emen das nºs 2 e 3, ofe re ci das pe ran te esta
co mis são, no pra zo re gi men tal; e apre sen -
tan do, ain da, as Emen das nºs 4 e 5-CAS,
de Re la tor.

A Pre si dên cia es cla re ce que o pro nun ci a men to 
da Co mis são so bre as emen das apre sen ta das é fi -
nal e de fi ni ti vo, sal vo re cur so, in ter pos to por um dé -
ci mo dos mem bros do Se na do, no sen ti do de se rem 
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as emen das sub me ti das ao Ple ná rio, nos ter mos do
art. 124 do Re gi men to Inter no.

Não há, so bre a Mesa, re cur sos. Assim, as
emen das apro va das pela Co mis são se rão re me ti das
à Câ ma ra dos De pu ta dos e as re je i ta das vão ao
Arqui vo.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS  (Blo co/PSDB – PR. Para
dis cu tir. 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 ex pli car a im -
por tân cia des se pro je to e, so bre tu do, por que apre -
sen tei as emen das que o mo di fi cam no mé ri to e obri -
gam, des ta for ma, o seu re tor no à Câ ma ra dos De pu -
ta dos, que, por já es tar o pro je to em re gi me de ur gên -
cia cons ti tu ci o nal, terá dez dias para apre ci ar es sas
al te ra ções.

Na ver da de, es ta mos tra tan do de uma be lís si -
ma ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nhou à
Câ ma ra um pro je to de lei que al te ra a base de cál cu lo
da pre vi dên cia ru ral e da agro in dús tria, mas de fi ne
qua is as agro in dús tri as que são ob je to do pro je to.
São aque las que in dus tri a li zam pro du ção pró pria ou
pro du ção pró pria e ad qui ri da de ter ce i ros, en vol ven -
do, por tan to, a agro in dús tria que tra ba lha com in te -
gra ção, por exem plo, com aves, su í nos e a pe cuá ria
le i te i ra.

Du ran te o pro ces so de de ba te e dis cus são des -
se pro je to de lei, re ce bi os re pre sen tan tes de to dos os 
se to res da agro in dús tria. Re ce bi con tri bu i ções da Fe -
de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná, na pes -
soa do Pre si den te Ági de Me ne guet te, da CNA, da
OCB, da Ce pal, dos re pre sen tan tes dos pro du to res
de ál co ol e de açú car, e de ba te mos a im por tân cia de
se apro var um pro je to que muda, ba si ca men te, o se -
guin te: hoje, a con tri bu i ção pre vi den ciá ria é re co lhi da
so bre 20% da fo lha de pa ga men to. Esta mos al te ran -
do para 2.6% do fa tu ra men to bru to das agro in dús tri as 
in clu í das no pro je to, per mi tin do, des sa for ma, duas
co i sas ao mes mo tem po.

Pri me i ro, o Go ver no vai ar re ca dar mais, por que
não ha ve rá ne nhum es tí mu lo, a ne nhu ma agro in dús -
tria no País, para de i xar de re co lher ou de con tri bu ir,
co lo can do tra ba lha do res na in for ma li da de. Esse é o
ou tro as pec to po si ti vo do pro je to: for ma li zar as re la -
ções de tra ba lho no cam po e na agro in dús tria, es ti -

mu lan do a agro in dús tria e o pro du tor ru ral a re gis tra -
rem os tra ba lha do res, ti ran do-os da in for ma li da de
para a for ma li da de. Um dos in cen ti vos para tan to é o
des con to de 50% no cus to pre vi den ciá rio para a agro -
in dús tria e os pro du to res ru ra is. Esse é um as pec to.

Além dis so, au men ta o pro je to a re ce i ta do Se -
nar, que tem sido mu i to im por tan te no tre i na men to e
es pe ci a li za ção da mão-de-obra ru ral. A con tri bu i ção
pre vi den ciá ria pas sa de 0,1% para 0,2% para uma
ca te go ria de pro du to res, e será de 0,25% para ou tra
ca te go ria de pro du to res. Por tan to, ha ve rá au men to
sig ni fi ca ti vo do vo lu me de re cur sos para o sis te ma
Se nar.

De ou tro lado, Sr. Pre si den te, este pro je to  que
be ne fi cia a in dús tria do ál co ol, do açú car, do café  tra -
zia gran de pre ju í zo à avi cul tu ra, à pis ci cul tu ra e à car -
ci no cul tu ra, que é a in dús tria do ca ma rão, por que es -
sas agro in dús tri as têm alto va lor de fa tu ra men to, alto
va lor agre ga do, mas es tre i ta mar gem de lu cro. Se de -
i xás se mos de dar a elas o di re i to de re co lher 20% so -
bre a fo lha de pa ga men to para obri gá-las a re co lher
2,6% so bre o fa tu ra men to, es ta ría mos au men tan do
em 180% o seu cus to pre vi den ciá rio. E es ta mos fa -
lan do de agro in dús tri as que ge ram cer ca de 4 mi -
lhões de pos tos de tra ba lho no País, con tan do-se os
em pre gos da in dús tria e do cam po. Po de ría mos in vi -
a bi li zar um se tor im por tan te no mo men to em que o
Bra sil ne ces si ta de abrir no vos mer ca dos. É o que
tem ocor ri do em re la ção à car ne su í na e de fran go, já
que hou ve au men to nas ex por ta ções em tor no de
40%, prin ci pal men te após a União Eu ro péia re du zir
em 25% o con su mo de car ne bo vi na.

Por tan to, fa la mos de uma in dús tria que, para a
Re gião Sul do País es pe ci al men te, mas tam bém para 
to das as ou tras, é fun da men tal tan to na eco no mia
quan to no as pec to so ci al, pois a avi cul tu ra e a su i no -
cul tu ra, como eu dis se, ge ram qua tro mi lhões de pos -
tos de tra ba lho.

Como o ob je ti vo do pro je to é re du zir o cus to da
agro in dús tria e au men tar o tra ba lho for mal, ou seja, o
re gis tro em car te i ra, não ti nha ca bi men to de i xar mos o 
se tor sen do pre ju di ca do ape nas para be ne fi ci ar os
ou tros se to res da agro in dús tria. Assim, ofe re ci uma
emen da, re ti ran do da apli ca ção do pro je to a avi cul tu -
ra, a su i no cul tu ra, a pis ci cul tu ra e a car ci no cul tu ra.

Além dis so, Sr. Pre si den te, ao apre sen tar o re la -
tó rio, no tei que os pro du to res de se men tes e mu das,
aque les que ven dem o ma te ri al ge né ti co a ser plan ta -
do e que de po is são ta xa dos no va men te, es ta vam
sen do pre ju di ca dos. Logo, ou tra emen da mi nha tam -
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bém re ti ra a apli ca ção do pro je to aos pro du to res de
se men tes e mu das, im pe din do-se, as sim, a bi tri bu ta -
ção. No caso, por exem plo, de quem com pra pin ti -
nhos para en gor da, para ter mi na ção, que se ri am tri -
bu ta dos no mo men to da com pra dos pin ti nhos e de -
po is, na ven da dos fran gos, es ta be le ce mos a re gra
de que eles pa ga rão a con tri bu i ção pre vi den ciá ria no
mo men to de co mer ci a li zar o ani mal ter mi na do. Isso
ser ve igual men te para a bo vi no cul tu ra: quan do al -
guém com prar o no vi lho e fi zer a ter mi na ção, con tri -
bu i rá para a Pre vi dên cia no mo men to da ven da do
ani mal ter mi na do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB  SC) – Se na -
dor Osmar Dias, V. Exª per mi te-me apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Pois não, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Osmar Dias, cum pri men to V. Exª pela sen si bi li -
da de que de mons trou na Co mis são. Ao apre sen tar
essa emen da, V. Exª ou viu se to res e dis cu tiu com
eles o as sun to. E, se fi cas se como está o pro je to ori -
gi nal, o pre ju í zo se ria enor me para San ta Ca ta ri na,
prin ci pal men te nos se to res de avi cul tu ra e su i no cul -
tu ra. Ha ve ria de sem pre go, que da na ar re ca da ção e
um pro ble ma so ci al ex tra or di ná rio. Con tu do, V. Exª
foi sen sí vel em dis cu tir o tema, por que co nhe ce a
ma té ria  é bom des ta car. Com essa emen da, V. Exª
pro cu rou aten der a to dos os se to res e en con trou
uma gran de so lu ção. Por isso, eu não po dia de i xar
de cum pri men tar V. Exª por in se rir essa emen da em
boa hora, ten tan do aten der a esse se tor pro du ti vo
como um todo, como tam bém aos tra ba lha do res. E
V. Exª re a li zou esse tra ba lho com o co nhe ci men to
pro fis si o nal de mons tra do não de hoje, mas de sem -
pre. Aliás, a Na ção co nhe ce já o tra ba lho de V. Exª
nes se sen ti do. Meus pa ra béns!

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, agra de ço a V. Exª prin ci pal -
men te pela con tri bu i ção para que es sas mu dan ças
se tor nas sem pos sí ve is. Nós tra ba lha mos jun tos na
ela bo ra ção des se re la tó rio. V. Exª é de um Esta do
em que a avi cul tu ra e a su i no cul tu ra fa zem uma
base eco nô mi ca mu i to for te na agri cul tu ra e na in -
dús tria. Des sa for ma, o in te res se de V. Exª tam bém
nos per mi tiu che gar a um con sen so.

Agra de ço tam bém a par ti ci pa ção do Mi nis tro
da Pre vi dên cia, Ro ber to Brant, que nos en ten deu e
aten deu a nos sa so li ci ta ção de ace i tar es sas al te ra -
ções, ape sar de, em con se qüên cia des tas, o pro je to
ter que re tor nar à Câ ma ra dos De pu ta dos para ser

vo ta do no va men te. Foi a sen si bi li da de tam bém do
Go ver no que nos per mi tiu atu ar des sa for ma. E aqui
fui apo i a do pelo Se na dor Ro me ro Jucá no ple ná rio
des ta Casa, quan do, num pro nun ci a men to, so li ci tei
a S. Exª o apo io; o Se na dor, en ten den do a im por tân -
cia de al te rar mos o tex to ori gi nal, tor nou-nos pos sí -
vel re a li zar tais al te ra ções.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Osmar Dias, meu apar te é para ofe re cer um tes te -
mu nho do tra ba lho de sem pe nha do por V. Exª nes se
pro ces so, es pe ci al men te ou vin do as li de ran ças do
se tor co o pe ra ti vis ta do Pa ra ná. Re ce bi ma ni fes ta -
ção por par te das li de ran ças das co o pe ra ti vas do
meu Esta do e, re u ni do com elas e com os seg men -
tos pro du ti vos mi ne i ros, con ver sa mos para ten tar
cor ri gir dis tor ções apre sen ta das pela le gis la ção.
Cre io que o mo men to é de vi a bi li zar ren da para a
agri cul tu ra e equa li zar as dis tor ções exis ten tes em
re la ção ao se tor pre vi den ciá rio e à ques tão tri bu tá ria 
bra si le i ra. Mi nha ma ni fes ta ção é de ale gria ao ver a
pre o cu pa ção de V. Exª em acom pa nhar de per to o
pro ble ma, re la tan do o pro je to e apre sen tan do a
emen da. E de po is, ao fi nal, cer ta men te V. Exª re ce -
be rá o apo io dos de ma is Se na do res. Meus cum pri -
men tos.

O SR. OSMAR DIAS  (Blo co/PSDB – PR) – Se -
na dor Arlin do Por to, agra de ço tam bém a V. Exª pelo
apo io dado du ran te o de ba te des te pro je to na Casa.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, ape lo para que
este pro je to seja apro va do por una ni mi da de, por se
tra tar de uma bela ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
aper fe i ço a da, de cer ta for ma, por nós. E acre di to
que o Go ver no tam bém en ten deu a ne ces si da de de
aper fe i çoá-lo.

Em se gun do lu gar, ape sar de es tar mos num
dia di fe ren te no Se na do  ti ve mos aqui um acon te ci -
men to que des vi ou a aten ção dos Se na do res de as -
sun tos que efe ti va men te in te res sam à po pu la ção
bra si le i ra, como este pro je to, de in te res se so ci al e
eco nô mi co enor me para o País , faço um ape lo a V.
Exª para que a nos sa pa u ta de vo ta ções seja tra ta da
com mu i ta aten ção a par tir de hoje, e que as sim pos -
sa mos vo tar ma té ri as re al men te im por tan tes para o
País. Sou au tor de um pro je to que tra ta da mo der ni -
za ção do co o pe ra ti vis mo bra si le i ro. Peço a V. Exª que 
so li ci te que esse pro je to seja co lo ca do em vo ta ção,
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pois está na Casa há cer ca de um ano meio, e o co o -
pe ra ti vis mo bra si le i ro pre ci sa ser mo der ni za do. Por -
tan to, ape lo para que esta Casa re to me o rit mo de vo -
ta ção ne ces sá rio para dar uma res pos ta à so ci e da de
bra si le i ra, por que fo mos ele i tos e es ta mos aqui para
vo tar aqui lo que in te res sa efe ti va men te à so ci e da de
bra si le i ra.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Osmar Dias, até para não per der o rit mo e fa zer
uma eco no mia pro ces su al, como gos ta de di zer nes ta 
Casa o Se na dor José Edu ar do Du tra, pri me i ra men te,
pa ra be ni zo V. Exª pelo aper fe i ço a men to des te pro je to 
ori un do da Câ ma ra, re a li za do com o apo io de ou tros
Se na do res. Pen so que o pro je to ca mi nha numa di re -
ção cor re ta quan do pen sa mos o sis te ma tri bu tá rio
exis ten te no nos so País. É pre ci so ten tar fa ci li tar a
pro du ção na ci o nal. V. Exª en con trou dois cri té ri os di -
fe ren ci a dos em re la ção ao fa tu ra men to e à fo lha de
pa ga men to. Pre ci sa mos pen sar nes ses me ca nis mos
cri a ti vos para ten tar ti rar o peso do sis te ma tri bu tá rio
so bre a pro du ção na ci o nal, o que tor na o pro du to na -
ci o nal pou co com pe ti ti vo. V. Exª deu uma con tri bu i -
ção im por tan te. Em nome do PPS, apóio V. Exª e de -
cla ro o nos so voto fa vo rá vel. Ao mes mo tem po, es pe -
ro que se im ple men te a su ges tão de V. Exª, para que
con si ga mos en qua drar o Se na do numa agen da con -
cre ta em tor no dos in te res ses da po pu la ção. Espe ro
que, no mo men to em que ter mi na mos o epi só dio do
pa i nel, se es ta be le ça uma agen da para o Se na do,
tra ba lhan do e res pon den do ao dia-a-dia das an gús ti -
as e as pi ra ções do nos so povo, da nos sa gen te. Pa -
ra be ni zo V. Exª pelo pa re cer re fe ren te ao im por tan te
pro je to que vo ta re mos ago ra.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Con -
ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Con gra tu -
lo-me com V. Exª du pla men te: pelo pa re cer – que é
im por tan te e mu i to in te li gen te – e pela ex po si ção que
aca ba de fa zer. Te nho cer te za de que to dos nós, in -
clu si ve o Pre si den te da Casa, da re mos rit mo aos tra -
ba lhos, para que cum pra mos, sem a tem pes ta de que

aca ba mos de atra ves sar, o mais rá pi do pos sí vel o
nos so pa pel.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, es tou mu i to afli to por que te mos ma té ri as
im por tan tes para vo tar. O Se na do não pode con ti nu ar 
de cos tas para a so ci e da de, que es pe ra de nós uma
pos tu ra que seja ri go ro sa men te den tro do que pres -
cre ve a Cons ti tu i ção e as nos sas prer ro ga ti vas. Esta -
mos aqui para le gis lar, para apro var leis que se jam de 
in te res se da po pu la ção bra si le i ra. É o ape lo que faço.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Mesa 
re co lhe o ape lo de V. Exª. O ma i or exem plo de que
es ta mos le gis lan do é o pro je to que está em dis cus -
são. Inclu si ve, os Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ber -
nar do Ca bral, nes se es for ço a que V. Exª se re fe riu,
com mu i ta jus te za, fi ze ram e es tão fa zen do com que
o pro je to da Lei das S/As, da ma i or im por tân cia para o 
País, vin do da Câ ma ra dos De pu ta dos, pas se a ter
tra mi ta ção con jun ta em am bas as Co mis sões, de tal
or dem que seja pos sí vel vo tar essa le gis la ção em ju -
lho.

A Pre si dên cia in for ma que não há ma té ri as a se -
rem pa u ta das. To das as ma té ri as que es tão na mesa
es tão pa u ta das. Esta mos ape nas no aguar do do tra -
ba lho das Co mis sões, a cu jos Pre si den tes re no vo o
ape lo.

Aliás, apro ve i to a opor tu ni da de para so li ci tar
aos Lí de res dos Par ti dos po lí ti cos a in di ca ção dos
mem bros da Co mis são des ti na da a es tu dar as ca u -
sas da cri se do abas te ci men to de ener gia no País.
So li ci to às Li de ran ças do PFL, do Blo co/PSDB-PPB,
do Blo co de Opo si ção e do PSB que for ma li zem a in -
di ca ção para que pos sa mos ins ta lar essa Co mis são
da ma i or im por tân cia, o que de mons tra rá que o Par la -
men to bra si le i ro está aten to e pre o cu pa do com o en -
ca mi nha men to des sa ques tão.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é ex tre ma men te im por tan -
te fa zer um re gis tro pela Li de ran ça do Go ver no com
re la ção ao pro je to que es ta mos vo tan do ago ra.

Este pro je to che gou nes ta Casa em re gi me de
ur gên cia, e o Se na dor Osmar Dias foi de sig na do Re -
la tor. Ape sar de se tra tar de um pro je to im por tan te,
que gera em pre gos, que re gu la ri za o sis te ma pre vi -
den ciá rio em se to res pro du ti vos da eco no mia bra si le -
i ra, o Se na dor Osmar Dias iden ti fi cou al gu mas ques -
tões re le van tes que pre ju di ca ri am se to res da vida na -
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ci o nal. Enten de mos o po si ci o na men to de S. Exª e tra -
ta mos des se as sun to den tro do Go ver no, com o Mi -
nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al. Des s e
tra ba lho con jun to de en ten di men to, pôde o Se na dor
Osmar Dias apre sen tar o pro je to com emen das, que
fo ram pac tu a das e ace i tas pelo Go ver no.

Re gis tro o ex ce len te tra ba lho de S. Exª, que en -
gran de ceu o pro je to e o me lho rou. O pro je to sai do
Se na do Fe de ral me lhor for mu la do e vai para a Câ ma -
ra dos De pu ta dos, tam bém em re gi me de ur gên cia,
para ser vo ta do ra pi da men te.

Re co men do, as sim, a apro va ção do pro je to, pe -
din do voto às Srªs e aos Srs. Se na do res, res sal tan do
o tra ba lho pro fí cuo re a li za do pelo Se na dor Osmar
Dias, seu Re la tor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las. (Pa u sa.)

A ma té ria con ti nua em dis cus são. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nós do Par ti do dos Tra ba -
lha do res con si de ra mos como im por tan te o es for ço do 
Se na dor Osmar Dias, que, sen do um pro fun do co -
nhe ce dor das re la ções de tra ba lho no cam po, se em -
pe nhou mu i to, in clu si ve para que hou ves se o diá lo go
com as en ti da des re pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res
no cam po, e che gou a um en ten di men to so bre este
pro je to que me re ce o nos so res pe i to e apo io. 

Mu i to obri ga do.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – 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.

O SR. OSMAR DIAS – (Blo co/PSDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o Se na dor Edu ar do Su plicy, ao se
en ca mi nhar ao mi cro fo ne, dis se que ia de vol ver uma
gen ti le za que fiz a ele no Con se lho de Éti ca. Ape nas
gos ta ria di zer ao Se na dor Edu ar do Su plicy que, na -
que les mo men tos que vi ve mos no Con se lho de Éti ca, 
não ha via cli ma para con tem po ri zar, para a com pla -
cên cia.

É evi den te que a nos sa dis cus são ás pe ra no re -
fe ri do Con se lho não tem ne nhu ma re la ção com o res -

pe i to que te nho pelo Se na dor Edu ar do Su plicy. Já me 
des cul pei com S. Exª e o faço pu bli ca men te ago ra. 

Era o re gis tro que gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, cum pri men to
o Se na dor Osmar Dias pelo bri lhan te pa re cer, re la tó -
rio e voto que pro fe riu nes se caso.

Se apro va do, este Pro je to terá um gran de al -
can ce so ci al para o Bra sil. E, para o Esta do de Ron -
dô nia, não será di fe ren te. No nos so Esta do, es sen ci -
al men te agrí co la, cons ti tu í do de pe que nas pro pri e da -
des, a prin ci pal eco no mia está vol ta da para a in dús -
tria.

A prin ci pal vir tu de des te pro je to é o que cons ta
do art. 25, a, que é a equi pa ra ção, como em pre ga dor
ru ral, pes soa fí si ca, ao con sór cio sim pli fi ca do de pro -
du to res ru ra is. Esse é um avan ço fan tás ti co, um in -
cen ti vo à for ma li za ção das re la ções do tra ba lho no
cam po, co lo can do, por tan to, to dos na le ga li da de.
Nós, do Esta do de Ron dô nia, so mos de pe que nos
pro du to res e, cer ta men te, com ati tu des como essa,
es ta re mos co la bo ran do, se apro va do o pro je to, agre -
gan do va lor e ren da para es ses pe que nos agri cul to -
res e pro du to res ru ra is. 

Pa ra be ni zo o Se na dor Osmar Dias pela com pe -
tên cia com que se hou ve nes se re la tó rio e peço, tal
qual os de ma is Se na do res que me an te ce de ram, que 
apro ve mos o pro je to de acor do com sua pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para dis cu tir. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, an te ci po o
en ca mi nha men to da vo ta ção. O PFL opi na fa vo ra vel -
men te à apro va ção do pro je to, nos ter mos do re la tó -
rio do Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 22,
de 2001, nos ter mos do pa re cer.

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 re da ção

fi nal.
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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 das emen das, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 457, 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 22,
de 2001 (nº 3.998, de 2001, 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 22, de 2001 (nº 3.998, de 2001, na Casa de ori -
gem), que al te ra a Lei nº

 
8.212, de 24 de ju lho de

1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996, e a Lei nº

 
9.528, de

10 de de zem bro de 1997, apro va das nos ter mos do
art. 124, III, do Re gi men to Inter no.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 30 de maio
de 2001.  –  Ja der Bar ba lho – Pre si den te – Edi son
Lo bão – Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mo -
za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 457, DE 2001

Alte ra a Lei nº  8.212, de 24 de ju lho
de 1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, a Lei nº  9.317, de 5 de de zem bro de
1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem bro
de 1997.

Emen da nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 4-CAS)

Dê-se ao § 4º do art. 22-A, in clu í do na Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, ob je to do art.  1º do Pro -
je to, a se guin te re da ção:

“§ 4º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca ás so ci e da des co o pe ra ti vas e às
agro in dús tri as de pis ci cul tu ra, car ci ni cul tu ra, 
su i no cul tu ra e avi cul tu ra.”

“Emen da nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAS)

Dê-se ao § 5º do art. 22-A, in clu í do na Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, ob je to do art. 1º do Pro -
je to, a se guin te re da ção:

“§ 5º O dis pos to no in ci so I do art. 3º
da Lei nº  8.315, de 23 de de zem bro de
1991, não se apli ca ao em pre ga dor de que
tra ta este ar ti go, que con tri bu i rá com o adi ci -
o nal de zero vír gu la vin te e cin co por cen to
da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li -
za ção da pro du ção, des ti na do ao Ser vi ço
Na ci o nal de Apren di za gem Ru ral (Se nar)."

Emen da nº 3
(Cor res pon de à Emen da nº 5-CAS)

Dê-se ao art. 6º do Pro je to a se guin te re da ção:

“Art. 6º São re vo ga dos o § 5º do art.
22, os §§ 6º, 7º e 8º do art. 25 da Lei nº
8.212, de 24 de ju lho de 1991, e o § 2º do
art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994.“

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Estan -
do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, 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. 

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2 :

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 sen 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.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 23 do cor ren te, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

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 Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2001

Adi a men to da dis cus são para de ter -
mi na do dia.

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 da PEC 44, 
de 2000, a fim de ser fe i ta na ses são de 6 de ju nho do
cor ren te ano 4ª fe i ra.

Sala das ses sões, 30 de maio de 2001.  – Na bor 
Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o PSDB con cor da com o re que ri men -
to, cuja vo ta ção en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 dis cus são da ma té ria fica adi a da para o dia 6

de ju nho pró xi mo.
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 79, de 2000 (nº
596/99, na Casa de ori gem), que al te ra a
Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de 1957, que re -
gu la men ta as ati vi da des dos em pre ga dos
ven de do res, vi a jan tes ou pra cis tas, para
per mi tir o pa ga men to de co mis sões e per -
cen ta gens em pres ta ções su ces si vas quan -
do do re ce bi men to da pri me i ra par ce la e es -
ta be le ce cri té ri os para o es tor no de co mis -
sões pa gas, ten do

Pa re cer sob nº 109, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: 
Se na dor Ade mir Andra de, fa vo rá vel, com as 
Emen das nºs 1 e 2-CAS, de re da ção, que
apre sen 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, em con jun to, do pro je to e 
das emen das, 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 SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.

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, se rei mu i to bre ve. Ape -
nas para di zer que a Lei nº 3.207, de 1957, já as se gu -
ra va o di re i to à co mis são, à per cen ta gem pelo tra ba -
lho exer ci do, aos tra ba lha do res que atu am no co mér -
cio, os ven de do res. 

Ago ra, sur ge, de po is de to dos es ses anos, um
ges to de so li da ri e da de a esta ca te go ria que con tri bui
de ci si va men te com a eco no mia do Bra sil, no sen ti do
de que o ven de dor não per ca a co mis são que lhe é
de vi da. O pro je to que es ta mos vo tan do, com o re la tó -
rio do Se na dor Ade mir Andra de, que foi re la tor ad
hoc, faz jus ti ça aos ven de do res. 

Qu e ro aqui ex ter nar a mi nha sa tis fa ção e a da -
que les que vêem o pe que no ven de dor como um tra -
ba lha dor im pres cin dí vel na ati vi da de do co mér cio. O
meu voto é de lou vor e de res pe i to pela apro va ção
des ta ma té ria, que vem ao en con tro do pe que no tra -
ba lha dor bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
en ca mi nhar vo ta ção, con ce do a pa la vra ao no bre Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
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, que ro en ca -
mi nhar fa vo ra vel men te a este pro je to que pri vi le gia o
pe que no tra ba lha dor. O do PSDB é fa vo rá vel, e pede
o voto, pela apro va ção, dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 79, de 2000, 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. 
Em vo ta ção as Emen das de re da ção nº 1 e 2, 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.
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A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 79, DE 2000
(Nº 596/99, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº  3.207, de 18 de ju lho
de 1957, que re gu la men ta as ati vi da des
dos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes
ou pra cis tas, para per mi tir o pa ga men to
de co mis sões e per cen ta gens em pres ta -
ções su ces si vas quan do do re ce bi men to
da pri me i ra par ce la e es ta be le ce cri té ri os 
para o es tor no de co mis sões pa gas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº  3.207, de 19 de ju lho de

1957, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 5º Nas tran sa ções em que a em pre sa se

obri gar por pres ta ções su ces si vas, o pa ga men to das
co mis sões e per cen ta gens será exi gí vel, em sua to ta -
li da de, quan do do re ce bi men to da pri me i ra pres ta -
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 7º. (NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº
 
3.207, de 18 de ju lho de

1957, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá -
gra fos:

“Art. 7º ...............................................................
§ 1º A co mis são so men te po de rá ser es tor na da

quan do es go ta rem to das as ten ta ti vas de com po si -
ção com o in sol ven te, ju di ci al ou ex tra ju di ci al.

§ 2º  O es tor no, quan do se fi zer ne ces sá rio, será
efe tu a do par ce la da men te, não po den do cada par ce la 
com pro me ter um va lor su pe ri or a vin te por cen to da
re mu ne ra ção lí qui da men sal do ven de dor.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

EMENDA Nº  1-CAS-DE REDAÇÃO

Dê-se à emen ta do Pro je to de Lei em aná li se a
se guin te re da ção:

“Alte ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de 1957,
que re gu la men ta as ati vi da des dos em pre ga dos
ven de do res, vi a jan tes e pra cis tas, para pre ver o pa -
ga men to, numa úni ca par ce la, das co mis sões e per -
cen ta gens so bre ven das em pres ta ções e dá ou tras
pro vi dên ci as.”

EMENDA Nº  2-CAS-DE REDAÇÃO

Dê-se ao art. 5º da Lei nº 3.207, de 18 de ju lho
de 1957, al te ra do pelo art. 1º do Pro je to, a se guin te
re da ção:

“Art. 5º Nas tran sa ções em que a em pre sa se
obri gar pelo pa ga men to de co mis sões e per cen ta -
gens so bre ven das em pres ta ções su ces si vas, esse
pa ga men to será exi gí vel, em sua to ta li da de, quan do 
do re ce bi men to da pri me i ra pres ta ção, ob ser va do
dis pos to nº art. 7º. (NR)

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 185, de 2000 (nº 
44/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rede Po pu lar de Co mu ni ca ções 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 Por to Ale gre,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 25, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor José Fo ga ça, com abs ten ção do Se na -
dor 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.
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
185, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 458, 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

 
185, de 2000 (nº

 
44, 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  185, de 2000 (nº
44, 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 Rede Po pu lar de
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Co mu ni ca ções 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, con so li dan do o
aden do apro va do pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 30 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mo za ril -
do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 458, 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 185, DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rede Po pu lar de Co mu ni ca ções
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 Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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 9 de ou tu bro de que re no va por dez anos, a 
par tir de lº de maio de 1993, a con ces são de “Rede
Po pu lar de Co mu ni ca ções Ltda.,”, ori gi na ri a men te
ou tor ga da a “Rá dio, So ci e da de Far rou pi lha 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
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 5 :

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 186, de 2000 (nº 
172/99, 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 Cul tu ra de Mon te Alto 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 Mon te Alto, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.033, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, com voto con trá rio 
do Se na dor La u ro Cam pos.

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.
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
186, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 459, 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 186, de 2000 (nº 172, 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  186, de 2000 (nº
172, 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 Cul tu ra de
Mon te Alto 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 Mon te Alto,
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 30 de maio de
2001. –  Ja der Bar ba lho , Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res –  Ma za ril -
do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 459, 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 186, DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Rá dio Cul tu ra de Mon te Alto
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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 Mon te Alto, 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 8 de abril de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são de
“Rá dio Cul tu ra de Mon te Alto 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 Mon te Alto,
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) – 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 De cre to Le -
gis la ti vo nº 79, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 460 DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº  79, de 2000 (nº 596, de 1999, na
Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen t a a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 79, de 2000 (nº 596,
de 1999, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
3.207, de 18 de ju lho de 1957, que re gu la men ta as
ati vi da des dos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes ou 
pra cis tas, para per mi tir o pa ga men to de co mis sões e
per cen ta gens em pres ta ções su ces si v as quan do do
re ce bi men to da pri me i ra par ce la e es ta be le ce cri té ri -
os para o es tor no de co mis sões pa gas,  con so li dan do
as Emen das nºs 1 e 2-CAS, apro va das pelo Ple ná rio.

Sala de re u niões da Co mis são em 30 de maio
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Anto nio
Car los Va la da res, Mo za ril do Ca val can ti.  

ANEXO AO PARECER Nº 460 DE 2001

Alte ra a Lei nº 3.207, de 18 de ju lho
de 1957, que re gu la men ta as ati vi da des
dos em pre ga dos ven de do res, vi a jan tes
ou pra cis tas, para pre ver o pa ga men to,
numa úni ca par ce la, das co mis sões e
per cen ta gens so bre ven das em pres ta -
ções e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º O art.5ºda Lei nº 3.207, de 18 de ju lho de

1957, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
”Art. 5º Nas tran sa ções em que a em pre sa se

obri gar pelo pa ga men to de co mis sões e per cen ta -
gens so bre ven das em pres ta ções su ces si vas, esse
pa ga men to será exi gí vel, em sua to ta li da de, quan do
do re ce bi men to da pri me i ra pres ta ção, ob ser va do o
dis pos to no art. 7º. (NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 3.207, de 1957, pas sa a 
vi go rar acres ci do dos se guin tes § 1º e 2º:

”Art. 7º ...............................................................
§ 1º A co mis são so men te po de rá ser es tor na da

quan do es go ta rem to das as ten ta ti vas de com po si -
ção com o in sol ven te, ju di ci al ou ex tra ju di ci al.

§ 2º O es tor no, quan do se fi zer ne ces sá rio, será
efe tu a do par ce la da men te, não po den do cada par ce la 
com pro me ter um va lor su pe ri or a vin te por cen to da
re mu ne ra ção lí qui da men sal do ven de dor.

“Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 285, DE 2001

Dispensa de publicação de redação
final.

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 79, de 2000 (nº 596/99, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 3.207, de 18 de
ju lho de 1957, que re gu la men ta as ati vi da des dos em -
pre ga dos ven de do res, vi a jan tes ou pra cis tas, para
per mi tir o pa ga men to de co mis sões e per cen ta gens
em pres ta ções su ces si vas quan do do re ce bi men to da 
pri me i ra par ce la e es ta be le ce cri té ri os para o es tor no
de co mis sões pa gas.
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Sala das Ses sões, 30 de maio de 2001. – Ade -
mir Andra de.

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) – Pas -

sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 280, de ur -
gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so lu -
ção nº 22, de 2001, re la ti vo à au to ri za ção para a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no en tre o Ban -
co do Nor des te do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de 
De sen vol vi men to no va lor de US$150 mi lhões dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, des ti na dos ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro gra ma de Expan são de Mer ca -
dos para Pe que nas e Mé di as Empre sas.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. ROMERO JUCÁ  (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ra vel men te a ma té -
ria, res sal tan do a im por tân cia do pro je to para a Re -
gião Nor des te, e so li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res 
o voto pela apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 280, de 2001.

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 a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à apre ci a ção de Re que ri men to nº 281, de ur -
gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re so lu -
ção nº 23, de 2001, re la ti vo à au to ri za ção para a con -
tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no en tre o Go -
ver no do Dis tri to Fe de ral e o Ban co Inte ra me ri ca no de 
De sen vol vi men to no va lor de US$130 mi lhões dos

Esta dos Uni dos da Amé ri ca, des ti na dos ao fi nan ci a -
men to par ci al do Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co
do Dis tri to Fe de ral, Bra sí lia.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, que ro re gis trar a im por tân cia do fi -
nan ci a men to para Bra sí lia de uma obra de sa ne a -
men to bá si co e en ca mi nho o voto fa vo rá vel pelo
PSDB e pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter -
mos do Re gi men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não
ha ven do ob je ção do Ple ná rio pas sa-se à apre ci a ção
do Re que ri men to nº 282, de ur gên cia, lido no Expe -
di e n te, para o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 2, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, a que se re fe re esse pro je to?
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -

dor José Edu ar do Du tra, in for mo a V. Exª que foi apro -
va do pela Casa um pro je to que diz res pe i to à al te ra -
ção do § 2º do art. 458 da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do Re gi -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª pela Li de ran ça do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Pro nun cia o dis cur so. Sem re vi são do
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ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, que ro
ape nas fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre ma men -
te im por tan te.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que de ter mi nou
que a fron te i ra da Bo lí via seja pa tru lha da pe las For -
ças Arma das para com ba ter a fe bre af to sa, evi tan do
a pas sa gem de gado con ta mi na do para o ter ri tó rio
bra si le i ro. A me di da pre ten de im pe dir o con tra ban do
de ani ma is por ta do res do ví rus da fe bre af to sa.

É im por tan te re gis trar que, no Cone Sul, mais de 
1.450 fo cos de af to sa já fo ram de tec ta dos, e, por tan -
to, o Bra sil pre ci sa es tar vi gi lan te no que diz res pe i to a 
essa ques tão.

Faço esse im por tan te re gis tro, so li ci tan do, ain -
da, a trans cri ção da ma té ria ”Fron te i ra com a Bo lí via
vai ter pa tru lha men to das For ças Arma das“, pu bli ca -
da no jor nal O Esta do de S.Pa u lo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS TER-
MOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

O Esta do de S.Pa u lo

FRONTEIRA COM A BOLÍVIA VAI TER
PATRULHAMENTO

Uni da des das For ças Arma das que rem im pe -
dir que con tra ban do tra ga aff to sa para o País.

Bra sí lia – O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so au to -
ri zou on tem que uni da des das For ças Arma das pa tru lhem a fron -
te i ra de Ron dô nia com a Bo lí via, di an te do ris co do con tá gio da
fe bre af to sa e do avan ço da do en ça nos pa í ses no Cone Sul. A
me di da pre ten de im pe dir o con tra ban do de ani ma is por ta do res
do ví rus.

Da dos do Insti tu to Inte ra me ri ca no de Co o pe ra ção para a
Agri cul tu ra (II – CA), in di cam a exis tên cia de 1.450 fo cos de af to -
sa no Cone Sul. Des se to tal, 802 es tão lo ca li za dos na Argen ti na,
cujo re ba nho bo vi no é de cer ca de 52 mi lhões de ca be ças; 582
no Uru guai, que tem re ba nho de 24,5 mi lhões de ca be ças; 59 na
Bo lí via, onde há cer ca de 9 mi lhões de ca be ças; e sete no Bra sil,
cujo re ba nho bo vi no é 167 mi lhões de ca be ças. Os fo cos bra si le i -
ros es tão lo ca li za dos no Rio Gran de do Sul, que tem 13 mi lhões
de ca be ças.

Se gun do o co or de na dor de sa ni da de agro pe cuá ria do
II-CA, Jo sé lio de Andra de Mou ra, a si tu a ção da Bo lí via é a mais
gra ve, de vi do a fal ta de in for ma ções ofi ci a is so bre a do en ça:
“Exis tem 59 fo cos co nhe ci dos, dos vi rus ti pos O e A. Não se sabe 
qual a si tu a ção real.”

So men te ago ra, diz Andra de Mou ra, a Bo lí via está se es tru -
tu ran do con tra a af to sa, com em prés ti mo de US$15 mi lhões que re -
ce beu do Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID) para
pro gra mas de com ba te à mo lés tia. Além dis so, o Bra sil ce deu va ci -
nas para imu ni zar re ba nhos pró xi mos às áre as de fron te i ra.

Des de o mês pas sa do, uni da des do Exér ci to, Ma ri nha e
Ae ro náu ti ca es tão vi gi an do as fron te i ras do Rio Gran de do Sul

com a Argen ti na e o Uru guai; do Pa ra ná com a Argen ti na e o Pa -
ra guai; de San ta Ca ta ri na com a Argen ti na; e do Mato Gros so do
Sul com o Pa ra guai. (G.B/AE)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, já que ob ti ve a anuên cia do Lí der,
Se na dor José Edu ar do Du tra, peço a pa la vra como
Lí der para uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para uma
co mu ni ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, re gis -
tro o ofí cio que en vi ei on tem ao Exce len tís si mo Se -
nhor Pre si den te, Fer nan do Hen ri que Car do so, cuja
có pia in clu si ve mos trei ao Lí der do Go ver no, Se na dor 
Ro me ro Jucá.

É o se guin te o teor do ofí cio en vi a do ao Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so:

Ca u sou-me es pé cie que Vos sa Exce -
lên cia te nha qua li fi ca do de ir res pon sá-
vel o meu ar ti go pu bli ca do no Jor nal do Bra -
sil, em 24-5-01, ”A im por tân cia de se sa ber
toda a ver da de“.

Vos sa Exce lên cia tem ple no co nhe ci -
men to das atri bu i ções cons ti tu ci o na is do
Po der Le gis la ti vo, prin ci pal men te no que
con cer ne ao de ver de fis ca li zar o Po der
Exe cu ti vo. Soa mu i to es tra nho, Sr. Pre si -
den te, que o Lí der de seu Go ver no no Se -
na do Fe de ral, di an te de fato tão gra ve ocor -
ri do em 27 e 28 de ju nho de 2000, não lhe
ti ves se re la ta do o con te ú do do diá lo go ha vi -
do en tre ele e o Pre si den te do Se na do, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, em
29/06/2000, so bre a vi o la ção do si gi lo dos
vo tos dos Se na do res por oca sião da ses são 
de cas sa ção do en tão Se na dor Luiz Este -
vão. 

Da mes ma ma ne i ra, tam bém é de sen -
so co mum a su po si ção de que o Pre si den te
do Se na do à épo ca, ele i to e re e le i to com apo -
io de toda a base de sus ten ta ção do Go ver no, 
e que na que la data ain da man ti nha uma re la -
ção amis to sa com Vos sa Exce lên cia, lhe re la -
ta ria o con te ú do da que la con ver sa.

Se ria na tu ral que Vos sa Exce lên cia,
que teve no Se na dor José Ro ber to Arru da o 
Lí der de sua con fi an ça até se ma nas atrás,
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ti ves se sido in for ma do de to dos os acon te ci -
men tos. 

Os fa tos re gis tra dos em meu ar ti go,
ain da que não te nha ci ta do no mi nal men te
os três Se na do res ou o per so na gem que me 
fa lou so bre o seu as ses sor, ocor re ram da
ma ne i ra como eu os des cre vi. Pelo me nos
se gun do os de po i men tos que che ga ram ao
meu co nhe ci men to.

Se Vos sa Exce lên cia de se jar es cla re -
cer a mim o que efe ti va men te acon te ceu, te -
rei a ma i or dis po si ção de ouvi-lo e re gis trar
da tri bu na do Se na do o seu re la to.

Qu e ro tam bém su ge rir a Vos sa. Exce -
lên cia que re co men de ao Mi nis tro Pe dro
Ma lan que, em seu de po i men to a re a li zar-se 
na pró xi ma quin ta-fe i ra, ou seja, ama nhã,
31 de maio, na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, re ve le as re a is ra zões do afas ta -
men to do ex-Pre si den te do Ban co Cen t ra l
Fran cis co Lo pes, in clu in do o con te ú do do
diá lo go ocor ri do em 13 de ja ne i ro de 2000,
du ran te al mo ço no Pa lá cio da Alvo ra da.
Lem bro que, em seu de po i men to pe ran te a
CAE, em 24 de mar ço de 1999, o Mi nis tro
te ceu gran des elo gi os à atu a ção de Fran cis -
co Lo pes, em con tras te com as suas de cla -
ra ções à jor na lis ta Te re za Cru vi nel, pu bli ca -
das no jor nal O Glo bo de 23 de maio de
2001.

Aten ci o sa men te,
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

Res sal to que, com res pe i to à vin da do Mi nis tro 
Pe dro Ma lan, ob je to de re que ri men to tan to do Se na -
dor Ro me ro Jucá quan to de mim pró prio, pre vis to
para ama nhã de ma nhã, é mu i to for te a ex pec ta ti va
do que S. Ex.ª po de rá di zer. Ain da mais por que a
ma té ria da re vis ta Veja sus ci tou es cla re ci men tos so -
bre o que efe ti va men te ocor reu em ja ne i ro de 1999,
quan do, pou cos dias de po is de ter Fran cis co Lo pes
tido seu nome aqui re fe ren da do pela ma i o ria dos
Se na do res – fui um dos que nele vo tou –, hou ve o
seu afas ta men to. Como o Mi nis tro Pe dro Ma lan,
quan do aqui es te ve, elo gi ou a ca pa ci da de, a com -
pe tên cia de Fran cis co Lo pes, que ago ra foi, de al gu -
ma ma ne i ra, ava li a do ne ga ti va men te pelo Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, con si de ro, en tão,
ser do in te res se do Se na do, do in te res se do povo
bra si le i ro, que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so au to ri ze o Mi nis tro Pe dro Ma lan a re ve lar in te i -
ra men te os epi só di os ocor ri dos na que le mês, e que

a res pos ta dele pos sa ser, ama nhã, bem mais es cla -
re ce do ra do que em 24 de mar ço do ano pas sa do.

Se o Se na dor Ro me ro Jucá de se jar um apar te,
com a ma i or hon ra, con ce de rei.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor, nes ta fase de co mu ni ca ções ina diá ve is não há
apar te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, logo que V. Ex.ª ter mi nar,
so li ci ta rei a pa la vra, pela Li de ran ça, para fa zer um es -
cla re ci men to so bre o ofí cio que V. Ex.ª está en vi an do
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, a Pre si dên cia roga a V. Ex.ª que
con clua o seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con clu in do, re la ti va men te ao pri me i ro epi só dio, que
foi in clu si ve ob je to de en tre vis tas à im pren sa hoje,
pelo Se na dor Ro me ro Jucá, pen so que a me lhor ma -
ne i ra de es cla re cer in te i ra men te aque le epi só dio se -
ria o pró prio Pre si den te trans mi tir o diá lo go man ti do
com o seu Lí der, José Ro ber to Arru da, a ex ten são e a
data do diá lo go, o con te ú do da lis ta, por que o nor mal
é que Sua Exce lên cia ti ves se um diá lo go apro fun da -
do com aque la pes soa que era o seu Lí der.

Cer ta men te, o Se na dor Ro me ro Jucá, atu al Lí -
der do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so no
Se na do, hoje, trans mi te a Sua Exce lên cia, a toda
hora, tudo o que há de mais im por tan te, in clu si ve so -
bre os diá lo gos que, por ven tu ra, te nha com o atu al
Pre si den te do Se na do, Se na dor Ja der Bar ba lho.

Então, as sim che ga re mos a um es cla re ci men to
ca bal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como Lí der do 
Go ver no, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
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, fa rei
dois es cla re ci men tos es pe cí fi cos a res pe i to da car ta
e da fala do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Em pri me i ro lu gar, na car ta, o Se na dor Edu ar do
Su plicy ques ti o na no va men te se te ria ou não o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que vis to a tal lis ta, pon to de
toda essa con fu são aqui no Se na do.

O Pre si den te foi ta xa ti vo as sim como eu, pela
Li de ran ça. Re pi to para o Se na dor Edu ar do Su plicy e
para toda a po pu la ção que está nos as sis tin do que o
Pre si den te não viu a lis ta, não sabe e não ou viu nada
a res pe i to dela. Sua Exce lên cia foi cla ro quan to à
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ques tão, tan to que os Se na do res José Ro ber to Arru -
da e Anto nio Car los Ma ga lhães, nas au diên ci as es pe -
cí fi cas do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar,
tam bém fo ram ta xa ti vos ao di zer que não co men ta -
ram e nem mos tra ram tal lis ta ao Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Assim, ape sar da in sis tên cia do Se na dor Edu ar -
do Su plicy com o tema, pen so que, de fi ni ti va men te,
esse é um as sun to ven ci do. Aliás, é um as sun to que
es pe ro ver hoje en cer ra do, e tam bém a re to ma da da
nor ma li da de do Se na do Fe de ral. Por tan to, o Pre si -
den te nada tem a ver com o epi só dio do pa i nel, da lis -
ta; não teve co nhe ci men to; não agiu; não pa tro ci nou
o ”acor dão“.

Está tudo com pro va do. Os fa tos mos tram a ver -
da de cris ta li na das pro vi dên ci as to ma das pelo Se na -
do e a au sên cia do Pre si den te na ques tão. Sua Exce -
lên cia não co nhe ceu, não viu, não to mou co nhe ci -
men to e não tra tou do as sun to.

No que diz res pe i to ao Mi nis tro Pe dro Ma lan,
apre sen tei um re que ri men to con vi dan do S. Ex.ª, as -
sim como o fez o Se na dor Edu ar do Su plicy. Ama nhã,
às nove ho ras e trin ta mi nu tos, o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan es ta rá na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
exa ta men te para pres tar to dos os es cla re ci men tos
re la ci o na dos ao epi só dio Chi co Lo pes. O Go ver no
não tem nada a es con der. O Go ver no não sabe de
ma ra cu ta ia, de jogo de in te res se, de ven da de in for -
ma ção. O Go ver no des co nhe ce essa ques tão, tan to
que se apres sou, até na pre sen ça do Mi nis tro Pe dro
Ma lan, do Pre si den te Armí nio Fra ga e da Sr.ª Te re za
Gros si, a dar as ex pli ca ções ne ces sá ri as. 

Por tan to, que ro di zer ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy e a todo o Se na do que, ama nhã, às 9 ho ras e 30
mi nu tos, o Mi nis tro Pe dro Ma lan es ta rá à dis po si ção
para, de fi ni ti va men te, en cer rar este epi só dio do Ban -
co Cen tral e do Mar ka/Fon te Cin dam, no que diz res -
pe i to ao Go ver no. É cla ro que o Mi nis té rio Pú bli co, a
Jus ti ça e a Po lí cia Fe de ral es tão tra tan do da ques tão, 
mas o Go ver no está acom pa nhan do e pe din do a ex -
tra di ção do Sr. Cac ci o la da Itá lia para o Bra sil, e as -
sim, to man do to das as pro vi dên ci as de for ma trans -
pa ren te para elu ci dar o fato. É des sa ma ne i ra que o
Go ver no agi rá em to das as ques tões. 

Sr. Pre si den te, eram os es cla re ci men tos que
que ria dar à Na ção e ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes

de pas sar a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, úl ti -
mo ora dor ins cri to, a Pre si dên cia re no va o fato de que 
o Mi nis tro Pe dro Ma lan com pa re ce rá ama nhã, às 9

ho ras e 30 mi nu tos, na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

Lem bro tam bém aos Srs. Se na do res que te re -
mos a pos se do su plen te do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães ama nhã, ao fi nal da ma nhã.

Com a pa la vra, o Se na dor Ney Su as su na.

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, te nho ocu pa do a
tri bu na des ta Casa re pe ti das ve zes para fa lar do ci clo
cru el da seca que re tor na ao Nor des te. Te nho cri ti ca -
do o Go ver no ve e men te men te pela ina ção, pe los de -
sa cer tos e de sen con tros das me di das em re la ção à
seca, pois re pre sen to o povo do meu Esta do e como
tal devo cla mar por ele, que pas sa por di fi cul da des,
uma vez que não ha via um Mi nis tro no me a do na área
e não ha via re cur sos para ces tas bá si cas e car -
ros-pipa. Inú me ras ve zes cri ti quei, acre di to, com toda 
a ra zão.

No en tan to, sou jus to quan do te nho mo ti vos
para elo gi ar. E hoje ve nho à tri bu na para di zer que até 
que en fim al guém no Go ver no to mou uma ati tu de.
De se jo elo gi ar a ação do Mi nis tro da Inte gra ção Na ci -
o nal, Raul Jung mann, que, numa ra pi dez nun ca vis ta
nos úl ti mos tem pos, foi a vá ri os Esta dos do Nor des te. 
Gos ta ria de cha mar a aten ção do Lí der do Go ver no,
pois es tou fa zen do um elo gio, di zen do que o Mi nis tro, 
logo após a sua pos se, já es ta va vi si tan do três Esta -
dos. Foi ao meu Esta do da Pa ra í ba; vi si tou ci da des
im por tan tes do pe rí me tro de seca; foi ao Vale do Sa -
bu gi; vi si tou ci da des que há três anos não têm água
para be ber; viu o gado mor ren do por fal ta de ali men to
e água. De po is fez uma re u nião com os Go ver na do -
res da re gião; co or de nou numa úni ca ação to das os
atos de to dos os Mi nis té ri os no dia se guin te, res ta be -
le cen do ca mi nhos que es ta vam blo que a dos com a
ex tin ção da Su de ne; pe diu uma re u nião com os De -
pu ta dos e os Se na do res da re gião nor des ti na. Hoje,
pela ma nhã, fa lou de to das as ações que está de sen -
ca de an do; en fim, fez uma ver da de i ra blitz .

Eu fi quei pen san do: meu Deus, como se ria bom
se nós ti vés se mos mais Mi nis tros com essa agi li da -
de! Fi quei mu i to sa tis fe i to, Se na dor Su plicy; fi quei
mu i to sa tis fe i to, Se na dor Ro me ro Jucá, com as ações 
de sen ca de a das pelo Mi nis tro Jung mann. Ape sar de
es tar ocu pan do dois Mi nis té ri os, numa ação ra pi dís si -
ma, S. Exª dis tri bu iu 100 mil ces tas bá si cas, con tra tou 
o Exér ci to para dis tri bu ir R$9 mi lhões em car ros-pipa. 
Não é uma so lu ção per ma nen te, mas é uma so lu ção.
E é isso que o re pre sen tan te do povo cla ma, é isso
que o re pre sen tan te do povo quer. O povo quer ação
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e não con ver sa f i  a da; o povo quer tra ba lho; o povo
quer ver que a sua qua li da de de vida, mes mo na afli -
ção, está sen do cu i da da.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se -
na dor Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do o apar te a V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se -
na dor Ney Su as su na, eu pedi este apar te a V. Exª pri -
me i ro para re gis trar o ca ri nho, a ami za de e a ad mi ra -
ção que te nho por V. Exª. Eu es ta va as si nan do a lis ta
de pre sen ça para fa lar nes ta se ma na e pres ta va aten -
ção ao dis cur so de V. Exª, que é um dis cur so im por -
tan te, que tra ta de um pro ble ma gra ve do Nor des te,
um pro ble ma que se tem re pe ti do e que leva so fri -
men to a mi lhões de pes so as, in clu si ve na Pa ra í ba de
V. Exª. Co nhe ço bem os ser tões da Pa ra í ba, de Per -
nam bu co, do Rio Gran de do Nor te, e sei da di fi cul da -
de que a po pu la ção vive hoje. O pro ble ma da seca e
da seca ver de é gra ve. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so acer tou mais uma vez ao de sig nar o Mi -
nis tro Raul Jung mann, que é um Mi nis tro ope ro so,
com pe ten te, ágil, sé rio, para co or de nar as ações con -
jun tas do Go ver no nes sa re gião. Há mu i to o que fa -
zer, e tem que se fa zer logo. Por tan to, fico sa tis fe i to,
como Lí der do Go ver no, ao ou vir o tes te mu nho de V.
Exª de que o Go ver no está agin do pron ta men te, to -
man do pro vi dên ci as, mi no ran do a di fi cul da de da po -
pu la ção do ser tão, en quan to as ações mais de fi ni ti -
vas são es tu da das, como a trans po si ção do rio São
Fran cis co além de ou tras ques tões. Qu e ro lou var V.
Exª por le van tar o tema, nes ta tar de, e lou var tam bém
as ações do Mi nis tro Raul Jung mann e toda a ar ti cu -
la ção que o Go ver no está re a li zan do exa ta men te
para le var um pou co de alí vio ao so fri men to de mi -
lhões de nor des ti nos que hoje pa de cem com a seca,
com di fi cul da des até para a sua sub sis tên cia mais
ele men tar, como be ber água e ter o que co mer. Meus
pa ra béns a V. Exª pelo seu dis cur so.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu é
que agra de ço, no bre Se na dor Ro me ro Jucá, e sei
que, como per nam bu ca no de ori gem, de nas ci men to
– V. Exª pode até es tar em ou tro Esta do, isso é na tu ral 
nos nor des ti nos, a gen te sai bus can do opor tu ni da des 
em ou tros Esta dos –, V. Exª não es que ce as ra í zes e
sabe o so fri men to que nos ca u sa ve ri fi car nos sos ir -
mãos afli tos por água e por co mi da. É du re za. E V.
Exª, com toda cer te za, sabe que sou uma pes soa jus -
ta. Qu an do é pre ci so cri ti car, eu o faço. Mas hoje as -
so mei a esta tri bu na prin ci pal men te para elo gi ar a
ação que não é de fi ni ti va, mas é uma ação rá pi da do

seu con ter râ neo e con ter râ neo nos so, nor des ti no, o
Mi nis tro Raul Jung mann. Fi quei mu i to fe liz de ver
isso.

Para V. Exª ter uma idéia da ex ten são, na re gião 
toda são 14 mi lhões de pes so as que es tão em di fi cul -
da de; na área ru ral, des ses 14 mi lhões, há 4 mi lhões
de pes so as. É uma ex ten são gran de que equi va le ria
a um Esta do im por tan te da Re pú bli ca. São ir mãos
nos sos que es tão pas san do por mu i ta di fi cul da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.
Exª. me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – 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) – Cum -
pri men to V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, por es tar
no va men te tra zen do o tema da seca ver de no seu
Esta do, que vi si tei no úl ti mo sá ba do. Esti ve pro fe rin -
do pa les tras em João Pes soa e em Ca be de lo. Na ver -
da de, em Ca be de lo, onde o Pre fe i to Jú ni or do PT
está à fren te da ad mi nis tra ção, tive a opor tu ni da de de 
co nhe cer a sua ad mi nis tra ção, a sede mu ni ci pal e de
par ti lhar de um mo men to do cha ma do ”Fest For ró“,
que re u niu mi lha res de pes so as. Mas, nas pa les tras
que fiz, tan to em João Pes soa como em Cam pi na
Gran de, pude ou vir as pre o cu pa ções da po pu la ção
com res pe i to à seca. Pen so ser mu i to im por tan te que
es te jam sen do to ma das me di das. V. Exª co nhe ce o
meu pon to de vis ta a res pe i to: es sas for mas de dis tri -
bu i ção en vol vem a com pra de ces tas bá si cas de ma -
ne i ra cen tra li za da em al gum lu gar, pro va vel men te a
Co nab, a fim de trans por tar para a Pa ra í ba e ou tros
Esta dos. Em ver da de, o pró prio Go ver no fez um di ag -
nós ti co, de po is de dis tri bu ir mais de 30 mi lhões de
ces tas bá si cas em 1999 e 2000, de que esse não se -
ria o ins tru men to mais efi caz. Pre ci sa mos ins ti tu ir de
for ma uni ver sal o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma, de for ma tal que toda pes soa te nha o di re i to
ina li e ná vel de par ti ci par da ri que za da Na ção, re ce -
ben do uma ren da e es co lhen do no que gas tar. Em
pri me i ro lu gar, a pes soa não te ria a an si e da de de lo -
co mo ver-se de sua ci da de na tal, de sua roça, para
con se guir so bre vi ver. Obvi a men te, pas sa ria a ter li -
ber da de de es co lha que pos si bi li ta ria ma i or di nâ mi ca
do co mér cio lo cal. Em fun ção de uma even tu al que da
da ren da por ca u sa do pro ble ma da seca, ha ve rá
sem pre a al ter na ti va de esse pro ce di men to ser subs -
ti tu í do pelo Pro gra ma de Ren da Mí ni ma, por meio de
um im pos to de ren da ne ga ti vo as so ci a do à opor tu ni -
da de de edu ca ção. Isso na pers pec ti va que V. Exª co -
nhe ce e que ve nho de fen den do, de que al gum dia
seja ins ti tu í do no Bra sil o me ca nis mo que as se gu re a
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toda e qual quer fa mí lia uma ren da su fi ci en te para
suas ne ces si da de vi ta is. Essa me di da fa ci li ta ria mu i to 
as ações do Go ver no em épo ca de emer gên cia,
como a que es ta mos vi ven do e a que vive, em es pe ci -
al, o povo da Pa ra í ba nas re giões mais afe ta das.

Mu i to obri ga do.
O SR. NEY SUASSUNA  (PMDB – PB) – Mu i to

obri ga do, no bre Se na dor. Con cor do com V. Exª que o
Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, do qual te -
nho sido par ti dá rio e apo i a dor, se ria de gran de im por -
tân cia, mas não po de mos es pe rar que toda essa es -
tru tu ra seja im plan ta da. No mo men to, a ques tão é de
vida ou mor te. Pre ci sa mos de água e co mi da e só há
uma so lu ção ime di a ta: a dis tri bu i ção de ces tas bá si -
cas e car ros-pipa. Isso não nos ale gra, por que que re -
mos tra ba lho. Não so mos pe din tes, tam pou co pes so -
as pre gui ço sas. No Nor des te, que re mos tra ba lho. É
di fí cil quan do ci da des in te i ras não têm opor tu ni da de
de tra ba lho por que não há água e con di ções cli má ti -
cas para se plan tar.

Sr. Pre si den te, te mos vis to a plan ta ção de sen -
fre a da de apo sen ta do ri as ru ra is do INSS, as qua is
têm sal vo fa mí li as in te i ras. Anciões, por meio de um
mir ra do sa lá rio, con se guem sus ten tar fa mí li as in te i -
ras. Isso vi cia o ci da dão. Como dis se o po e ta na mú si -
ca, a es mo la não só é uma ver go nha como vi cia o ci -
da dão. Não que re mos es mo la, que re mos tra ba lho.
Mas para tra ba lhar é pre ci so água, nem que seja no
go te ja men to, a con ta-go tas, mas que dê para o ve ge -
tal vi ver.

Qu e re mos a trans po si ção, as bar ra gens e as
adu to ras. O Esta do da Pa ra í ba está cons tru in do
1.300 qui lô me tros de adu to ra, o que é sur pre en den te
para um Esta do pe que no como aque le. Tal vez seja a
ma i or ex ten são de adu to ras de todo o Nor des te, mes -
mo com pa ran do-se aos Esta dos gran des. No mo -
men to, ain da não fi ze mos toda a rede de adu to ras,
es ta mos com di fi cul da des. É nes sa hora – daí a nos -
sa gra ti dão – que che gam 100 mil ces tas, que são in -
sig ni fi can tes mas evi tam o sa que. Ca mi nhões es ta -
vam sen do sa que a dos, ci da des ten do rou ba da de
suas es co las a me ren da es co lar, por que as pes so as
pre ci sam co mer. Nes se es ta do de emer gên cia to tal,
nem a Jus ti ça os con de na, não pode con de nar. É
uma si tu a ção que não de i xa op ção: ou faz ou mor re
de fome. E ne nhum pai de fa mí lia per mi ti ria que seu
fi lho mor res se de fome, sa ben do que há ali men tos
es to ca dos em al gum lu gar.

O Go ver no está fa zen do ou tras ações. No ano
pas sa do, tí nha mos R$80 mi lhões para o es go ta men -
to sa ni tá rio; para este ano es tão pro gra ma dos R$900

mi lhões. Para a me ren da, te mos um nú me ro subs tan -
ci al, mas na te o ria, Sr. Pre si den te, por que cons ta
ape nas do Orça men to, que ain da não co me çou a ser
pra ti ca do.

É pre ci so que nós, Par la men ta res do Nor des te,
con ti nu e mos fis ca li zan do, pe din do, exi gin do, co bran -
do. Estou fe liz com as ações do Mi nis tro Raul Jung -
mann, pela ra pi dez, pela pre o cu pa ção que S. Ex.ª
está ten do em dar as in for ma ções aos Par la men ta -
res, às Li de ran ças. Ama nhã S. Ex.ª re u ni rá to dos os
Go ver na do res do Nor des te para ex pli car o que está
fa zen do, o que pre ten de fa zer e de que aju da pre ci sa. 
S. Ex.ª está ten do a hu mil da de, in clu si ve, de pe dir
aju da à co mu ni da de, à so ci e da de.

Fi quei mu i to en tu si as ma do, por que não es ta -
mos acos tu ma dos a isso em re la ção a pro ble mas do
Nor des te. O que te mos tido é uma fri e za mu i to gran -
de, uma dis tân cia. Na re a li da de, fi quei emo ci o na do
quan do vi o Mi nis tro Raul Jung mann to mar, num tem -
po re cor de, ações que ca lam fun do no pe i to de nós
que te mos obri ga ção com o povo. 

Cla ro que os R$25 mi lhões que es tão lá apli ca -
dos é pou co di nhe i ro. Cla ro que vai dar para, no má xi -
mo, dois me ses e meio. É pre ci so que se bus que di -
nhe i ro novo, é pre ci so que se des lo que di nhe i ro de
uma ru bri ca para ou tra.

As ações já che ga ram. Va mos fi car acom pa -
nhan do, Sr. Pre si den te, gra tos por que até que en fim
es tão che gan do. Este é o quin to pro nun ci a men to que
faço nos úl ti mos dois me ses. Esta va de ses pe ra do.
Não ti nha com quem fa lar, não ti nha in ter lo cu tor. O
Go ver no acer tou – quan do quer, acer ta –, co lo can do
um in ter lo cu tor ágil, de ou vi dos aber tos, com sen si bi -
li da de para re sol ver o pro ble ma.

Não me re fi ro ape nas à Pa ra í ba, mas ao Ce a rá,
a Per nam bu co, ao Rio Gran de do Nor te, a Ala go as e
ao Pi a uí. Não sei se no Ma ra nhão há ci da des com
pro ble mas de seca como nes ses Esta dos que ci tei.
Ala go as está com 30 ci da des sob ca la mi da de; a Pa -
ra í ba, com 140 das 283 ci da des; o Pi a uí, das 221 ci -
da des, se não me en ga no, com cer ca de 70. To dos os 
Esta dos es tão ten do ca la mi da de, mas a Pa ra í ba é a
que mais está so fren do. 

O mi lho pen do ou. Quem pas sa de fora pen sa
que o cam po está fér til. A bo ne ca, a es pi gui nha, não
che gou se quer a en gros sar. Se a abri mos, não en -
con tra mos ab so lu ta men te ne nhum grão. Cho chou,
como di ze mos. Se ten ta e cin co por cen to da sa fra es -
tão per di dos. Não há co mi da. Te mos que re sol ver o
pro ble ma de ime di a to.
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O Se na dor Edu ar do Su plicy fala da ren da mí ni -
ma, o que é óti mo. Um dia ain da a te re mos, mas no
mo men to pre ci sa mos ali men tar nos sos ir mãos. S e
não o fi zer mos, eles cri a rão um cin tu rão de mi sé ria
em vol ta das gran des ci da des; mi sé ria em toda sua
am pli tu de, sem di nhe i ro para co mer, pe ram bu lan do
pe las ruas, lar gan do mu lher e fi lhos para vi ver aqui
em con di ções su bu ma nas.

Estou gra to ao Go ver no por essa ação ini ci al,
em bo ra sa i ba mos que ela não é su fi ci en te por mu i to
tem po. Mas che gou e de ve mos ser gra tos. Estou aqui 
para agra de cer e aler tar que R$25 mi lhões dão no
má xi mo para dois me ses. 

No fu tu ro, não po de mos fi car à mer cê de ou tras
se cas e te mos como fazê-lo, Sr. Pre si den te. Vi si tei
Isra el e achei en gra ça do quan do eles mos tra ram o rio
Jor dão, que é um ri a cho, mas su fi ci en te para fa zer
gran des ex ten sões. Vi, na que la re gião, plan ta ção de
ba na nas com qua li da de ex cep ci o nal, fru tas sen do ex -
por ta das e are a is pro du zin do. Qu e ren do, há como fa -
zer. E sa be mos como fa zer. Só de ve mos ter um pou co
mais de apo i a men to para, no fu tu ro, não pe dir mos es -
mo las e car ros-pipa ou ces tas bá si cas gra tu i tas. Qu e -
re mos que obras de es tru tu ra e a trans po si ção do rio
São Fran cis co che guem. Sei que não é o mo men to de
ti rar mos água dele ago ra, pois não te mos água se quer
para ge rar ener gia. Ha ve rá um apa gão no Nor des te, a
re gião que mais está pe ri cli tan te, que mais está em
di fi cul da des, mais até do que a re gião Su des te.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, fi quei fe liz com as úl ti mas ações. Te nho co bra do
tan to do Go ver no e, por isso, ti nha a obri ga ção de as -
so mar à tri bu na para agra de cer e elo gi ar es sas
ações, prin ci pal men te a ati tu de do Mi nis tro Raul
Jung mann.

Se o Go ver no tem pes so as ca pa ci ta das como o
Mi nis tro, cer ta men te po de rá di na mi zar ou tras Pas tas, 
a fim de que o Bra sil avan ce, prin ci pal men te ago ra
que o Se na do – rogo a Deus  terá um tem po de paz,
por tan to, po de re mos vol tar às nos sas atri bu i ções.
Com mu i ta ale gria, vejo esse fim de tor men ta e con fio
em Deus que pos sa mos ter dias de mu i ta pro du ção
para o bem do nos so País.

Mu i to obri ga do.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Se bas tião Ro cha,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, agra de ço a be ne vo lên cia de 
V. Exª.

De se jo ape nas fa zer dois re gis tros ra pi da men -
te.

O pri me i ro é ati nen te ao even to que está trans -
cor ren do no au di tó rio Pe trô nio Por tel la: o I Fó rum Na -
ci o nal de Sa ú de Ocu lar, ao qual fiz alu são on tem, in -
clu si ve ci tan do um dado equi vo ca do que eu gos ta ria
de re ti fi car ago ra: em vez de 5 mi lhões de ce gos, o
mun do con ta com 50 mi lhões, dos qua is cer ca de 1,2
mi lhão no Bra sil. Daí a im por tân cia ma i or des se even -
to, que terá pros se gui men to à no i te, no au di tó rio Pe -
trô nio Por tel la, e para o qual to dos os Srs. Se na do res
es tão con vi da dos. Na so le ni da de, es ta rão pre sen tes
os Mi nis tros José Ser ra, da Sa ú de, e Fran cis co Dor -
nel les, do Tra ba lho e Empre go. O en cer ra men to se
dará com um co que tel ofe re ci do pelo Con se lho Bra si -
le i ro de Oftal mo lo gia aos par ti ci pan tes do even to.

O se gun do re gis tro, Sr. Pre si den te, é quan to a
um im por tan te pro je to de de cre to le gis la ti vo de mi nha
au to ria, apro va do hoje pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, que au to ri za um
ple bis ci to para a trans for ma ção do Mu ni cí pio do Oi a -
po que em ter ri tó rio fe de ral.

Essa é uma luta que ve nho tra van do no Se na do
por en ten der que a re gião nor te do Ama pá, e do Bra -
sil, pre ci sa de uma aten ção ma i or do Po der Fe de ral,
em fun ção da po si ção es tra té gi ca quan to à de fe sa,
de vi do à fron te i ra com a Gu i a na Fran ce sa, e tam bém
em fun ção da pró pria es tra té gia de de fe sa da Ama zô -
nia como um todo, haja vis ta a co bi ça in ter na ci o nal
so bre aque la re gião.

O pro je to virá bre ve men te ao ple ná rio do Se na -
do e es pe ro que os Se na do res pos sam apo i ar a sua
apro va ção, que nada mais é do que a au to ri za ção de
um ple bis ci to. Uma vez apro va do no Se na do, vai à
Câ ma ra e, de po is do re sul ta do do ple bis ci to, terá con -
ti nu i da de o pro ces so de de fi ni ção, de de li be ra ção so -
bre a trans for ma ção do Oi a po que em ter ri tó rio fe de -
ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr.
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no en vi ou à Mesa pro po si -
ção que, em face do dis pos to do art. 235, III, ”a“, do
Re gi men to Inter no, será lida na pró xi ma ses são.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Ro me ro Jucá, Mo za ril do Ca val can ti, Ma -
gui to Vi le la, Ca sil do Mal da ner, Ma u ro Mi ran da e Hugo 
Na po leão en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos na for ma do dis pos to do 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, na so ci e da -
de con tem po râ nea, já de no mi na da so ci e da de do co -
nhe ci men to ou da in for ma ção, a dis se mi na ção d e
no vas tec no lo gi as, es pe ci al men te no cam po da in -
for má ti ca e da ro bó ti ca, tor nou-se im pe ra ti va, tan to
para a so bre vi vên cia das co mu ni da des quan to para
a me lho ria dos pa drões de vida dos ci da dãos.

A essa es ca la da tec no ló gi ca jun ta ram-se, de
for ma con co mi tan te, o fe nô me no da glo ba li za ção
eco nô mi ca e o ad ven to das pri va ti za ções – uma ten -
dên cia mun di al e ir re ver sí vel que veio re de fi nir o pa -
pel do Esta do e sua re la ção com a co mu ni da de. 

O Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, aten to às trans for ma ções que ca rac te ri -
zam essa nova era, pro cu rou mo der ni zar-se e tor nar
mais ágil o apa re lho es ta tal, sem, con tu do, des cu rar
do aten di men to às ca ma das mais ca ren tes e mais
vul ne rá ve is da po pu la ção.

Entre as pre o cu pa ções fun da men ta is do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que têm-se des ta ca do as te le -
co mu ni ca ções, im pres cin dí ve is, hoje, ao de sem pe -
nho de qual quer ati vi da de, pú bli ca ou pri va da, n o
âm bi to in ter no ou no con tex to in ter na ci o nal. Nes s e
as pec to, me re ce par ti cu lar apla u so a atu a ção do Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, sob a se gu ra ori en ta ção 
do Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, bas tan do lem brar que
o Bra sil, em bo ra lu tan do para re cu pe rar o tem po per -
di do, ocu pa já a dé ci ma co lo ca ção mun di al em nú -
me ro de te le fo nes fi xos; e a oi ta va em nú me ro d e
apa re lhos ce lu la res e de usuá ri os da Inter net. 

Co te ja dos com os pa í ses em de sen vol vi men to, 
nos sa co lo ca ção é ain da mais des ta ca da: quar to lu -
gar em nú me ro de te le fo nes fi xos, se gun do em ce lu -
la res e pri me i ro en tre usuá ri os da Inter net. 

O de sem pe nho bra si le i ro na área de te le co mu -
ni ca ções foi tão gran de, Sr. Pre si den te, que, em ape -
nas dois anos, en tre ju lho de 1998 e ju lho do ano
pas sa do, o nú me ro de ter mi na is fi xos ins ta la dos sal -
tou de 22 mi lhões e 200 mil para 33 mi lhões e 300
mil. As em pre sas con ces si o ná ri as do ser vi ço te le fô -
ni co fixo, ul tra pas san do as me tas es ta be le ci das pelo 
Go ver no, ofe re ce ram no fi nal do ano pas sa do, já em

re gi me de du o pó lio, mais de 38 mi lhões de aces sos
ins ta la dos. O nú me ro de te le fo nes ce lu la res em ope -
ra ção, que era de 5 mi lhões e 600 mil em ju lho de
1998, sal tou para 19 mi lhões dois anos de po is. Para
o ano de 2005, com a com pe ti ção tam bém das ban -
das C, D e E, es pe ra-se a ope ra ção de nada me nos
que 58 mi lhões de apa re lhos ce lu la res.

Ago ra, nes se co me ço de 2001, o Mi nis té rio das 
Co mu ni ca ções dá mais um gran de pas so para cum -
prir os com pro mis sos e os de sa fi os que o Go ver no
Fe de ral se im pôs. Tra ta-se da par ce ria fir ma da en tre
a pas ta li de ra da pelo Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga e o
Mi nis té rio da Edu ca ção, vi san do à im plan ta ção do
pro gra ma Te le co mu ni da de. Em ter mos prá ti cos, o
con vê nio re pre sen ta o pri me i ro pas so para a con se -
cu ção de um ob je ti vo pri mor di al, que é a uni ver sa li -
za ção do aces so pú bli co à Inter net, de for ma a in te -
grar as di ver sas co mu ni da des en tre si, es pe ci al men -
te aque las de ma i or ca rên cia, bem como de mo cra ti -
zar esse aces so, es ten den do-o ao pú bli co de pe que -
no po der aqui si ti vo.

O pro gra ma Te le co mu ni da de, como bem o de -
fi niu o Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, re pre sen ta um ins -
tru men to de ci si vo na pre pa ra ção da so ci e da de bra -
si le i ra para sua efe ti va in clu são na era di gi tal. 

Com essa de ter mi na ção, o Go ver no Fe de ral
vai apli car no pro gra ma, to dos os anos, cen te nas de
mi lhões de dó la res – re cur sos pro ve ni en tes do Fun -
do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni -
ca ções – FUST. 

A pre o cu pa ção go ver na men tal de cor re da pos -
si bi li da de de as ope ra do ras dis pu ta rem os seg men -
tos de ma i or lu cra ti vi da de, re le gan do a se gun do pla -
no, ou mes mo de i xan do sem qual quer as sis tên cia,
os gru pos so ci a is e as lo ca li da des que não re pre sen -
tam boas pers pec ti vas de lu cro. 

A dis se mi na ção do uso da Inter net no Bra sil
tem-se dado com es pan to sa ve lo ci da de. Para um
País que en trou tar di a men te no pro ces so de glo ba li -
za ção, que en fren ta tan tos de sa fi os e que con vi ve
com tan tos con tras tes, não nos pa re ce mau re sul ta -
do acom pa nhar a taxa mun di al de 7% da po pu la ção
usuá ria da rede vir tu al. Isso, no Bra sil, sig ni fi ca um
uni ver so de 12 mi lhões de pes so as. 

No en tan to, o que pre o cu pa é o fato de que
71% da po pu la ção usuá ria da Inter net per ten cem às
clas ses A e B. Além dis so, 57% de to dos os usuá ri os
se con cen tram na re gião Su des te. 

O ob je ti vo go ver na men tal, por tan to, vol ta-se
para a de mo cra ti za ção do aces so à rede. Isso sig ni -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra 31 10797



fi ca le var o be ne fí cio a mi lhões de pes so as de me nor 
po der aqui si ti vo e, tam bém, do tar as co mu ni da des
mais dis tan tes ou mais po bres da in fra-es tru tu ra ne -
ces sá ria à uti li za ção da Inter net. 

Os re cur sos ori un dos do FUST con tem pla rão
até 2005, en tre ou tros, os ob je ti vos de aten di men to
a pe que nas lo ca li da des, com me nos de 100 ha bi tan -
tes, com ser vi ços de te le co mu ni ca ções; aten di men -
to a co mu ni da des de ba i xo po der aqui si ti vo; aten di -
men to a áre as re mo tas, ou fron te i ri ças de in te res se
es tra té gi co; for ne ci men to dos ser vi ços a ins ti tu i ções
de as sis tên cia e de fi ci en tes; im plan ta ção de te le fo -
nia ru ral; ins ta la ção de re des de alta ve lo ci da de para 
ser vi ços de te le con fe rên cia en tre es ta be le ci men tos
de en si no e bi bli o te cas; im plan ta ção de aces so à s
re des di gi ta is de in for ma ção des ti na das a ins ti tu i -
ções de sa ú de; e im plan ta ção de aces sos, em con di -
ções fa vo re ci das, para uso dos es ta be le ci men tos de
en si no. 

O aten di men to ao se tor de en si no, como se
pode de pre en der pelo con vê nio re cen te men te ce le -
bra do, é uma das pri o ri da des para o Go ver no Fe de -
ral, por ser um fa tor es sen ci al ao en ri que ci men to pe -
da gó gi co nas es co las de en si no mé dio das re des fe -
de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is. Numa eta pa ini ci al, Sr. 
Pre si den te, pre ten de-se aten der a 12.515 es co las
pú bli cas de en si no mé dio, em 5.063 mu ni cí pi os,
abran gen do um uni ver so de 6 mi lhões e 500 mil alu -
nos e 280 mil pro fes so res. Numa eta pa pos te ri or, se -
rão con tem pla das tam bém as es co las do en si no fun -
da men tal e as ins ti tu i ções fe de ra is, es ta du a is e mu -
ni ci pa is de en si no pro fis si o na li zan te. 

A ex clu são do co nhe ci men to di gi tal, Sr. Pre si -
den te, no bres co le gas, equi pa ra-se hoje ao anal fa -
be tis mo fun ci o nal, o que jus ti fi ca a pre o cu pa ção de
nos sas au to ri da des em dis se mi nar nas es co las e
nas co mu ni da des ca ren tes o aces so aos com pu ta -
do res e à Inter net. Por esse mo ti vo, que re mos apla u -
dir a par ce ria dos Mi nis té ri os das Te le co mu ni ca ções
e da Edu ca ção, sa be do res que so mos de que as no -
vas tec no lo gi as de in for ma ção re pre sen tam po de ro -
so ins tru men to para re du zir as de si gual da des, pro -
mo ver as pes so as e ala van car o pro gres so. 

Mu i to obri ga do. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do se
fala em eco no mia con tem po râ nea, não há como
des co nhe cer uma in con tras tá vel re a li da de: mais do
que em qual quer ou tra épo ca his tó ri ca, a exu be ran te 
re vo lu ção tec no ló gi ca de nos so tem po im pul si o na a

pro du ção em ní ve is até en tão ini ma gi ná ve is, pro mo -
ve a rá pi da cir cu la ção de bens e de ca pi ta is e es ta -
be le ce no vos pa râ me tros para o fun ci o na men to dos
mer ca dos mun di a is.

Em ver da de, o que se vê, hoje, em ter mos eco -
nô mi cos, é a na tu ral con se qüên cia – ou, quem sabe, 
a cul mi nân cia – de um lon go pro ces so que, ini ci a do
por vol ta dos sé cu los XV e XVI, com a ex pan são co -
mer ci al e ma rí ti ma pi o ne i ra men te con du zi da pe los
pa í ses ibé ri cos, aden sou-se com a Re vo lu ção
Indus tri al in gle sa, a par tir de me a dos do séc. XVIII. A 
mo der na in dus tri a li za ção con so li dou o ca pi ta lis mo
como sis te ma eco nô mi co ple na men te es tru tu ra do e, 
no trans cur so do séc. XIX, pro mo veu sua ex pan são
em es ca la pla ne tá ria. A par tir de seus pri me i ros cen -
tros di nâ mi cos, a Eu ro pa Oci den tal e os Esta dos
Uni dos, a eco no mia ca pi ta lis ta uni ver sa li zou-se de
ma ne i ra no tá vel, in cor po ran do no vas áre as ao seu
cam po de atu a ção.

Não foi tran qüi la a tra je tó ria des se sis te ma no
de cor rer do séc. XX. Duas guer ras mun di a is, a mo -
nu men tal cri se de 1929 e a Gran de De pres são dela
de cor ren te, sem fa lar da as cen são dos re gi mes to ta -
li tá ri os na zi fas cis tas e da pró pria ex pe riên cia so ci a -
lis ta ini ci a da com a Re vo lu ção Bol che vis ta de 1917,
são exem plos clás si cos das vi cis si tu des pe las qua is
pas sou o mo de lo eco nô mi co con sa gra do pela Re vo -
lu ção Indus tri al. To da via, sua for ça in trín se ca su -
plan tou as ad ver si da des e, trans for man do-se no
tem po, tor nou-se he ge mô ni ca na atu a li da de.

Pode-se di zer que, nas duas dé ca das que vão
do fi nal dos anos qua ren ta aos ses sen ta, a eco no -
mia mun di al co nhe ceu uma pros pe ri da de ím par, au -
tên ti ca ”Era de Ouro“. A cres cen te ali an ça en tre pes -
qui sa ci en tí fi ca e sis te ma pro du ti vo pro mo veu o
gran de sal to que, mul ti pli can do a ca pa ci da de de pro -
du ção e am pli an do con si de ra vel men te os mer ca dos
con su mi do res, aca bou por con tri bu ir de ci si va men te
para a mais ra di cal trans for ma ção da fi si o no mia das
so ci e da des: pela pri me i ra vez na His tó ria, a so ci e da -
de vai de i xan do de ser ru ral e, a pas sos lar gos, se ur -
ba ni za, com to das as mu dan ças que isso im pli ca –
há bi tos, va lo res, cos tu mes, for mas de mo ra dia, de
ex pres são cul tu ral e de con vi vên cia so ci al.

Essas trans for ma ções, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ace le ra ram-se pro fun da men te nas
três úl ti mas dé ca das do séc. XX. Ten do por su por te
uma es plên di da re vo lu ção tec no ló gi ca, cuja ca pa ci -
da de de aper fe i ço ar-se pa re ce não ter li mi tes, a eco -
no mia de i xou de ser me ra men te in ter na ci o na li za da
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para se tor nar efe ti va men te mun di a li za da. A pró pria
no ção tra di ci o nal de fron te i ras na ci o na is não mais
con se gue se sus ten tar: ro tas ele trô ni cas per mi tem a
cir cu la ção vir tu al diá ria de bi lhões de dó la res e não
há re gião do Pla ne ta imu ne à pre sen ça de ar ti gos
pro du zi dos em to dos os can tos.

A ques tão es sen ci al é que esse pro ces so se
fez – e se faz – de ma ne i ra de si gual, me lhor di zen do, 
apro fun dan do as de si gual da des pre e xis ten tes. Jus -
ta men te para tor nar mais equâ ni me a par ti ci pa ção
nes se mer ca do mun di al por de ma is com pe ti ti vo é
que se en xer gou na for ma ção de blo cos re gi o na is
uma al ter na ti va in te li gen te de in ser ção, ra ci o cí nio
vá li do es pe ci al men te para os cha ma dos pa í ses
emer gen tes. Nes sa pers pec ti va, quan do se tra ta de
nos sa Amé ri ca La ti na, o exem plo do Mer co sul tor -
na-se cru ci al.

No mo men to em que os di ri gen tes dos Esta dos 
ame ri ca nos re ú nem-se em Qu e bec, avan çan do nas
tra ta ti vas em tor no da im plan ta ção da Área de Li vre
Co mér cio das Amé ri cas, a Alca, pre vis ta para 2005,
mais e mais se faz ne ces sá rio que nos de bru ce mos
so bre o tema. Afi nal, nas con di ções atu a is da eco no -
mia mun di al, tudo in di ca ser im pos sí vel a qual quer
um dos pa í ses da Amé ri ca do Sul e do Ca ri be mar -
char iso la da men te no sen ti do de in se rir-se ade qua -
da men te no mer ca do mun di al. Não obs tan te, tam -
bém pa re ce in dis cu tí vel que ins cre ver-se em um me -
ga blo co, como é o caso da Alca, fa tal men te li de ra da
por eco no mi as mu i to mais pu jan tes que as de ma is,
sem pré via, pru den te e ca u te lo sa ne go ci a ção so a ria
como uma es pé cie de ”su i cí dio“ co le ti vo la ti no-ame -
ri ca no, para usar a ex pres são de mes tre Hé lio Ja -
gua ri be.

Jul go ser mais do que opor tu no, nes te mo men -
to, que se re to me o es pí ri to que em ba lou a his tó ri ca
de ci são dos Pre si den tes Sar ney e Alfon sín de apro -
xi mar seus pa í ses, em me a dos dos anos oi ten ta.
Aque la ati tu de, em brião do Mer co sul, teve, en tre ou -
tros e in dis cu tí ve is mé ri tos, o dom de pro mo ver a su -
pe ra ção de his tó ri ca – e, em tudo e por tudo, in jus ti fi -
cá vel – ri va li da de en tre Bra sil e Argen ti na, idi os sin -
cra sia, aliás, bas tan te fo men ta da nos dois la dos pe -
los res pec ti vos re gi mes mi li ta res. Entre er ros e acer -
tos, mar chas e con tra mar chas, o Mer co sul avan çou
e, ao fazê-lo, de mons trou a ab so lu ta ne ces si da de de 
sua exis tên cia.

Em vez de nos pre o cu par mos em apon tar as
fra gi li da des do Mer co sul, a exem plo das es tra té gi as
na ci o na is de de sen vol vi men to ain da as si mé tri cas,

da gran de vul ne ra bi li da de ex ter na e da per sis tên cia
de agu dos des ní ve is so ci a is, pen so que o ca mi nho a 
ser per cor ri do é o do for ta le ci men to do blo co do
Cone Sul ame ri ca no. Os acor dos ce le bra dos no se -
tor au to mo ti vo ates tam a vi a bi li da de de uma in te gra -
ção so li dá ria, fi xan do nor mas para a atra ção de in -
ves ti men tos e cri an do as con di ções fa vo rá ve is para
a im plan ta ção de ver da de i ro mo de lo in dus tri al para
o blo co.

O que a Eu ro pa com pre en deu há bas tan te tem -
po – a vi tal ne ces si da de de agir em blo co para se for -
ta le cer e, des se modo, au fe rir re sul ta dos po si ti vos
numa eco no mia cres cen te men te glo ba li za da e cada
vez mais com pe ti ti va – é a li ção que pre ci sa mos
apren der. Mes mo sa ben do que lon ga é a ca mi nha da 
e, para tan to, bas ta lem brar que a União Eu ro péia de 
hoje é fru to de es for ços ini ci a dos ain da na dé ca da de 
cin qüen ta, não é pos sí vel es mo re cer. 

A cada dia fica mais cla ro que, em ter mos de
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be, in se rir-se de for ma
não-su bal ter na na eco no mia glo bal pres su põe, an -
tes de tudo, a con so li da ção e a ex pan são de uma ex -
pe riên cia como a do Mer co sul. Oxa lá pos sa mos ir
além, cons ti tu in do em bre ve es pa ço de tem po aqui lo 
que os es pe ci a lis tas em re la ções in ter na ci o na is cha -
mam de ”sis te ma“ sul-ame ri ca no. É pela via do for ta -
le ci men to des se tipo de blo co, além do ób vio de sen -
vol vi men to in ter no de cada país da re gião, que ha ve -
re mos de re du zir nos so dé fi cit de com pe ti ti vi da de
em re la ção às eco no mi as in te gran tes do Naf ta, es -
pe ci al men te os Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse
não é, e não pode ser, um de ba te que se su bor di ne à 
pri são ide o ló gi ca. É uma ques tão po lí ti ca, sim, e
des sa for ma de ve rá ser tra ta da. Ima gi no o Se na do
da Re pú bli ca as su min do o pa pel que lhe cabe, o de
foro pri vi le gi a do da dis cus são dos gran des te mas
que afe tam a na ci o na li da de, tra zen do o tema ao de -
ba te, quer em ple ná rio, quer em Co mis sões, quer
pro mo ven do sua dis cus são em Au diên ci as Pú bli cas. 
O im por tan te é que o Exe cu ti vo não es te ja iso la do
em as sun to de ta ma nha mag ni tu de. Cum pre ao
Con gres so Na ci o nal a in de cli ná vel ta re fa de ofe re -
cer sua con tri bu i ção, in clu si ve abrin do à so ci e da de – 
em pre sá ri os, po lí ti cos, aca dê mi cos, in te res sa dos
em ge ral – a pos si bi li da de de par ti ci par ati va men te
do pro ces so.

Apro fun dar nos so co nhe ci men to téc ni co em
tor no do tema, até mes mo para tor nar mais ob je ti vas
nos sas po si ções, é o pri me i ro de sa fio que te mos
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pela fren te. Ao mes mo tem po, não per der a sen si bi li -
da de po lí ti ca que a ma té ria re quer, como for ma de
to mar as de ci sões mais ade qua das, é o com pro mis -
so que te mos que as su mir. No fun do, o que es ta re -
mos pro ta go ni zan do é a cons tru ção do fu tu ro d e
nos sos po vos, fu tu ro esse que pa re ce an te ci par-se
com in crí vel ce le ri da de. Este ja mos pre pa ra dos para
esse de sa fio!

Mu i to obri ga do.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ama nhã o mu ni -
cí pio de Ja taí, no su do es te de Go iás, com ple ta 106
anos de eman ci pa ção po lí ti ca. Uma data fes ti va, que 
será co ro a da com mu i tas fes ti vi da des, mas tam bém
com mu i to tra ba lho. 

Esta rei me des lo can do hoje para Ja taí, onde,
jun to com o pre fe i to Hum ber to Ma cha do, com o de -
pu ta do fe de ral Ge o van Fre i tas, com o vice-pre fe i to
Fer nan do Pe res, com os ve re a do res, par ti ci pa rei de
so le ni da des de ina u gu ra ção de uma sé rie de obras
im por tan tes para o de sen vol vi men to do mu ni cí pio.

O meu ca ri nho pela bela Ja taí é algo que trans -
cen de as ex pli ca ções por pa la vras. É a mi nha ci da de 
na tal, que me lan çou na vida pú bli ca. Foi lá que re ce -
bi as pri me i ras li ções de vida de meus pais, Jo a quim
de Mo ra es Vi le la e Na zi me Vi le la. Lá ini ci ei meus es -
tu dos e al can cei meu pri me i ro man da to ele ti vo em
1976, como ve re a dor.

Pas sa dos vá ri os anos, a mi nha ale gria au men -
ta a cada vez que re tor no a Ja taí. O mu ni cí pio, lo ca li -
za do em uma das mais ri cas re giões do Cen tro-Oes -
te bra si le i ro, os ten ta ín di ces ele va dos de cres ci men -
to e vai tor nan do-se um dos mu ni cí pi os ca ta li sa do -
res de no vos in ves ti men tos no es ta do de Go iás, es -
pe ci al men te no cam po da agro in dús tria.

Com 106 anos Ja taí já tor nou-se tam bém um
for te pólo de en si no su pe ri or que atrai to dos os anos
mi lha res de jo vens do país in te i ro. Pos sui uma in -
fra-es tru tu ra ex ce len te e, mais re cen te men te, tem
avan ça do no apo io ao tu ris mo. 

Ja taí exi be pas sa gens im por tan tes na his tó ria
do Bra sil. O mais sig ni fi ca ti vo de les li ga do ao ex-pre -
si den te Jus ce li no Ku bits chek. Foi em Ja taí que JK
ini ci ou sua cam pa nha vi to ri o sa à pre si dên cia da Re -
pú bli ca e onde as su miu ofi ci al men te o com pro mis so
de mu dar a ca pi tal bra si le i ra para o Pla nal to Cen tral,
fato que mu da ria a face eco no mia de todo o Cen tro
Oes te do Bra sil.

Nes ta data im por tan te para a mi nha ci da de e
para toda a re gião, an tes de me des lo car para Ja taí,

gos ta ria de de i xar re gis tra do nos Ana is do Se na do
Fe de ral os meus cum pri men tos efu si vos a todo o
povo ja ta i en se. O nos so mu ni cí pio, pela bra vu ra e
pela com pe tên cia de sua gen te, pela sua ri que za e
pelo seu po ten ci al, é hoje or gu lho para todo o país. 

Num mo men to de cri se como o que o Bra sil en -
fren ta, Ja taí des ta ca-se pela pros pe ri da de e pelo de -
sen vol vi men to que al can ça, o que nos de i xa, to dos
nós ci da dãos ja ta i en ses, hon ra dos e en va i de ci dos.

Esten do o s meus cum pri men tos às au to ri da -
des do mu ni cí pio e a todo o povo. De i xo, por fim, a
mi nha men sa gem de fé e cer te za de que Ja taí con ti -
nu a rá cres cen do em rit mo ace le ra do, con tri bu in do
de ci si va men te para o pro gres so do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Se na do Fe -
de ral, na van guar da dos acon te ci men tos, se dia hoje
e ama nhã, 30 e 31 de maio, no Au di tó rio Pe trô nio
Por tel la, o I FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE
OCULAR. Con ta o even to com os aus pí ci os do Con -
se lho Bra si le i ro de Oftal mo lo gia – CBO, sob a pre si -
dên cia do Dr. Mar cos Ávi la.

O CBO, que ce le bra 60 anos de exis tên cia,
con gre ga es for ços de to dos os afi li a dos na bus ca de
ex ce lên cia nos ní ve is de prá ti ca mé di ca, en si no e
pes qui sa, bem como no de sen vol vi men to de no vas
téc ni cas de pre ven ção e tra ta men to de mo lés ti as e
dis fun ções da vi são hu ma na. De di ca-se, ain da, ao
que re pu to a mais no bre das ações pro fis si o na is: o
aten di men to vo lun tá rio a po pu la ções ca ren tes, que
tan to con tri bui para fa zer me lhor o nos so País.

Este Fó rum, se gun do o Con se lho, é um even to
iné di to. Nele, du ran te dois dias, of tal mo lo gis tas bra -
si le i ros se in te gra rão a ou tros seg men tos da so ci e -
da de para, jun tos, re fle ti rem e to ma rem uma po si ção 
re la ti va à pro mo ção da sa ú de pú bli ca, es pe ci al men -
te a ocu lar. Des ta que-se, na or ga ni za ção do Encon -
tro, a par ce ria com o Se na do Fe de ral, que pro mo ve
a di vul ga ção dos tra ba lhos.

Nos anos de 1999 e 2000, em con jun to com os
Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Sa ú de, o CBO re a li zou 
524 mil ci rur gi as em todo o Bra sil, re du zin do sig ni fi -
ca ti va men te os ní ve is de de fi ciên cia vi su al no País.
Mais im por tan te, tais in ter ven ções aten de ram pri o ri -
ta ri a men te a po pu la ções ca ren tes, o que con tri bu iu
para con ter os ín di ces de re pe tên cia e eva são es co -
lar.

O en con tro em tela é mo ti vo de re go zi jo para o
País, pois sus ci ta rá no vas pro pos tas e téc ni cas de
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tra ba lho em prol da so ci e da de bra si le i ra. Nos so or -
gu lho é ma i or quan do fi ca mos sa ben do que o Bra sil
foi es co lhi do para, em 2006, se di ar o Con gres so
Mun di al de Oftal mo lo gia, num re co nhe ci men to in ter -
na ci o nal da nos sa pu jan ça e com pe tên cia no se tor.

Devo re gis trar que, no Fó rum, San ta Ca ta ri na
se faz re pre sen tar pelo Ser vi ço de Oftal mo lo gia do
Hos pi tal Re gi o nal de São José, de Flo ri a nó po lis, e
pelo Hos pi tal dos Olhos Sa dal la Amin Gha nem, com
sede em Jo in vil le, que, sob a di re ção da Dra. Cle u sa
Co ral-Gha nem, traz pro pos tas con cre tas para a ca -
te go ria, além de uma di dá ti ca car ti lha com ori en ta -
ções para que se pre ser ve a vi são e que in cor po ro
ao meu pro nun ci a men to para que cons te dos Ana is
da Casa, pela sua re le van te im por tân cia em prol da
me di ci na.

Dig ni fi can te, tam bém, pelo seu al can ce so ci al,
é a pre sen ça, nes te even to, da Esco la de Cães Gu i -
as He len Kel ler, se di a d a na Ca ba na Pra ia Mole, Flo ri -
a nó po lis-SC, úni ca na Amé ri ca do Sul den tre as cem
exis ten tes em todo o mun do. Entre os ob je ti vos des sa 
en ti da de os prin ci pa is são: pro mo ver a in ser ção so ci -
al do cego, pro por ci o nan do-lhe mo bi li da de, in de pen -
dên cia, fa ci li tar a sua in te gra ção no mer ca do de tra -
ba lho e edu car a so ci e da de tor nan do-a re cep ti va e
so li dá ria aos pro gra mas so ci a is. 

Pa ra be ni zo o Se na do Fe de ral, na pes soa do
nos so Pre si den te, bem como aos or ga ni za do res e
par ti ci pan tes do even to, de se jan do a to dos ple no êxi -
to no de sen vol vi men to dos tra ba lhos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. Srs. Se na do res, o as sun to que me
traz hoje ao ple ná rio des ta Casa é a pu bli ca ção de
uma pes qui sa de in ten ção de vo tos re fe ren te à dis pu -
ta pelo Go ver no de Go iás em 2002. Aos olhos dos
mais afo i tos, po der-se-ia ro tu lar o tema como me ra -
men te re gi o nal, de mu i to pou co im por tân cia para os
in te res ses do Con gres so Na ci o nal e da Na ção. Mas,
pos so afi an çar que os nú me ros re pre sen tam, de for -
ma di re ta e in ques ti o ná vel, a apro va ção do povo de
Go iás ao tra ba lho re a li za do pe los seus três re pre sen -
tan tes do PMDB no Se na do Fe de ral.

Isso pode ser di men si o na do pe las po si ções de
des ta que que nós – Ma gui to Vi le la, Iris Re zen de e
Ma u ro Mi ran da – ocu pa mos na pes qui sa es ti mu la da
fe i ta pelo Insti tu to Ser pes de 12 a 18 des te mês. Pu -
bli ca dos na edi ção de hoje do jor nal Diá rio da Ma -
nhã , de Go iâ nia, os nú me ros apon tam o Se na dor Ma -
gui to Vi le la dis pa ra do na pre fe rên cia po pu lar com
50,17% da in ten ção de vo tos, mais de 20 pon tos per -

cen tu a is à fren te do se gun do co lo ca do, o atu al Che fe
do Po der Exe cu ti vo es ta du al. 

Nes sa cor ri da ele i to ral rumo ao Pa lá cio das
Esme ral das, que está ape nas co me çan do, Ma gui to
tam bém é o pri me i ro na pes qui sa e s pon tâ nea com
18,57% das in ten ções de voto, além de con tar com a
me nor re je i ção, 12,67%, en tre to dos os pro vá ve is
can di da tos men ci o na dos. Como to dos nes ta Casa já
sa bem, Ma gui to Vi le la go ver nou Go iás en tre os anos
de 1995 e 1998, re ce ben do ele va dos ín di ces de apro -
va ção po pu lar por sua pre o cu pa ção com a área so ci al 
e a ge ra ção de em pre gos em nos so Esta do. Já como
Se na dor, em seu pri me i ro man da to, ele vem dig ni fi -
can do esta Casa, tra ba lho par la men tar que é re co -
nhe ci do pe los go i a nos.

Da mes ma for ma, os nú me ros re la ci o na dos à
dis pu ta pelo Se na do Fe de ral apon tam en tre os mais
lem bra dos do PMDB, o ilus tre Se na dor Iris Re zen de e 
a mi nha pes soa. Pou co mais de 44% dos ele i to res
con sul ta dos ma ni fes ta ram-se pela re e le i ção de Iris,
en quan to 11,53% que rem que eu o acom pa nhe, a
exem plo do que ocor reu em 1994. 

A apre sen ta ção dos in di ca do res da atu al re a li -
da de po lí ti ca de Go iás no ple ná rio des ta Casa, Se -
nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
faz-se ne ces sá ria para de mons trar o or gu lho e a sa -
tis fa ção que nós, do PMDB do meu Esta do, es ta mos
ten do pelo re co nhe ci men to po pu lar às nos sas ações
como ho mens pú bli cos. Ao con trá rio do pen sa men to
da que les que hoje go ver nam o Esta do e que um dia
che ga ram a di zer que o nos so par ti do se ria ”var ri do
do ce ná rio po lí ti co re gi o nal“, a gran de ma i o ria da po -
pu la ção tem me mó ria e já co me ça a de se nhar o re tor -
no do ”tem po bom“ para Go iás.

Po lí ti cos e x pe ri en tes, nós, os três Se na do res,
te mos a exa ta di men são de que essa ava li a ção é mo -
men tâ nea e vai ser vir ape nas como re fe ren ci al para a 
nos sa con du ta par la men tar. Nes se sen ti do, tam bém
sen ti mo-nos re con for ta dos, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, pelo fato de a gran de ma i o ria dos en -
tre vis ta dos ter se ma ni fes ta do con tra a pri va ti za ção
das Cen tra is Elé tri cas de Go iás – Celg. Mais de 72%
po si ci o na ram-se con tra a ven da da es ta tal e ape nas
15% a fa vor. 

Com cer te za, ta ma nha di fe ren ça vem res pal dar
os cons tan tes pro nun ci a men tos fe i tos por nós no ple -
ná rio des ta Casa con tra a ven da da Celg e tam bém o
ato pú bli co pro mo vi do pelo PMDB em Go iâ nia, no úl ti -
mo dia 25, com a pre sen ça do Go ver na dor de Mi nas
Ge ra is, Ita mar Fran co, e do Se na dor Pe dro Si mon.
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Como pode ser ob ser va do, ca ros Se na do res, o
PMDB de Go iás con ti nua cada vez mais sin to ni za do
com os an se i os da po pu la ção do meu Esta do e da
Na ção. E essa re la ção aca ba re fle tin do em um bom
de sem pe nho dos seus re pre sen tan tes não ape nas no 
Se na do Fe de ral, mas tam bém na Câ ma ra dos De pu -
ta dos. Aliás, cabe aqui res sal tar, vá ri os de pu ta dos fe -
de ra is do PMDB tam bém apa re cem com fla gran te
des ta que na pes qui sa re a li za da pelo Insti tu to Ser pes.

Fi na li zan do mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. Se na do res, re a fir mo que os ex pres si vos
nú me ros au fe ri dos pelo le van ta men to au men tam a
nos sa res pon sa bi li da de pe ran te a po pu la ção do meu
Esta do e o Con gres so Na ci o nal. Po dem ter cer te za
que o tra ba lho dos três Se na do res go i a nos nes ta
Casa ago ra será duas ve zes ma i or, jus ta men te para
con ti nu ar me re cen do o res pe i to e a con si de ra ção da
imen sa ma i o ria da po pu la ção de Go iás.

Era o que ti nha a di zer.

Obri ga do. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro fun da men te cons -
ter na do, re gis tro o fa le ci men to, no úl ti mo dia 25 de
abril, do ilus tre pi a u i en se Wil son de Andra de Bran -
dão.

Nas ci do em Te re si na, em 14 de ou tu bro de
1922, acu mu lou, du ran te toda a sua vida, uma cul tu ra 
in ve já vel. Gra du ou-se em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a -
is pela Fa cul da de de Di re i to do Pi a uí, em 1946, de i -
xan do, como le ga do, uma vas ta obra, não só no cam -
po do co nhe ci men to ju rí di co, mas, tam bém, em ou -
tras áre as do co nhe ci men to, como Fi lo so fia, So ci o lo -
gia, His tó ria e Li te ra tu ra, das qua is era, igual men te,
um pro fun do co nhe ce dor.

Res pe i ta do como um gran de hu ma nis ta, cons -
tru iu sua car re i ra aca dê mi ca com pro fun da com pe -
tên cia, ten do exer ci do os car gos de Pre si den te do
Insti tu to dos Advo ga dos do Pi a uí, Pro fes sor ti tu lar de
Di re i to Ci vil da Fa cul da de Fe de ral de Di re i to do Pi a uí
e Di re tor da mes ma Fa cul da de, den tre ou tros.

Sua atu a ção como po lí ti co não foi me nos bri -
lhan te. Ele i to De pu ta do Esta du al, em 1965, exer ceu o 
man da to du ran te seis Le gis la tu ras; na mi nha ad mi -
nis tra ção, foi Lí der do Go ver no, na Assem bléia Le gis -
la ti va; foi o pri me i ro Se cre tá rio de Cul tu ra do Esta do
do Pi a uí, que ele mes mo im plan tou; foi Se cre tá rio de
Se gu ran ça Pú bli ca do meu Esta do e Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça du ran te seis
man da tos como par la men tar es ta du al.

Tive a hon ra de pri var da sua ami za de e con vi -
ve mos, como co le gas, na Aca de mia Pi a u i en se de Le -
tras.

De i xou vi ú va a Pro fes so ra Lour di nha Bran dão,
fi lha e irmã dos meus ami gos, o Co ro nel Gon ça lo Nu -
nes, já fa le ci do, e o Dr. Alfre do Nu nes, Pre fe i to de Re -
ge ne ra ção e 1º Vice-Pre si den te da CBF. Pai exem -
plar, or gu lha va-se dos seus fi lhos: Lour des Amé lia
Bran dão Nu nes, Arqui te ta, Wil son Nu nes Bran dão,
Enge nhe i ro, exer cen do, atu al men te, o man da to de
De pu ta do Esta du al, pelo PFL, e Lu ci a no Nu nes Bran -
dão, Aca dê mi co de Di re i to, aos qua is se re fe ria, sem -
pre, com mu i to ca ri nho.

A Asso ci a ção Pi a u i en se de Le tras pres tou-lhe,
logo após a sua mor te, jus ta e me re ci da ho me na gem
à qual fiz ques tão de es tar pre sen te.

Qu e ro, en tão, Sr. Pre si den te, nes ta opor tu ni da -
de, de i xar re gis tra da, nos Ana is des ta Casa, a mi nha
tris te za pela per da ir re pa rá vel des se ilus tre pi a u i en se
que foi Wil son de Andra de Bran dão.

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 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 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 37, DE 2000

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 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.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
de no mi na ”Ro do via Go ver na dor Anto nio Ma riz“ o tre -
cho fe de ral da BR-230 en tre a ci da de de Ca ja ze i ras e
João Pes soa, no Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 155, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su -
na.
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– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 199, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, 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 per -
mis 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 538 e 539, de 2000, e 388, de 
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel; 2º pro nun -
ci a men to: pelo so bres ta men to da tra mi ta ção da ma -
té ria, nos ter mos do Re que ri men to nº 302, de 2000,
que en ca mi nha, a fim de aguar dar in for ma ções do
Po der Ju di ciá rio do Pa ra ná e do Mi nis té rio das Co mu -
ni ca ções para sua ins tru ção; 3º pro nun ci a men to: fa -
vo rá vel, com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 187, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 187, de 2000 (nº 173/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Bra sil Emis so ras Ali a das So ci e da de Li mi -
ta da 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 San ta Bár ba ra D’Oeste,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 986, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Albi no Bo a -
ven tu ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di -
do.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 191, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 191, de 2000 (nº 425/2000, 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 Rá dio Con ti nen tal de Cu ri ti ba
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 Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 982, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 264, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 264, de 2000 (nº 546/2000, 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 De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al-Pa les ti na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pa les ti na, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 269, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 105, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 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 Sena Ma du re i ra, Esta do
do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 385, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Tião Vi a na,
com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 127, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 127, de 2001 (nº 865/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Empre sa de Ra di o di fu são Di nâ mi ca 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 Dou ra dos, Esta do de 
Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 427, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet.

– 9 –
REQUERIMENTO Nº 244, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
244, de 2001, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do a
re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 71, de 2001, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 40 
mi nu tos)
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Ata da 63ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 31 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão e Leomar Quintanilha

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Par-
ga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Pa-
trocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Su-
plicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Hele-
na – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho
– Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pi-
nheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José
Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra – José
Fogaça – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Le-
omar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara –
Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Mo-
reira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior –
Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias
– Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Ricardo Santos – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ro-
mero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha – Teo-
tônio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral – Wal-
deck Ornelas – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Sena-
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

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

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car-
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 192/2001, de 29 do corrente, comunicando a
prejudicialidade da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 1994 (nº 3.578/93, naquela
Casa), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça,
que transforma e cria cargos no Quadro de Pessoal
do Conselho da Justiça Federal.(Enviado à sanção
em 29 de maio de 2001).

Nº 193/2001, de 29 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 166, de 1998
(nº 1.052/99, naquela Casa), de autoria da Senadora
Emília Fernandes, que altera a Lei nº 9.691, de 22 de ju-
lho de 1998, que ”altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do Ane-
xo III da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que ”dis-
põe sobre a organização dos serviços de telecomunica-
ções, a criação e o funcionamento de um órgão regula-
dor e outros aspectos institucionais, nos termos da
Emenda Constitucional nº 8, de 1995“, e dispõe sobre
as taxas de fiscalização de instalação e de funciona-
mento de serviços de radiodifusão de sons e imagens
educativa“. (Enviado à sanção em 29 de maio de 2001).

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 169, DE 2001

(Nº 827/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Álvaro Cordeiro para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Coração
de Jesus, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:



Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-
taria nº 443, de 14 de agosto de 2000, que outorga
permissão à Fundação Álvaro Cordeiro para execu-
tar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 1.251/00

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituicão Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhada de Exposições de Motivos do Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, com fins exclusivamente educati-
vos, conforme os seguintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 441, de 4 de agosto de 2000. –
Fundação Educativa e Cultural de Pitangui, na cidade
de Pitanaui-MG:

2 – Portaria nº 442, de 14 de agosto de 2000 —
Fundação Educativa Apoio, na localidade de Sobradi-
nho-DF:

3 – Portaria nº 443, de 14 de agosto de 2000 —
Fundação Álvaro Cordeiro, na cidade de Coração de
Jesus-MG:

4 – Portaria nº 444, de 14 de agosto de 2000 —
Fundação Cultural e Comunitária Zagga, na cidade
de Nova Serrana-MG; e

5 – Portaria nº 445, de 14 de agosto de 2000 —
Fundacão Sônia Ivar, na localidade do Gama-DF.

Brasília, 11 de setembro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM nº 325/MC

Brasília, 29 de agosto de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo Adminis-
trativo nº 53710.001072/99, de interesse da Fundação
Álvaro Cordeiro, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora en freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais.

2 – De acordo com o art. 13, § 1º, do Regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a

redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou-
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3 – Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com legislação apli-
cável, demonstrando possuir a entidade as qualifica-
ções exigidas para a execução do serviço, o que me
levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa
Portaria.

4 – Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 443, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão, aprovado pelo Dcereto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten-
do em vista o que consta de Processo Administrativo
nº 53710.001072/99, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Álvaro
Cordeiro para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Coração de Jesus,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi-
das pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

PARECER Nº 502/2000

Referência: Processo nº 53710.001072/99
Interessada: Fundação Álvaro Cordeiro
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: – Independe de edital a outorga para servi-
ço de radiodifusão com finalidade exclusivamente
educativa.



– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Por-
taria Interministerial nº651/99.

Conclusão: Pelo deferimento

I – Os Fatos

Fundação Álvaro Cordeiro, com sede na cida-
de de Coração de Jesus, Estado de Minas Gerais ,
requer lhe seja outorgada permissão para executar
o serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, com finalidade exclusivamente educativa, na
mesma localidade e Estado, mediante a utilização
do canal 294 E, Classe C, prevista no Plano Básico
de Distribuição de Canais do referido serviço.

2 – Trata-se de fundação de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, ad-
ministrativa e financeira, cujo objetivo principal é
promover, mediante concessão ou permissão, pro-
gramas informativos, culturais e recreativos pela rá-
dio e outros meios de comunicação.

3 – Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresen-
tou a documentação pertinente, a qual recebeu pa-
recer favorável do Setor Jurídico do Ministério das
Comunicações do Estado de Minas Gerais.

4 – Os estatutos da entidade, devidamente re-
gistrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
lavrado nos 2 (dois) dias do mês de agosto de 1999,
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
da Comarca e Município de Coração de Jesus, pro-
tocolado e registrado sob nº 532, anotado a margem
do registro do Livro A-4, na mesma data, preenchem
os requisitos do Código Civil Brasileiro e se encon-
tram de acordo com a legislação específica de radi-
odifusão.

5 – A Diretoria Executiva, a quem compete ad-
ministrar a Fundação, eleita pelo Conselho de Cura-
dores, com mandato de dois anos, está assim cons-
tituída:

DIRETORIA EXECUTIVA

Cargos                               Nomes
Diretor Presidente          Angela Santos Cordeiro
Diretor Social Maria das Dores F. Cordeiro
Suplente de Diretoria     Osmar Faria Cordeiro

6 – De acordo com seus estatutos, a representa-
ção judicial e extra-judicial da requerente é competên-
cia do Diretor Presidente.

II – Do Mérito

7 – A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens está admitida na Constituição Fe-
deral (letra a, inciso XII, do art. 21)

8 – É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para ou-
torgar concessão, permissão e autorização para o re-
ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.

9 – O Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispen-
sa a publicação de edital para a outorga de serviço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13.................................................

§ 1º É dispensável a licitação para ou-
torga para execução de Serviços de Radio-
difusão com fins exclusivamente educati-
vos".

10 – A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade encami-
nhou a declaração prevista na Portaria Interministeri-
al nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de 19 de abril de 1999.

11 – O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, confor-
me declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento
do pedido, sugerindo que os autos sejam encaminha-
dos ao Diretor do Departamento de Outorga de Servi-
ço de Radiodifusão para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o proces-
so deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dis-
põe a Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub-censura.
Brasília, 2 de agosto de 2000. – Maria Antonie-

ta de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF-5419.



De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De-
partamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Brasília, 2 de agosto de 2000. – Napoleão Ema-
nuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorgas.

À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.

Brasília, 2 de agosto de 2000. –Antonio Carlos
Tardeli,Diretor do Departamento de Serviços de Ra-
diodifusão.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 2 de agosto de 2000.–Paulo Menicucci,
Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2001
(Nº 2.579/2000, na Casa de origem)

Acrescenta parágrafo ao art. 549, da
Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O art. 549 da Lei nº5.869, de 11 de janeiro

de 1973 – Código de Processo Civil, fica acrescido do
seguinte § 2º, passando o atual parágrafo único a vi-
gorar como § 1º:

“Art. 549. ..............................................
§ 1º ......................................................
§ 2º Havendo pedido de liminar, os

autos subirão imediatamente ao relator ou,
na sua ausência, àquele a quem for deferi-
da a competência por disposição regimen-
tal, que deverá sobre o mesmo se pronun-
ciar antes da devolução dos autos à secre-
taria." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu–
blicação.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.579, DE 2000

Acrescenta parágrafo ao artigo 549,
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O artigo 549 da Lei nº 5.869, de 11 de

janeiro de 1973, passa a vigorar acrescido de um pa-
rágrafo 2º, ficando renumerado o parágrafo único
como parágrafo 1º:

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

Art. 2º – Havendo pedido de liminar, os autos su-
birão imediatamente ao relator."

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

Justificação

A presente proposta objetiva uniformizar a disci-
plina da apreciação das liminares em segunda instân-
cia, que muitos regimentos internos, preferindo o prin-
cípio do juiz natural, atribuem ao Vice-Presidente, ou
a um dos vice-presidentes do tribunal.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. – De-
putado José Roberto Batochio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS –

CeDIN

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

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

TÍTULO X
Dos Recursos

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

CAPÍTULO VII
Da ordem dos Processos no Tribunal

* Capítulo VII com denominação dada pela Lei nº 8.950, de
13-12-1994.

..........................................................................
Art. 549. Distribuídos, os autos subirão, no prazo

de 48 (quarenta e oito) horas, à conclusão do relator,
que, depois de estudá-los, os restituirá à secretaria
com o seu “visto”.

Parágrafo único. O relator fará nos autos uma
exposição dos pontos controvertidos sobre que ver-
sar o recurso.

Art. 550. Os recursos interpostos nas causas de
procedimento sumário deverão ser julgados no tribu-
nal, dentro de 40 (quarenta) dias.

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

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2001
(Nº 2.336/2000, na Casa de origem)

Dispõe sobre a assistência do advo-
gado no inquérito policial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Em qualquer fase do inquérito policial que

se fizer necessária a presença do indiciado ou de tes-
temunha, ou em qualquer espécie de investigação re-
alizada pela polícia em que essas pessoas devam ser
ouvidas, obrigatoriamente ou não, o ato não poderá
ocorrer sem a presença de advogado, que rubricará
todas as peças escritas e demais documentos produ-
zidos na audiência.

Art. 2º Não podendo o acusado custear a assis-
tência advocatícia, ser-lhe-á designado o Defensor
Público que desempenhe as atribuições previstas no
art. 1º.

Art. 3º Inexistindo Defensor Público na Comar-
ca, será designado advogado, que, recusando a no-
meação, por Justo motivo, será substituído.

Art. 4º Constatando qualquer violação aos direi-
tos e garantias individuais, o advogado designado de-
verá levar o fato ao conhecimento do Ministério Públi-
co, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.336, DE 2000

Dispõe sobre a assistência do advo-
gado no inquérito policial.

O Congresso Naconal decreta:
Art. 1º Em qualquer fase do inquérito policial que

se fizer necessária a presença do indiciado ou de tes-
temunha, ou em qualquer espécie de investigação re-
alizada pela polícia em que essas pessoas devam ser
ouvidas, obrigatoriamente ou não, o ato não poderá
ocorrer sem presença de advogado que rubricará to-
das as peças escritas e demais documentos produzi-
dos na audiência.

Art. 2º Não podendo o acusado custear a assistên-
cia advocatícia, fica o Estado obrigado a designar um ad-
vogado que desempenhe as atribuições do artigo 1º.

Art. 3ºO assistente, designado pelo Estado, ale-
gando motivo justo, pode recusar a indicação deven-
do ser substituído.

Art 4º Constatando qualquer violação aos direi-
tos e garantias individuais, o advogado designado de-
verá levar o fato ao conhecimento do Ministério Públi-
co, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A grande maioria dos processos que tramitam
no judiciário brasileiro, são amparados em inquérito
policial. Por fornecer os subsídios necessários a for-
mulação da denúncia, o inquérito constitui-se em uma
importante peça, na medida em que traz, em grande
quantidade, os elementos necessários à formulação
do processo.

A realidade brasileira, no que tange ao inquérito
policial, tem demonstrado que a maneira pela qual
são colhidas as provas interrogatórios de indiciados,
depoimentos e declarações de testemunhas e vítimas
– determinam, em vários casos, distorções que reper-
cutirão no posterior processo criminal. Esta realidade,
atinge sobretudo, as pessoas de baixa renda, portan-
to, aquelas que mais necessitam do amparo legal.

Cientes de que o inquérito policial não se funda
no princípio do contraditório, propomos o presente
projeto de lei, a fim de que a presença do advogado
possa colaborar com a polícia no cumprimento da lei,
não permitindo os abusos que não raras vezes violam
a Constituição Federal, em especial, o seu artigo 5º,
inciísos XLI, XLII, XLIX e LXI.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2000. –
Deputado Freire Júnior.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA Nº 49 DE 2001
Complementar

(Nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

(Tramitando em regime de urgência,
nos termos do art. 64 da Constituição)

Institui contribuições sociais, autori-
za créditos de complementos de atualiza-
ção monetária em contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída contribuição social devida

pelos empregadores em caso de despedida de em-
pregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento
sobre o montante de todos os depósitos devidos, refe-
rentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho,



acrescido das remunerações aplicáveis às contas
vinculadas.

Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição
social instituída neste artigo os empregadores do-
mésticos.

Art. 2º Fica instituída contribuição social devida
pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por
cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a
cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o
art. 15 da Lei nº8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º Ficam isentas da contribuição social institu-
ída neste artigo:

I – as empresas inscritas no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, desde que o faturamento anual não ultra-
passe o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil reais);

II – as pessoas físicas, em relação à remunera-
ção de empregados domésticos; e

III – as pessoas físicas, em relação à remunera-
ção de empregados rurais, desde que sua receita
bruta anual não ultrapasse o limite de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

§ 2º A contribuição será devida pelo prazo de
sessenta meses, a contar de sua exigibilidade.

Art. 3º Às contribuições sociais de que tratam os
arts. 1º e 2º aplicam-se as disposições da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº8.844, de 20
de janeiro de 1994, inclusive quanto a sujeição passi-
va e equiparações, prazo de recolhimento, adminis-
tração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança,
garantias, processo administrativo de determinação e
exigência de créditos tributários federais.

§ 1º As contribuições sociais serão recolhidas
na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econô-
mica Federal, na forma do art. 11 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão
incorporadas ao FGTS.

§ 2º A falta de recolhimento ou o recolhimento
após o vencimento do prazo sem os acréscimos pre-
vistos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, sujeitarão o infrator à multa de setenta e cinco
por cento, calculada sobre a totalidade ou a diferença
da contribuição devida.

§ 3º A multa será duplicada na ocorrência das
hipóteses previstas no art. 23, § 3º, da Lei nº8.036, de
11 de maio de 1990, sem prejuízo das demais comi-
nações legais.

Art. 4º Fica a Caixa Econômica Federal autori-
zada a creditar nas contas vinculadas do FGTS, a ex-

pensas do próprio Fundo, o complemento de atualiza-
ção monetária resultante da aplicação, cumulativa,
dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e
quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro
inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das
contas mantidas, respectivamente, no período de 1º
de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e du-
rante o mês de abril de 1990, desde que:

I – o titular da conta vinculada firme o Termo de
Adesão de que trata esta Lei Complementar; e

II – até o sexagésimo terceiro mês a partir da
data de publicação desta Lei Complementar, estejam
em vigor as contribuições sociais de que tratam os
arts. 1º e 2º; e

III – a partir do sexagésimo quarto mês da publi-
cação desta Lei Complementar, permaneça em vigor
a contribuição social de que trata o art. 1º.

Parágrafo único. O disposto nos arts. 9º, II e 22,
§ 2º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, não se
aplica, em qualquer hipótese, como decorrência da
efetivação do crédito de complemento de atualização
monetária de que trata o caput deste artigo.

Art. 5º O complemento de que trata o art. 4º será
remunerado até o dia 10 do mês subseqüente ao da
publicação desta Lei Complementar, com base nos
mesmos critérios de remuneração utilizados para as
contas vinculadas.

Parágrafo único. O montante apurado na data a
que se refere o caput será remunerado, a partir do dia 11
do mês subseqüente ao da publicação desta Lei Com-
plementar, com base na Taxa Referencial — TR, até que
seja creditado na conta vinculada do trabalhador.

Art. 6º O Termo de Adesão a que se refere o inci-
so I do art. 4º, a ser firmado no prazo e na forma defi-
nidos em Regulamento, conterá:

I – a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a redução do complemento de que tra-
ta o art. 4º, acrescido da remuneração prevista no ca-
put do art. 5º, nas seguintes proporções:

a) zero por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor até R$2.000,00
(dois mil reais);

b) oito por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$2.000,01
(dois mil reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil
reais);

c) doze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$5.000,01
(cinco mil reais e um centavo) a R$8.000,00 (oito mil
reais);



d) quinze por cento sobre o total do complemen-
to de atualização monetária de valor acima de
R$8.000,00 (oito mil reais);

II – a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a forma e os prazos do crédito na con-
ta vinculada, especificados a seguir:

a) complemento de atualização monetária no va-
lor total de R$1.000,00 (um mil reais), até junho de
2002, em uma única parcela, para os titulares de contas
vinculadas que tenham firmado o Termo de Adesão até
o último dia útil do mês imediatamente anterior;

b) complemento de atualização monetária no
valor total de R$1.000,01 (um mil reais e um centavo)
a R$2.000,00 (dois mil reais), em duas parcelas se-
mestrais, com o primeiro crédito em julho de 2002,
sendo a primeira parcela de R$1.000,00 (um mil rea-
is), para os titulares de contas vinculadas que tenham
firmado o Termo de Adesão até o último dia útil do
mês imediatamente anterior;

c) complemento de atualização monetária no
valor total de R$2.000,01 (dois mil reais e um centa-
vo) a R$5.000,00 (cinco mil reais), em cinco parcelas
semestrais, com o primeiro crédito em janeiro de
2003, para os titulares de contas vinculadas que te-
nham firmado o Termo de Adesão até o último dia útil
do mês imediatamente anterior;

d) complemento de atualização monetária no
valor total de R$5.000,01 (cinco mil reais e um centa-
vo) a R$8.000,00 (oito mil reais), em sete parcelas se-
mestrais, com o primeiro crédito em julho de 2003,
para os titulares de contas vinculadas que tenham fir-
mado o Termo de Adesão até o último dia útil do mês
imediatamente anterior;

e) complemento de atualização monetária no
valor total acima de R$8.000,00 (oito mil reais), em
sete parcelas semestrais, com o primeiro crédito em
janeiro de 2004, para os titulares de contas vincula-
das que tenham firmado o Termo de Adesão até o últi-
mo dia útil do mês imediatamente anterior; e

III – declaração do titular da conta vinculada,
sob as penas da lei, de que não está nem ingressará
em juízo discutindo os complementos de atualização
monetária relativos a junho de 1987, ao período de 1º
de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989, a
abril e maio de 1990 e a fevereiro de 1991.

§ 1º No caso da alíneab do inciso I, será credita-
do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quando a apli-
cação do percentual de redução resultar em quantia
inferior a este.

§ 2º No caso da alineac do inciso I, será credita-
do valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos rea-

is), quando a aplicação do percentual de redução re-
sultar em quantia inferior a este.

§ 3º No caso da alínea d do inciso I será credita-
do valor de R$7.040,00 (sete mil e quarenta reais),
quando a aplicação do percentual de redução resultar
em quantia inferior a este.

§ 4º Para os trabalhadores que vierem a firmar
seus termos de adesão após as datas previstas nas
alíneas a a d do inciso II, os créditos em suas contas
vinculadas iniciar-se-ão no mês subseqüente ao da
assinatura do Termo de Adesão, observadas as de-
mais regras constantes nesses dispositivos, quanto a
valores, número e periodicidade de pagamento de
parcelas.

§ 5º As faixas de valores mencionadas no inciso
II do caput serão definidas pelos complementos a
que se refere o art. 4º, acrescidos da remuneração
prevista no caput do art. 5º, antes das deduções de
que tratam o inciso I do caput e os §§ 1º e 2º.

§ 6º O titular da conta vinculada fará jus ao cré-
dito de que trata o inciso II do caput deste artigo, em
uma única parcela, até junho de 2002, disponível para
imediata movimentação a partir desse mês, nas se-
guintes situações:

I – na hipótese de o titular ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna,
nos termos do inciso XI do art. 2º da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990;

II – quando o titular ou qualquer de seus depen-
dentes for portador do vírus HIV;

III – se o trabalhador, com crédito de até
R$2.000,00 (dois mil reais), for aposentado por invali-
dez, em função de acidente do trabalho ou doença
profissional, ou aposentado maior de sessenta e cin-
co anos de idade;

IV – quando o titular ou qualquer de seus de-
pendentes for acometido de doença terminal.

§ 7º o complemento de atualização monetária
de valor total acima de R$2.000,00 (dois mil reais)
poderá, a critério do titular da conta vinculada, ser
resgatado mediante entrega, em julho de 2002, ou
nos seis meses seguintes, no caso de adesões que
se efetuarem até dezembro de 2002, de documento
de quitação com o FGTS autorizando a compra de tí-
tulo, lastreado nas receitas decorrentes das contri-
buições instituídas pelos arts. 1º e 2º desta Lei Com-
plementar, de valor de face eqüivalente ao valor do
referido complemento nos termos e condições esta-
belecidas pelo Conselho Monetário Nacional —
CMN.



Art. 7º Ao titular da conta vinculada que se en-
contre em litígio judicial visando ao pagamento dos
complementos de atualização monetária relativos a
junho de 1987, dezembro de 1988 a fevereiro de
1989, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, é fa-
cultado receber, na forma do art. 4º, os créditos de
que trata o art. 6º, firmando transação a ser homologa-
da no juízo competente.

Art. 8º A movimentação da conta vinculada, no
que se refere ao crédito do complemento de atualiza-
ção monetária, observará as condições previstas no
art. 20 da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990, inclusi-
ve nos casos em que o direito do titular à movimenta-
ção da conta tenha sido implementado em data ante-
rior à da publicação desta Lei Complementar.

Art. 9º As despesas com as obrigações decor-
rentes dos montantes creditados na forma do art. 6º
poderão ser diferidas contantabilmente, para apropri-
ação no resultado do balanço do FGTS, no prazo de
até quinze anos, a contar da publicação desta Lei
Complementar.

Art. 10. Os bancos que, no período de dezembro
de 1988 a março de 1989 e nos meses de abril e maio
de 1990, eram depositários das contas vinculadas do
FGTS, ou seus sucessores, repassarão à Caixa Eco-
nômica Federal, até 31 de janeiro de 2002, as infor-
mações cadastrais e financeiras necessárias ao cál-
culo do complemento de atualização monetária de
que trata o art. 4º.

§ 1º A Caixa Econômica Federal estabelecerá a
forma e o cronograma dos repasses das informações
de que trata o caput deste artigo.

§ 2º Pelo descumprimento dos prazos e das de-
mais obrigações estipuladas com base neste artigo,
os bancos de que trata o caput sujeitam—se ao pa-
gamento de multa eqüivalente a dez por cento do so-
matório dos saldos das contas das quais eram depo-
sitários, remunerados segundo os mesmos critérios
previstos no art. 5º.

§ 3º Os órgãos responsáveis pela auditoria inte-
grada do FGTS examinarão e homologarão, no prazo
de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei
Complementar, o aplicativo a ser utilizado na valida-
ção das informações de que trata este artigo.

Art. 11. A Caixa Econômica Federal, até 30 de
abril de 2002, divulgará aos titulares de contas vincula-
das os respectivos valores dos complementos de atua-
lização monetária a que têm direito, com base nas in-
formações cadastrais e financeiras de que trata o art.
10.

Art. 12. O Tesouro Nacional fica subsidiariamen-
te obrigado à liquidação dos valores a que se refere o
art. 4º, nos prazos e nas condições estabelecidos nos
arts. 5º e 6º, até o montante da diferença porventura
ocorrida entre o valor arrecadado pelas contribuições
sociais de que tratam os arts. 1º e 2º e aquele neces-
sário ao resgate dos compromissos assumidos.

Art. 13. As leis orçamentárias anuais referentes
aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão
destinação integral ao FGTS de valor eqüivalente à
arrecadação das contribuições de que tratam os arts.
1º e 2º desta Lei Complementar.

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I – noventa dias a partir da data inicial de sua vi-
gência, relativamente à contribuição social de que tra-
ta o art. 1º; e

II – a partir do primeiro dia do mês seguinte ao
nonagésimo dia da data de início de sua vigência, no
tocante à contribuição social de que trata o art. 2º

PROJETO INICIAL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 195, DE 2001

Institui contribuições sociais, autori-
za créditos em contas vinculadas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS de complementos de atualização
monetária decorrentes de decisão do Su-
premo Tribunal Federal, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída contribuição social devida

pelos empregadores em caso de despedida de em-
pregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento
sobre o montante de todos os depósitos devidos, refe-
rentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho,
acrescido das remunerações aplicáveis às contas
vinculadas.

Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição
social instituida neste artigo os empregadores do-
mésticos.

Art. 2º Fica instituida contribuição social devida
pelos empregadores, à aliquota de cinco décimos por
cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a
cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o
art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º Ficam isentas da contribuição social institu-
ída neste artigo:



I – as empresas inscritas no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, desde que o faturamento anual não ultra-
passe o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil reais);

II – as pessoas físicas, em relação à remunera-
ção de empregados domésticos; e

III – as pessoas físicas, em relação à remunera-
ção de empregados rurais, desde que sua receita
bruta anual não ultrapasse o limite de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

§ 2º A contribuição será devida pelo prazo de
sessenta meses, a contar da sua exigibilidade.

Art. 3º Às contribuições de que tratam os arts. lº
e 2º aplicam-se as disposições da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, e da Lei nº8.844, de 20 de janeiro
de 1994, inclusive quanto a sujeição passiva e equi-
parações, prazo de recolhimento, administração, fis-
calização, lançamento, consulta, cobrança, penalida-
des, garantias, processo administrativo de determina-
ção e exigência de créditos tributários Federais.

Parágrafo único. As contribuições serão arreca-
dadas pela Caixa Econômica Federal e as respecti-
vas receitas serão incorporadas ao FGTS.

Art. 4º Fica a Caixa Econômica Federal autori-
zada a creditar nas contas vinculadas do FGTS, às
expensas do próprio Fundo, o complemento de atuali-
zação monetária resultante da aplicação, cumulativa,
dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e
quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro
inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das
contas mantidas, respectivamente, no período de 1º
de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e du-
rante o mês de abril de 1990, desde que:

I – o titular da conta vinculada firme o Termo de
Adesão de que trata esta Lei Complementar; e

II – estejam em vigor as contribuições sociais de
que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar.

Art. 5º O complemento de que trata o artigo an-
terior será remunerado até o dia 10 do mês subse-
qüente ao da publicação desta Lei Complementar,
com base nos mesmos critérios de remuneração utili-
zados para as contas vinculadas.

Parágrafo único. O montante apurado na data a
que se refere o caput será remunerado, a partir do dia 11
do mês subseqüente ao da publicação desta Lei Com-
plementar, com base na Taxa Referencial – TR, até que
seja creditado na conta vinculada do trabalhador.

Art. 6º O Termo de Adesão a que se refere o inci-
so I do art. 4º conterá, na forma do regulamento:

I – a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a redução do complemento de que tra-
ta o art. 4º, acrescido da remuneração prevista no ca-
put do art. 5º, nas seguintes proporções:

a) zero por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor até R$1.000.00
(mil reais);

b) dez por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$1.000,01 (mil
reais e um centavo) a R$2.000,00 (dois mil reais);

c) doze por cento sobre o total do complemento
de atualização monetária de valor de R$2.000,01
(dois mil reais e um centavo) a R$5.000,00 (cinco mil
reais);

d) quinze por cento sobre o total do complemen-
to de atualização monetária de valor acima de
R$5.000,00 (cinco mil reais);

II – a expressa concordância do titular da conta
vinculada com a forma e os prazos do crédito na con-
ta vinculada, especificados a seguir:

a) complemento de atualização monetária no
valor total de até R$1.000,00 (mil reais), até junho de
2002;

b) complemento de atualização monetária no
valor total de R$1.000,01 (mil reais e um centavo) a
R$2.000,00 (dois mil reais), em três parcelas semes-
trais, a partir de julho de 2002;

c) complemento de atualização monetária no
valor total de R$2.000,01 (dois mil reais e um centa-
vo) a R$5.000.00 (cinco mil reais), em cinco parcelas
semestrais, a partir de janeiro de 2003;

d) complemento de atualização monetária no
valor total acima de R$5.000,00 (cinco mil reais), em
sete parcelas semestrais, a partir de julho de 2003; e

III – a prova de o titular da conta vinculada não
estar em juízo discutindo o complemento de atualiza-
ção monetária relativo ao período de 1º de dezembro
de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e ao mês de abril
de 1990.

§ 1º No caso da alínea b do inciso I, será atribuí-
do o valor de R$1.000,00 (mil reais) quando a aplica-
ção do percentual de dedução devido resultar em
quantia inferior a este.

§ 2º No caso da alínea c do inciso I, será atribuí-
do o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)
quando a aplicação do percentual de dedução devido
resultar em quantia inferior a este.

§ 3º No caso da alínea d do inciso I, será atribuí-
do o valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos



reais) quando a aplicação do percentual de dedução
devido resultar em quantia inferior a este.

§ 4º As faixas de valores mencionadas no inciso
II serão definidas pelos complementos a que se refere
o art. 4º, acrescidos da remuneração prevista no ca-
put do art. 5º antes das deduções de que tratam o in-
ciso I e os §§ lº a 3º.

§ 5º Comprovadas as situações previstas no in-
ciso II do art. 1º da Lei nº 7.670, de 8 de setembro de
1988, e no inciso XI do art. 20 da Lei nº 8.036, de
1990, o titular da conta vinculada fará jus à antecipa-
ção dos créditos de que trata este artigo, observado o
limite constante da alínea a do inciso II deste artigo.

§ 6º Ao titular da conta vinculada do FGTS que
se encontre em litígio judicial visando ao pagamento
dos complementos de atualização monetária relati-
vos a junho de 1987, dezembro de 1988 a fevereiro de
1989, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991 (Su-
premo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº
226.855-7/RS), é facultado receber, na forma do art.
4º, os créditos de que trata este artigo, firmando tran-
sação a ser homologada no juízo competente.

§ 7º Na hipótese prevista no parágrafo anterior,
a transação será firmada pelo titular da conta vincula-
da e pelo representante judicial do FGTS.

Art. 7º O saque do complemento de atualização
monetária fica subordinado aos mesmos critérios de-
finidos na legislação pertinente.

Art. 8º As despesas com as obrigações decor-
rentes dos montantes creditados na forma do art. 6º
poderão ser diferidas contabilmente, para apropria-
ção no resultado do balanço do FGTS, no prazo de
até quinze anos, a contar da publicação desta Lei
Complementar.

Art. 9º Os bancos que, no período de dezembro
de 1988 a março de 1989 e nos meses de abril e maio
de 1990, eram depositários das contas vinculadas do
FGTS, ou seus sucessores, repassarão à Caixa Eco-
nômica Federal, até 31 de janeiro de 2002, as infor-
mações cadastrais e financeiras necessárias ao cál-
culo do complemento de atualização monetária de
que trata o art. 4º, sujeitando-se, pelo descumprimen-
to desse prazo, à sanção referida no art. 24 da Lei nº
8.036, de 1990.

§ 1º A Caixa Econômica Federal, na qualidade
de Agente Operador do FGTS, estabelecerá a forma
e o cronograma dos repasses das informações de
que trata este artigo.

§ 2º Os órgãos responsáveis pela auditoria inte-
grada do FGTS examinarão e homologarão, no prazo
de sessenta dias a contar da publicação desta Lei

Complementar, o aplicativo a ser utilizado na valida-
ção das informações de que trata este artigo.

Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I – noventa dias após aquela publicação, relati-
vamente à contribuição de que trata o art. 1º; e

II – a partir do primeiro dia do mês seguinte ao
nonagésimo dia daquela publicação, relativamente à
contribuição de que trata o art. 2º.

Brasília,

MENSAGEM Nº 291, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § lº do art. 64 da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei complementar
que “Institui contribuições sociais, autoriza créditos
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo dc Serviço – FGTS de complementos de
atualização monetária decorrentes de decisão do
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providênci-
as.”

Brasília, 29 de março de 200l. – Fernando Hen-
rique Cardoso

EM. INTERMINISTERIAL Nº 1 – MTE/MF

Em 29 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência a anexa minuta de Projeto
de Lei Complementar que autoriza o crédito, nas con-
tas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, dos complementos de atualização
monetária decorrentes de decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, sob condição da aprovação da contribui-
ção social de 10% (dez por cento) dos depósitos do
FGTS, devida nos casos de despedida sem justa cau-
sa, e da contribuição social de 0,5% (cinco décimos
por cento), incidente sobre a folha de pagamento, ora
propostas.

O FGTS, como se sabe, constitui um verdadeiro
patrimônio dos trabalhadores e cumpre uma função
essencial de valorização do tempo de serviço. De ou-
tro lado, tem sido um instrumento importante na gera-
ção de empregos, pelos investimentos que viabiliza.
Não obstante, o FGTS foi afetado em sua capacidade
de atender integralmente seus objetivos por elevadas
taxas de inflação e por determinados planos econô-
micos.

O reconhecimento por parte do Poder Judiciário
de que os saldos das contas vinculadas do Fundo de



Garantia do Tempo de Serviço foram corrigidos a me-
nor na implementação dos Planos Verão e Collor I,
teve o efeito de aumentar o passivo do FGTS sem o
correspondente aumento do ativo necessário para
evitar um desequilíbrio patrimonial no Fundo. Diante
dessa decisão da Justiça, e devido à possibilidade de
que um número excessivamente elevado de trabalha-
dores ajuizasse demandas para correção dos saldos
na mesma proporção, o que teria o efeito de paralisar
o processo judiciário no País, Vossa Excelência deci-
diu estender a todos os trabalhadores a correção au-
tomática de seus saldos, independentemente de de-
cisão judicial. Isto criou uma necessidade de geração
de patrimônio no FGTS da ordem de R$42 bilhões.

A cobertura de um passivo de tamanha magni-
tude, correspondente a quase 4% do total do produto
gerado no país, não é uma tarefa fácil. Uma possibili-
dade seria que o Tesouro Nacional o assumisse e re-
passasse ao FGTS o montante de recursos necessá-
rios. O problema é que, para tanto, seria necessário
que o Tesouro Nacional aumentasse a dívida pública
no montante dos recursos necessários (4% do PIB)
ou aumentasse a oferta monetária neste mesmo
montante. No primeiro caso, o efeito seria um aumen-
to das taxas de juros que, muito provavelmente, abor-
taria o recém retomado crescimento da economia
brasileira, com menor geração de empregos e au-
mento da taxa de desemprego. No segundo caso, te-
ríamos um aumento da taxa de inflação.Em ambas as
situações, o efeito final atingiria principalmente os tra-
balhadores mais pobres e menos qualificados.

É importante notar que, como o Tesouro Nacio-
nal não gera recursos, mas sim transfere recursos en-
tre os diferentes grupos sociais no país através da ar-
recadação de impostos e dos gastos públicos, o au-
mento da dívida pública ou da oferta monetária signi-
ficariam uma clara transferência perversa de renda,
dos trabalhadores sem carteira assinada e por conta
própria, para os trabalhadores com carteira assinada,
que têm rendimentos relativamente mais elevados
que os dois outros grupos de trabalhadores. Foi exa-
tamente para evitar tais desdobramentos que Vossa
Excelência decidiu que a conta não poderia ser paga
exclusivamente pelo Tesouro Nacional e promoveu,
com as centrais sindicais e confederações patronais
que participam do Conselho Curador do FGTS, um
processo de negociação que viabilizasse o pagamen-
to do montante devido aos trabalhadores.

No processo de negociações várias propostas
foram apresentadas e discutidas pelas partes envolvi-

das. A proposta dai resultante pode ser resumida da
seguinte forma:

– contribuição social devida nos casos de des-
pedida sem justa causa, destinada ao FGTS, de 10%
dos depósitos referentes ao Fundo;

– criação de uma contribuição social de 0,5%
sobre a folha de salários das empresas não partici-
pantes do Simples, destinada ao FGTS (não abran-
gendo pessoas fisicas empregadores de empregados
domésticos e de empregados rurais);

– utilização de parte das disponibilidades hoje
existentes no FGTS;

– deságio de 10% a 15%, concedido pelos tra-
balhadores com complementos de atualização mone-
tária cujos valores estejam acima de R$1.000,00;

– contrapartida do Tesouro Nacional correspon-
dente a R$6 bilhões.

Com estas medidas, o FGTS conseguirá alcan-
çar a 92% dos titulares de contas vinculadas, que têm
complementos de atualização monetária não superi-
ores a R$1.000,00, até junho de 2002. Os demais titu-
lares, que têm valores acima desse montante, terão o
complemento creditados em suas contas entre julho
de 2002 e junho de 2006, finalizando, o pagamento
em cinco anos, contados a partir de julho de 2001.

O período necessário para que todos os traba-
lhadores recebam o que lhes é devido é, dentro do
acordo, bem menor do que provavelmente veria a
ocorrer se estes tivessem que entrar com demandas
judiciais, dado o acúumulo de processos que ocorre-
ria na Justiça e a conseqüente lentidão que isto acar-
retaria no julgamento destes processos.

A contribuição social devida nos casos de des-
pedida sem justa causa, além de representar um im-
portante instrumento de geração de recursos para co-
brir o passivo decorrente da decisão judicial, terá
como objetivo induzir a redução da rotatividade no
mercado de trabalho brasileiro. Convém destacar
que, apenas em 2000, ano de grande crescimento
econômico, no qual o emprego formal apresentou o
maior crescimento nos últimos 14 anos — de acordo
com o Cadastro Geral de Emprego (CAGED), o em-
prego cresceu 3,2% — foram despedidos, sem justa
causa, 8,1 milhões de trabalhadores, de um contin-
gente de cerca de 22 milhões de trabalhadores com
contrato de trabalho regido pela CLT.

Com vistas ao fortalecimento e à consolidação
do patrimônio do FGTS, propõe-se também a institui-
ção de contribuição social de 0,5% (cinco décimos
por cento) incidente sobre a remuneração dos empre-
gados paga pelas empresas de médio é grande porte.



A medida isenta as empresas inscritas no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui-
ções das Microempresas e das Empresas de Peque-
no Porte – SIMPLES. Isenta também da contribuição
as pessoas físicas em relação à remuneração paga
aos empregados domésticos e as pessoas físicas
cuja renda se equipare à do empresário inscrito no
Simples, em relação à remuneração paga aos empre-
gados rurais.

A urgência solicitada se deve à necessidade de
que os recursos das contribuições que ora se propõe
criar sejam coletados pelo FGTS no mais breve perío-
do de tempo, a fim de que os trabalhadores possam
receber a complementação de atualização monetária
nos prazos propostos na anexa minuta de Projeto de
Lei Complementar.

São estas, Senhor Presidente, as razões que
submetemos a Vossa Excelência para propor o anexo
Anteprojeto de Lei Complementar, a ser encaminha-
do à apreciação do Congresso Nacional.

Respeitosamente, Francisco Dornelles, Minis-
tro de Estado do Trabalho e Emprego – Pedro Sampa-
io Malan,

Ministro de Estado da Fazenda.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

..........................................................................
Art. 9º As aplicações com recursos do FGTS po-

derão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômi-
ca Federal, pelos demais órgãos integrantes do Siste-
ma Financeiro da Habitação (SFH) e pelas entidades
para esse fim credenciadas pelo Banco Central do
Brasil como agentes financeiros, exclusivamente se-
gundo critérios fixados pelo Conselho Curador, em
operações que preencham os seguintes requisitos:

..........................................................................
II – correção monetária igual à das contas vincu-

ladas;
........................................................................

Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a
partir de 1º de outubro de 1989, relativos ao FGTS,
serão transferidos à Caixa Econômica Federal no se-
gundo dia útil subseqüente à data em que tenham
sido efetuados.

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

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os
empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia
7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a
importância correspondente a 8 (oito) por cento da re-
muneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de
que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação
de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho
de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12
de agosto de 1965.

1º Entende-se por empregador a pessoa fíica ou
a pessoa jurídica de direito privado ou de direito públi-
co, da administração pública direta, indireta ou funda-
cional de qualquer dos Poderes, da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir
trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que,
regido por legislação especial, encontrar-se nessa
condição ou figurar como fornecedor ou tomador de
mão-de-obra, independente da responsabilidade soli-
dária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se.

2º Considera-se trabalhador toda pessoa física
que prestar serviços a empregador, a locador ou to-
mador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os
autônomos e os servidores públicos civis e militares
sujeitos a regime jurídico próprio.

3º Os trabalhadores domésticos poderão ter
acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser
prevista em lei.

.........................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no

FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa-
ções:

.........................................................................
XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus

dependentes for acometido de neoplasia maligna.
..........................................................................
Art. 22. O empregador que não realizar os depó-

sitos previstos nesta lei no prazo fixado no art. 15, res-
ponderá pela atualização monetária da importância
correspondente. Sobre o valor atualizado dos depósi-
tos incidirão ainda juros de mora de 1 (um) por cento
ao mês e multa de 20 (vinte) por cento, sujeitando-se,
também, as obrigações e sanções previstas no De-
creto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968.

.........................................................................
2º Se o débito for pago até o último dia útil do

mês do seu vencimento, a multa prevista neste artigo
será reduzida para 10 (dez) por cento.

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



Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e
da Previdência Social a verificação, em nome da Cai-
xa Econômica Federal, do cumprimento do disposto
nesta lei, especialmente quanto à apuração dos débi-
tos e das infrações praticadas pelos empregadores
ou tomadores de serviço, notificando-os para efetua-
rem e comprovarem os depósitos correspondentes e
cumprirem as demais determinações legais, poden-
do, para tanto, contar com o concurso de outros ór-
gãos do Governo Federal, na forma que vier a ser re-
gulamentada.

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

3º Nos casos de fraude, simulação, artifício, ar-
dil, resistência, embaraço ou desacato à fiscalização,
assim como na reincidência, a multa especificada no
parágrafo anterior será duplicada, sem prejuízo das
demais cominações legais.

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

LEI Nº 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a fiscalização, apura-
ção e cobrança judicial as contribuições
e multas devidas ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS).

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória nº393, de 1993, que o Con-
gresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena
Presidente do

Senado Federal, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Compete ao Ministério do Trabalho a fis-
calização e a apuração das contribuições ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim
a aplicação das multas e demais encargos devidos.

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal
(CEF) e a rede arrecadadora prestarão ao Ministério
do Trabalho as informações necessárias ao desem-
penho dessas atribuições.

Art. 2ºCompete à Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos
para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço –
FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da
Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a re-
presentação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a
correspondente cobrança, relativamente à contribui-
ção e às multas e demais encargos previstos na legis-
lação respectiva.

§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
fica isento de custas nos processos judiciais de co-
brança de seus créditos.

§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência,
que vierem a ser incorridas pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Fede-
ral, para a realização da inscrição em Dívida Ativa, do
ajuizamento e do controle e acompanhamento dos
processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fun-
do de Garantia do Tempo de Servico.

§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos
mesmos privilégios atribuidos aos créditos trabalhis-
tas.

§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS,
incidirá encargo de 10% (dez por cento), que reverterá
para o Fundo, para ressarcimento dos custos por ele
incorridos, o qual será reduzido para 5% (cinco por
cento), se o pagamento se der antes do ajuizamento
da cobrança.

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

Senado Federal, 20 de janeiro de 1994; 173º da
Independência e 106º da República. Humberto Luce-
na.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PARECER

PARECER Nº 461, DE 2001

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2000, de autoria do Se-
nador Jorge Bomhausen, que altera a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
“estabelece normas para as eleições”.

Relator: Senador José Agripino

I – Relatório

A presente proposição foi originalmente despa-
chada ao ilustre Senador José Jorge para relatar.
Sua Excelência apresentou o seu parecer, que foi
objeto de debate na sessão do dia 6 de dezembro de
2000, concluindo pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1. Durante o debate do tema, o eminente
Senador Antonio Carlos Valadares apresentou a
Emenda nº 2, que tornava mais rígidas as penas
para a chamada “boca-de-urna”, a qual foi acolhida
mediante parecer oral do senhor Relator. Nesse pon-
to, o nobre Senador José Eduardo Dutra solicitou
vistas da matéria.



Posteriormente, o senhor Senador Sebastião
Rochaapresentou a Emenda nº 3, prevendo que o se-
gundo turno teria lugar no quarto domingo de outubro,
a qual mereceu parecer contrário do Relator por cho-
car-se com o disposto no art. 77 da Constituição que,
na redação dada pela Emenda Constitucional nº 16,
de 1997, prevê a realização do segundo turno das
eleições no último domingo de outubro.

Finalmente, o senhor Senador José Eduardo Du-
tra apresentou voto em separado sobre a proposição.

Tendo o eminente Senador José Jorge se licen-
ciado do Senado Federal para assumir o cargo de Mi-
nistro de Estado de Minas e Energia, fomos honrado
pelo Senhor Presidente desta Comissão com a desig-
nação para relator ad hoc da matéria.

É o relatório.

II – Voto

Inicialmente, só cabe registrar a nossa total con-
cordância com os votos anteriormente apresentados
pelo ilustre Relator da proposição, que concluíram
pela sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 e rejei-
ção da Emenda nº3.

Impõe-se, no entanto, complementar as brilhan-
tes manifestações de Sua Excelência, no sentido de
aproveitar, com vistas ao aperfeiçoamento da propo-
sição em análise, as emendas nº 4 a 8 apresentadas
pelo nobre Senador José Eduardo Dutra em seu voto
em separado.

Destarte, parece-nos conveniente acolher a su-
gestão de ampliar o prazo para realização das con-
venções partidárias. A proposição limita esse prazo
ao período de lº a 10 de agosto do ano em que se rea-
lizam as eleições. Isso pode trazer dificuldades aos
partidos políticos e coligações, que não teriam tempo
hábil para tomar todas as providências no sentido de
submeter o nome dos escolhidos à Justiça Eleitoral
para registro, além de poder mesmo ser entendido
como interferência excessiva da legislação nas agre-
miações partidárias, que conforme a Carta de 1988,
são entidades de direito privado. O período proposto
no voto em separado, de 10 de junho a 5 de agosto,
soa como mais adequado. Esse novo prazo leva à al-
teração na data limite para o registro dos candidatos,
que deve ser adaptada a ele.

É igualmente correto manter-se a duração da
campanha no rádio e TV, que era reduzida em dez
dias pela proposição. Com isso estar-se-á, pratica-
mente, fazendo a propaganda no rádio e TV coincidir
com o período da propaganda eleitoral em geral.

Vale observar que essas alterações não ferem,
em absoluto, o espírito principal da proposição, que é
a redução do período de propaganda eleitoral de ses-
senta para cerca de quarenta e cinco dias. Ao contrá-
rio, coadunam-se com ele.

Do exposto, reiterando os pareceres do ilustre
Senador José Jorge, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2000, com o aco-
lhimento das Emendas nºs 1, 2, 4, 5 e 6 e rejeição das
Emendas nº 3, 7 e 8.

Sala das Comissões, – Bernardo Cabral, Presi-
dente – José Agripino, Relator – Bello Parga – Iris
Rezende – Hugo Napoleão – Maguito Vilela – Nilo
Teixeira Campos – Roberto Requião (contrário) –
Moreira Mendes – Gerson Camata – Paulo Har-
tung (contrário) – Heloísa Helena – Maria do Carmo
Alves – Leomar Quintanilha – Álvaro Dias – Carlos
Patrocínio.

RELATÓRIOS PROFERIDOS PELO
SENADOR JOSÉ JORGE, NA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA EM
6-12-00, A QUE SE REFEREM O
PARECER DO RELATOR, SENADOR JOSÉ
AGRIPINO.

Relator: Senador José Jorge

I – Relatório

Vem a esta Comissão o projeto de lei em epigra-
fe para que, nos termos do art. 101, I, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), opino sobre a sua
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade
bem como quanto ao mérito, nos termos do inciso II,
d , do citado dispositivo regimental.

O objetivo do projeto é alterar as regras do pro-
cesso eleitoral, principalmente as relativas a prazos,
mediante a revogação de um dispositivo e a modifica-
ção da redação de outros dez, da Lei nº 9.504/97 —
Lei Eleitoral.

Assim, de acordo com o projeto, (a) a realização
do segundo turno de eleições deverá ser antecipado
do último para o terceiro domingo de outubro; (b) a es-
colha dos candidatos é protelada para o primeiro de-
cêndio de agosto, em vez de nos dois últimos de ju-
nho; e, em conseqüência, (c) os registros das candi-
daturas deverão ocorrer até o dia 15 de agosto, em
vez de até 5 de julho; (d) será reduzido para trinta dias
o prazo em que os Tribunais Regionais Eleitorais co-
muniquem ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de
centralização, os dados sobre as candidaturas, em



vez de quarenta e cinco dias; (e) o início da campa-
nha eleitoral será transferida para o dia 16 de agosto,
em vez de 5 de julho; (f) será adiada do dia 10 de julho
para o dia 10 de agosto a vedação de as emissoras
de rádio e televisão, em sua programação normal e
noticiário, dar um tratamento diferenciado a candida-
tos; (g) devendo, também, ser adiada, do dia 10 de
agosto para o mesmo dia 10 de agosto, a proibição de
que essas emissoras transmitam programa apresen-
tado ou comentado por candidato escolhido em con-
venção; (h) reduz de quarenta e cinco para trinta e
cinco dias a propaganda eleitoral gratuita nas emisso-
ras de rádio e televisão; ficando (i), por isso, transferi-
do para o dia 11 de agosto a data, atualmente fixada
em 8 de julho, a partir da qual os partidos e os repre-
sentantes das emissoras de televisão serão convoca-
dos pela Justiça Eleitoral para elaborarem plano de
mídia.

Demais, altera a data de referência para a defini-
ção do tempo que o partido ou coligação terá direito
de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televi-
são, de acordo com o tamanho da representação dos
partido na Câmara dos Deputados, o qual deverá ser
a do resultado eleitoral e não, como é atualmente, a
do início da Legislatura que estiver em curso.

Finalmente, extingue a candidatura nata para os
detentores de mandato de Deputado Federal, Esta-
dual ou Distrital e Vereador, ou ainda de quem tenha
exercido esses cargos em qualquer período da Legis-
latura que esteja em curso.

O autor do projeto refere, em sua justificação,
que o nosso processo eleitoral é um dos mais longos
entre as democracias modernas e, por essa razão,
entende que deva ser encurtada a duração das eta-
pas do pleito.

Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto

A Constituição Federal estabelece, em seu art.
22, I, a competência privativa da União para legislar
sobre matéria eleitoral, cabendo, portanto, a esta Co-
missão emitir, também, o parecer sobre o mérito das
matérias em exame (letra d do inciso II do art. 101 do
Regimento Interno do Senado Federal), sendo, neste
caso, em caráter terminativo, em razão do que dispõe
o art. 91, I, do mesmo Regimento.

Quanto ao mérito, louvável e a iniciativa do autor
do projeto, de aperfeiçoar a legislação eleitoral medi-
ante a redução do tempo de campanha eleitoral. Con-

cordamos que a duração do nosso processo eleitoral
é excessiva. Atualmente, os meios de comunicação
de massa e de transporte são eficientes para a que a
mensagem dos partidos e dos candidatos cheguem
rapidamente ao eleitor.

Ademais, sabemos que as Casas Legislativas
praticamente ficam paralisadas durante todo o tempo
de campanha eleitoral, adiando, desse modo, a dis-
cussão e a deliberação sobre matérias de alto inte-
resse para a sociedade. Por sua vez, o “recesso bran-
co” do Poder Legislativo impõe ao Poder Executivo a
decisão de adiar o encaminhamento das proposições
legislativas de interesse da administração pública
para depois da data de realização das eleições, o que
pode redundar em até quatro meses de atraso para
que a matéria seja incluída na pauta de deliberação
do Parlamento. Não obstante tais matérias possam
ser tratadas mediante medida provisória, nem sem-
pre este é o instrumento do processo legislativo ade-
quado ao caso.

De outro lado, muitos negócios privados, ainda
que não envolvam o poder público, deixam de ser rea-
lizados ou são adiados, em razão de os agentes eco-
nômicos ficarem a espera da definição da situação
política para realizarem investimentos de médio e lon-
go prazos.

Não podemos deixar lembrar a advertência de
Norberto Bobbio a respeito dos excessos de demo-
cracia decorrentes da exaustiva discussão política
que ocorre durante o processo eleitoral, do que pode
resultar em apatia do eleitorado, ou em descrença
quanto à capacidade de os políticos resolverem os
problemas da sociedade, assim, resumida pelo citado
autor:

Nada ameaça matar mais a democracia
que o excesso de democracia. (O Futuro da
Democracia. Uma Defesa das regras do Jogo.
Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989, p. 26)

Portanto, no mérito, não temos reparos a fazer,
pois a proposição vai ao encontro da prática eleitoral
que é própria dos países de democracia política con-
solidada. Mesmo entre nós, podemos observar que a
tendência da legislação é reduzir os prazos da cam-
panha eleitoral, pois a atual, lei eleitoral já diminuiu de
sessenta para quarenta e cinco dias a duração da
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
em relação à lei eleitoral anteriormente vigente (Lei nº
9.100/95). Isso contribuiu para a redução dos custos
da disputa eleitoral, o que constitui forte fator limitati-



vo à participação política do cidadão comum como
candidato a cargos eletivos.

Também concordamos com o autor do projeto ao
propor a supressão do § 1º do art. 8º da Lei nº9.504/97,
com o objetivo de deixar de assegurar o registro de can-
didaturas para o mesmo cargo pelo partido a que este-
jam filiados aos detentores de mandato de Deputado
Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que
tenham exercido cargos em qualquer período da legis-
latura que estiver em curso, em razão de entendermos
que o referido dispositivo legal contraria, smj, o disposto
no art. 17, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que esta-
belece a autonomia dos partidos políticos e o seu cará-
ter de entidade de direito privado.

Assim, exsurge do texto constitucional que so-
mente ao partido cabe decidir sobre a escolha de
seus candidatos à eleição, e estabelecer em lei o pri-
vilégio da candidatura nata constitui, a nosso ver,
usurpação do direito de o partido decidir livremente
sobre as suas candidaturas. Trata-se, portanto, de as-
sunto interna corporis, de interesse exclusivo do par-
tido. Ademais, se, de acordo com o citado § 1º do art.
17, o partido pode estabelecer normas de fidelidade e
disciplina partidárias para os seus filiados, inclusive
para prever a sua expulsão, pode também deixar de
registrar a sua candidatura, pois quem pode o mais
pode o menos.

Todavia, entendemos que a redação dada ao §
lº do art. 2º da Lei nº9.504/97 é flagrantemente inconsti-
tucional, pois contraria norma expressa contida no ca-
put do art. 77 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº16/97, o qual prevê
a realização do segundo turno das eleições no último
domingo de outubro. Desse modo, não há dúvida de
que somente mediante proposta de emenda à Constitu-
ição poderá ser modificada essa data.

Em face do exposto e nos termos do art. 133, I,
do Regimento Interno do Senado Federal, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 242,
de 2000, expungido, no entanto, da redação proposta
para o § 1º do art. 2º da Lei nº9.504/97, em razão de
contrariar o disposto no art. 77 da Constituição Fede-
ral, nos termos da seguinte emenda supressiva:

EMENDA

Suprima-se, do art. 1º a redação pro-
posta pelo PLS nº 242, de 2000, para o §
lº do art. 2º da Lei nº 9.504, de 1997.

É o voto.
Sala da Comissão. – José Jorge, Relator.

O SR. JOSE JORGE – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, vem a esta Comissão o Projeto de Lei em
epígrafe para que, nos termos do art. 101, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, opine sobre sua
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade,
bem como quanto ao mérito, nos termos do inciso II,
d, do citado dispositivo regimental.

O objetivo do projeto é alterar as regras do pro-
cesso eleitoral, principalmente as relativas a prazos,
mediante a revogação de um dispositivo e a modifica-
ção da redação de outros dez da Lei nº 9.504, de
1997, a Lei Eleitoral.

Assim, de acordo com o projeto:
a) a realização do segundo turno da eleição de-

verá ser antecipado do último para o terceiro domingo
de outubro;

b) a escolha dos candidatos é protelada para o
primeiro decênio de agosto em vez dos dois últimos
de julho;

c) em conseqüência, os registros das candida-
turas deverão ocorrer até o dia 15 de agosto em vez
de até o dia 5 de julho.

d) será reduzido para trinta dias o prazo em que
os Tribunais Regionais Eleitorais comuniquem ao Tri-
bunal Superior Eleitoral, para fim de centralização, os
dados sobre as candidaturas em vez de quarenta e
cinco dias;

e) o início da campanha eleitoral será trans-
ferido para o dia 16 de agosto em vez de 5 de ju-
lho:

f) será adiado do dia lº de julho para o dia 10
de agosto a vedação das emissoras de rádio e te-
levisão em sua programação normal e noticiário
dar um tratamento diferenciado a candidatos;

g) devendo também ser adiada no dia 1º de
agosto para o mesmo dia, 10 de agosto, a proibição
de que essas emissoras transmitam programas apre-
sentados ou comentados por candidatos escolhidos
em convenção;

h) reduz de quarenta e cinco para trinta e cinco
dias a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de
rádio e televisão;

i) ficando, por isso, transferido para o dia 11 de
agosto a data atualmente fixada em 8 de julho, a partir
da qual os partidos e os representantes das emisso-
ras de televisão serão convocados pela Justiça Eleito-
ral para elaborarem planos de mídia.

Demais, altera a data de referência para defini-
ção do tempo em que o partido ou a coligação terá di-
reito de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televi-
são de acordo com o tamanho da representação dos



partidos na Câmara dos Deputados, o qual deverá
ser o do resultado eleitoral e não como é atualmente,
do início da legislatura que estiver em curso.

Finalmente, extingue a candidatura nata para
detentores de mandato de deputado federal, estadual
ou distrital e vereador ou ainda de quem tenha exerci-
do este cargo em qualquer período da legislatura que
esteja em curso.

O autor do projeto refere em sua justificativa que
o nosso processo eleitoral é um dos mais longos den-
tre as democracias modernas e por esta razão enten-
de que deva ser encurtada a duração das etapas do
pleito.

Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental, a não ser esta agora, apresentada
pelo Senador Antonio Carlos Valadares.

É o relatório.

Voto

A Constituição Federal estabelece em seu art.
22, § 1º, a competência privativa da União para legis-
lar sobre matéria eleitoral, cabendo portanto a esta
comissão emitir também o parecer sobre o mérito da
matéria em exame, sendo, neste caso, em caráter ter-
minativo, em razão do que dispõe o art. 91, lº, do mes-
mo Regimento.

Quanto ao mérito, louvável é a iniciativa do autor
do projeto de aperfeiçoar a legislação eleitoral medi-
ante a redução do tempo de campanha eleitoral.

Concordamos que a duração do nosso proces-
so eleitoral é excessiva. Atualmente os meios de co-
municação de massa e de transportes são eficientes
para que a mensagem dos partidos e candidatos che-
guem rapidamente ao eleitor.

Ademais, sabemos que as casas legislativas
praticamente ficam paralisadas durante todo o tempo
de campanha eleitoral, adiando, desse modo, a dis-
cussão e a deliberação sobre matéria de alto interes-
se para a sociedade.

Por sua vez, o recesso branco do Poder Legisla-
tivo impõe ao Poder Executivo a decisão de adiar o
encaminhamento das proposições legislativas de in-
teresse da administração pública para depois da data
de realização das eleições, o que pode redundar em
até quatro meses de atraso para que a matéria seja
incluída na pauta de deliberação do Parlamento.

Não obstante, as matérias possam ser tratadas
mediante medida provisória, nem sempre este é um
instrumento do processo legislativo adequado ao caso.

Por outro lado, muitos negócios privados e ainda
que não envolvam o poder público deixam de ser rea-

lizados ou são adiados em razão de os agentes eco-
nômicos ficarem à espera da definição da situação
política para realizarem investimentos de médio e lon-
go prazos.

Não podemos deixar de lembrar a advertência de
Norbert Bobio a respeito dos excessos de democracia
decorrentes da exaustiva discussão política que ocorre
durante o processo eleitoral, o que pode resultar em
apatia do eleitorado ou em descrença quanto à capaci-
dade dos políticos resolverem os problemas da socie-
dade, assim resumido pelo citado autor:

“Nada ameaça matar mais a democracia do que
o excesso de democracia. O futuro da democracia é
uma defesa da regra do jogo.” Editora Paz e Terra, Rio
de Janeiro, página 26.

Portanto no mérito não temos reparo a fazer, pois
a proposição vai ao encontro da prática eleitoral pró-
pria dos países de democracia política consolidada.

Mesmo entre nós, podemos observar que a ten-
dência da legislação é reduzir os prazos da campa-
nha eleitoral, pois a atual lei já diminui de sessenta
para quarenta e cinco dias a duração da propaganda
gratuita no rádio e na televisão em relação à lei eleito-
ral anteriormente vigente.

Isso contribuiu para a redução dos custos da
disputa eleitoral, que constitui forte fator limitativo à
participação política do cidadão comum como candi-
dato a cargo eletivo.

Também concordamos com o autor do projeto
ao propor a supressão do § lº do art. 8º da Lei nº
9.504, com o objetivo de deixar de assegurar o regis-
tro de candidaturas para o mesmo cargo pelo partido
a que estejam filiados os detentores de mandato de
deputado federal, estadual, distrital ou de vereador e
aos que tenham exercido cargos em qualquer período
da legislatura que estiver em curso.

Em razão de entendermos que o referido dispo-
sitivo legal contraria o disposto no art. 17, § lº e 2º da
Constituição Federal, que estabelece a autonomia
dos partidos políticos e o seu caráter de entidade de
direito privado. Assim, surge no Texto Constitucional
que somente ao partido caberá decidir sobre a escolha
de seus candidatos à eleição, e estabelecer em lei o pri-
vilégio da candidatura nata constitui, a nosso ver, usur-
pação do direito de o partido decidir livremente sobre
suas candidaturas. Trata-se, portanto, de assunto inter-
na corpore,de interesse exclusivo do partido.

Ademais, se, de acordo com o citado § 1º do art.
17, o partido pode estabelecer normas de fidelidade e
disciplina partidária para seus filiados, inclusive para
prever a sua expulsão, pode também deixar de regis-



trar a sua candidatura, pois quem pode o mais pode o
menos.

Todavia, entendemos que a redação dada ao §
1º do art. 2º da Lei nº 9.597 éflagrantemente inconsti-
tucional, pois, contraria norma expressa contida no
caputdo art. 77 da Constituição Federal, com a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 16, a qual
prevê a realização do segundo turno no último domin-
go de outubro. Enfim, a marcação de data no segundo
turno é feita na Constituição. Desse modo, não há dú-
vida de que somente mediante proposta de emenda à
Constituição poderá ser modificada nesta data.

Em face do exposto e nos termos do art. 133, I,
do Regimento Interno do Senado, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 242, de
2000, expungido, no entanto, da redação proposta
para § lº do art. 2º da Lei nº 9.504/97, em razão de
contrariar o dispositivo do art. 77 da Constituição Fe-
deral nos termos da seguinte emenda supressiva:

Emenda supressiva: Suprima-se o art. 1º da re-
dação proposta pelo PLC nº242/2000 para o § 1º do
art. 2º da Lei nº 9.504/97.

É o voto
Em relação à emenda apresentada pelo Sena-

dor Antonio Carlos Valadares acrescenta o seguinte
artigo no projeto de lei: O art. 39 da Lei nº9.504, que é
a lei eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação
do § 5º, acrescido dos § 6º e 7º.

§ 5º – É proibido no dia da eleição,
constituindo crime eleitoral, praticar: arregi-
mentação a propagandas de boca de urna,
mesmo que a título gratuito; segundo, a di-
vulgação de qualquer espécie de propagan-
da de partidos políticos ou de seus candida-
tos mediante publicações, faixas, outdoor,
adesivos, cartazes, camisas, bonés, botas
ou discos e vestuários; terceiro, abertura de
postos de distribuição ou entrega de materi-
al de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos.

§ 6º – O eleitor que infringir a norma
estabelecida no parágrafo anterior ficará su-
jeito à pena de detenção de até seis meses
ou ao pagamento de multas no valor de cin-
co a vinte mil UFIRs, podendo apenas ser
convertida em prestação de serviços à co-
munidade.

§ 7º – Aplicar-se-á a pena de cassa-
ção do registro se o responsável pela infra-
ção prevista no § 5º deste artigo for candi-

dato a cargo eletivo, observado o rito pro-
cessual previsto no art. 22 da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990. Acho
também que essa emenda do Senador
Antonio Carlos Valadares é positiva tendo
em vista que facilitará, inclusive para a Jus-
tiça Eleitoral, a realização da eleição.

No caso específico de Pernambuco,
que acompanhei detalhadamente, a boca de
urna está aumentando. Neste ano, ao invés
de ser boca de urna, foi um arrastão de
urna, porque havia música, um conjunto de
Carnaval desfilando. Isso vi em Recife, e
não sei se houve nos outros Estados, mas
em Recife cada vez aumenta mais. Eram
milhares de pessoas com a mesma cor de
camisa, orquestra, samba, frevo, quer dizer,
uma grande mobilização e outras pessoas
que estão aqui viram também.

É positivo que as pessoas votem tran-
qüilamente. Então, em Pernambuco, não
houve violência, e tudo foi feito com muito
bom humor e alegria, mas em outros luga-
res isso poderá gerar violência.

O meu parecer, portanto, é favorável à
emenda do Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – V. Exª,
portanto, acolhe a emenda do Senador Valadares e
esclareço ainda que a UFIR ainda se encontra em vi-
gor. Magrinha, porque a inflação deve se situar entre
4% e 5%, mas ainda existe.

Estão inscritos para discutir a matéria os Sena-
dores Bernardo Cabral, José Eduardo Dutra, Jorge
Borhausen e Jefferson Péres.

O SR. BERNARDO CABRAL – Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma sugestão ao Senador Antonio
Carlos Valadares e ao Relator, Senador Eduardo Jor-
ge. Na emenda a redação está assim: “É proibido no
dia da eleição, constituindo crime eleitoral...”

É evidente que nenhum crime eleitoral é permiti-
do. Talvez fosse melhor, se o Sr. Relator aceitar:
“Constitui crime eleitoral praticar, no dia da eleição:...”
Seria uma emenda de redação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – A suges-
tão de V. Exª aperfeiçoa o texto, mas, evidentemente,
a palavra está com o Relator.

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra, para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA — Sr. Presi-
dente, tenho a intenção de pedir vista do projeto. Não
quero abortar o debate agora. Se houver Senadores



inscritos para debater.... Estão em discussão o proje-
to e a emenda.

O SR. BERNARDO CABRAL – Só a emenda.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA –Não, o proje-

to e a emenda. Quero pedir vista. Concordo com a
emenda, mas não concordo com o projeto.

Vou pedir vista, mas peço que seja depois que
os Senadores debaterem.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Até pelo
fato de termos ainda três matérias a apreciar e termos
quorum, a menos que o autor deseje se manifestar,
queria sugerir aos Srs. Senadores membros da Co-
missão que se reservassem para o debate quando o
Senador José Eduardo Dutra, que solicita vista da
matéria, apresentasse sua manifestação favorável ou
voto em separado em contrário.

Concedo a palavra ao Senador Jorge Borhausen.
O SR. JORGE BORHAUSEN – Sr. Presidente,

Srs. Senadores, rapidamente, vou falar a respeito do
projeto por uma única razão: na próxima semana, es-
tará se realizando a reunião do Mercosul, na cidade
de Florianópolis. Como sou Secretário da Comissão
do Mercosul, não poderei estar presente aqui ao de-
bate.

Quero justificar o projeto, especialmente para o
Senador José Eduardo Dutra, uma vez que S. Exª já
anunciou o seu pedido de vista.

Esse projeto tem uma razão principal na discus-
são do financiamento de campanha. Ora, se discutir-
mos aqui o financiamento público de campanha, tere-
mos que levar em consideração que temos que dimi-
nuir os custos de campanha. A primeira medida para
diminuir os custos de campanha é diminuir a campa-
nha. Inclusive, a campanha no que diz respeito ao seu
tempo perdido. Tivemos, nessa eleição municipal, as
nossas convenções realizadas entre 10 e 30 de junho.
Portanto, começamos no dia 10 de junho as campa-
nhas eleitorais.

Quando chegou o mês de julho, escolhidos o
candidato, na campanha municipal, temos e teremos
sempre as Olimpíadas. Na campanha estadual e fe-
deral, no mês de julho, teremos sempre a Copa do
Mundo. Ficam os candidatos falando sozinhos, gas-
tando e, se for com o dinheiro público, mais grave ain-
da o será.

O que propõe o projeto? Fazer com que as con-
venções se realizem entre lº e 10 de agosto. Qual a
modificação que isso traz? Já tiramos daí 50 dias de
custo de campanha, quer seja para o candidato, quer
seja para o erário, e temos que cuidar especialmente

do erário, uma vez que há uma manifestação sobre fi-
nanciamento público de campanha.

Em função disso, alteram-se os prazos, alte-
ra-se o prazo do início da campanha e há uma diminu-
ição, uma proposta de diminuição de 10 dias no que
diz respeito à campanha de rádio e televisão.

Por outro lado, há nesse projeto medidas alta-
mente salutares para a vida pública brasileira. Vou ci-
tar uma, que é fazer com que o cálculo para rádio e te-
levisão seja do resultado das urnas, e não no dia pri-
meiro da sessão legislativa, para evitar esse escân-
dalo do troca-troca de partidos, de pessoas que saem
do partido, e, no dia seguinte, retornam com vanta-
gens pessoais para dar mais tempo de rádio e televi-
são à agremiação, e isso estamos cansados de ver. É
uma medida saneadora que é absolutamente indis-
pensável na reforma política.

Quanto à candidatura nata – já me fez uma con-
sulta o Senador Edison Lobão –, primeiro, colocou
bem o Relator que ela é inconstitucional; segundo,
vou citar um exemplo prático de dirigente partidário:
nós tivemos um processo de impeachment no Esta-
do de Santa Catarina contra o Governador do Estado.
O PFL se reuniu, fechou questão, estabeleceu diretriz
partidária. O processo foi aprovado por unanimidade
no Partido. No dia da votação, dois deputados do Par-
tido não compareceram. Em razão disso, foi movido
um processo de expulsão. Houve deliberação unâni-
me. Não foram incluídos na chapa de candidatos a
deputados, mas mediante um requerimento ao juiz
eleitoral eles foram incluídos como candidatos do
PFL, apesar da expulsão.

Assim, a candidatura nata ofende a Constituição
e a liberdade dos partidos políticos. Dificilmente se
expulsa alguém de um partido. Esse é um processo
que se não for feito dentro dos estatutos partidários a
Justiça tranca.

Faço essas colocações especialmente em fun-
ção do pedido de vista do Senador José Eduardo Du-
tra e em função da minha impossibilidade de estar
presente. Entendo que a emenda do Senador Valada-
res é absolutamente correta, porque vem ao encontro
da preocupação com a diminuição de custos das
campanhas eleitorais.Acho que o Relator aceitou mu-
ito bem. O Senador Bernardo Cabral completou no
que diz respeito à técnica legislativa.

Faço um apelo a V. Exªs no sentido de que esse
exame seja feito com muito cuidado. Lembro ainda que
nós estamos aqui preocupados com a reforma política.
Como ela tem sido feita por projetos separados, tem



uma relação lógica, absolutamente lógica com o proble-
ma de financiamento público de campanha.

Pediria ao Senador José Eduardo Dutra que
examinasse com o seu habitual espírito público essas
considerações, lembrando mais uma vez que o mês
de julho ou é perdido com a Copa do Mundo ou é per-
dido com as Olimpíadas, e é perdido com o dinheiro
do candidato ou do povo brasileiro.

Com essas considerações, encerro minha expo-
sição, pedindo a meus pares a aprovação do projeto.
Evidentemente, se sugestões novas surgirem — tra-
ta-se de um projeto que está tramitando há pouco
tempo na Casa –, terei o maior prazer de conversar a
respeito e de analisar essas sugestões.

Chamo a atenção para o cuidado que devemos
ter em relação aos gastos de campanha.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) – Consulto
o Senador José Eduardo Dutra se mantém o seu pe-
dido de vista. (Pausa.)

Está concedida vista ao projeto pelo prazo de
uma semana. Na próxima quarta-feira a matéria volta-
rá à apreciação da Comissão.

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

JUSTIÇA E CIDADANIA

Emenda nº 1-CCJ

Suprima-se, do art. lº a redação pro-
posta pelo PLS nº 242, de 2000, para o § 1º
do art. 2º da Lei nº 9.504, de 1997.

Emenda nº 2 – CCJ

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 242, DE 2000

”Altera a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições“.

Emenda Aditiva nº

Acrescenta-se o seguinte artigo:
Art. O artigo 39 da Lei nº 9.504, de 30 da setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação
do § 5º, acrescido do § 6º e do § 7º:

“Art. 39..................................................
§ 1º.......................................................
§ 2º.......................................................
§ 3º......................................................
§ 4º......................................................
§ 5º É crime eleitoral, no dia da elei-

ção, praticar:

I) a arregimentação ou a propaganda de
bocas de urna, mesmo que a título gratuito;

II) a divulgação de qualquer espécie
de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos, mediante publicações, fai-
xas, outdoors, adesivos, cartazes, camisas,
bonés, botons ou dísticos em vestuários;

III) a abertura de postos de distribuição
ou entrega de material de propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos.

§ 6º O eleitor que infringir a norma esta-
belecida no parágrafo anterior ficará sujeito a
pena de detenção da até seis meses ou ao
pagamento de multa no valor de cinco mil a
vinte mil UFIRS, podendo a pena ser converti-
da em prestação de serviços a comunidade.

§ 7º Aplicar-se-á a pena de cassação
do registro se o responsável pela infração
prevista no § 5º deste artigo for candidato a
cargo eletivo, observado o rito processual
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº
64 de 18 de maio de 1990".

Emenda nº 4 – CCJ

Tipo de Emenda: Modificativa

Dê-se ao caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997 a seguinte redação:

”Art. 8º A escolha dos candidatos pe-
los partidos e a deliberação sobre coliga-
ções deverão ser feitas no período de 10 de
junho a 5 de agosto do ano em que se reali-
zarem as eleições, lavrando-se a respectiva
ata em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral.“ (NR)

Emenda nº 5 – CCJ

Tipo de Emenda: Supressiva

Suprima-se no art. 1º do projeto a referência
ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 1997 e também o texto
modificado do mesmo art. 47.

Emenda nº 6 – CCJ

Tipo de Emenda: Modificativa

Dê-se ao caput do art. 11 da Lei nº 9.504/97 a
seguinte redação:

”Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à
Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as
dezenove horas do dia 10 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.“ (NR).









TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 242, DE 2000

Na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania que, altera a Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que Estabele-
ce normas para as eleições .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 8º, 11, 16, 36, 39,45 e 52, da Lei

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigo-
rar com a seguinte redação:

Art. 8º A escolha dos candidatos pelos
partidos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 10 de ju-
nho a 5 de agosto do ano em que se reali-
zarem as eleições, lavrando-se a respectiva
ata em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral.

§ 1º (Revogado)
.....................................................(NR)
Art. 11. Os partidos e coligações solici-

tarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 10
de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.

.................................................... (NR)
Art. 16. Até trinta dias antes da data

das eleições, os Tribunais Regionais Eleito-
rais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral,
para fins de centralização e divulgação de
dados, relação dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, da qual consta-
rá obrigatoriamente referência ao sexo e ao
cargo a que concorrerem. (NR)

.............................................................
Art. 36. A propaganda eleitoral somen-

te é permitida após o dia 16 de agosto do
ano da eleição. (NR)

.............................................................
Art. 39 ..................................................
§ 1º ......................................................
§ 2º ......................................................
§ 3º ......................................................
§ 4º ......................................................
§ 5º É crime eleitoral, no dia da elei-

ção, praticar:
I) a arregimentação ou a propaganda de

bocas de urna, mesmo que a título gratuito;

II) a divulgação de qualquer espécie
de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos, mediante publicações, fai-
xas, outdoors, adesivos, cartazes, camisas,
bonés, botons ou dísticos em vestuários;

III) a abertura de postos de distribuição
ou entrega de material de propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos.

§ 6º O eleitor que infringir a norma es-
tabelecida no parágrafo anterior ficará sujei-
to à pena de detenção de até seis meses ou
ao pagamento de multa no valor de cinco
mil a vinte mil UFIR’s, podendo a pena ser
convertida em prestação de serviços à co-
munidade.

§ 7º Aplicar-se-á a pena de cassação
do registro se o responsável pela infração
prevista no § 5º deste artigo for candidato a
cargo eletivo, observado o rito processual
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº
64 de 18 de maio de 1990. (NR)

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

Art. 45. A partir de 10 de agosto do
ano da eleição, e vedado às emissoras de
rádio e televisão, em sua programação nor-
mal e noticiário: (NR)

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

§ 1º A partir de 10 de agosto do ano
da eleição, é vedado ainda às emissoras
transmitir programa apresentado ou comen-
tado por candidato escolhido em convenção.
(NR)

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

Art. 52. A partir do dia 11 de agosto do
ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará
os partidos e a representação das emisso-
ras de televisão para elaborarem plano de
mídia, nos termos do artigo anterior, para o
uso da parcela do horário eleitoral gratuito a
que tenham direito, garantida a todos parti-
cipação nos horários de maior e menor au-
diência. (NR)

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

Art. 3º Fica revogado o § 1º do art. 8º da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2001. – Ber-
nardo Cabral – Presidente.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARJA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

Seção I
Do Presidente e do Vice-presidente da República

(*) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 4-6-97:

“Art. 77. A eleição do Presidente e do Vi-
ce-Presidente da República realizar-se-á, simultane-
amente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro
turno, e no último domingo de outubro, em segundo
turno, se houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.”

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16
DE 4 DE JUNHO DE 1997

Dá nova redação ao § 5º do art. 14,
ao caput do art. 28, ao inciso II do art. 29,
ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Consti-
tuição Federal.

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

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

..........................................................................
Art. 39. A realização de qualquer ato de propa-

ganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fe-
chado, não depende de licença da polícia.

..........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expe-

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

dência comunica ao Plenário que o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 169, de 2001, que acaba de ser lido,
tramitará com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Fe-
deral, e, de acordo com o art. 122, II, ”b“, do Regimen-
to Interno, poderá receber emendas, pelo prazo de
cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 49, de 2001-Complementar (n.º 195/2001,
na Casa de origem), (tramitando em regime de urgên-

cia, nos termos do art. 64, da Constituição Federal), lido
anteriormente, vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos, onde somente poderá receber emendas pelo prazo
único de cinco dias úteis, de acordo com o art. 122, inci-
so II, ”b“, combinado com o art. 375, I, do Regimento
Interno, findo o qual, sendo apresentadas emendas, as
mesmas deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral
da Mesa, a fim de serem publicadas no Diário do Sena-
do Federal e em avulsos, para serem distribuídos aos
Srs. Senadores, na forma regimental.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a minha inscrição e a do Senador Bernardo Ca-
bral para uma comunicação inadiável, no momento
oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exªs
serão atendidos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicitei a palavra, pela ordem, para manifestar a mi-
nha indignação com notícia que consta no Jornal do
Senado atribuindo-me declarações que nunca fiz, em
nenhum momento, em nenhum lugar e a nenhuma
pessoa. Não fui ouvido, não fui entrevistado, não dis-
cursei. Há, portanto, no mínimo, um grave equívoco.

Sr. Presidente, a minha preocupação refere-se
ao fato de que as declarações a mim atribuídas não
fazem jus ao meu caráter, à minha formação.

Sr. Presidente, fui um dos Senadores que tive-
ram o pesado encargo de opinar e votar no processo
que envolveu os Senadores Antonio Carlos Maga-
lhães e José Roberto Arruda. Fi-lo, ao proferir o meu
voto, com a convicção de que cumpri – evidentemen-
te ela enseja divergências, opiniões contrárias à mi-
nha convicção –, o meu dever, a minha obrigação. Em
todos os momentos do processo, arcando, às vezes,
com incompreensões da imprensa e até de amigos,
fiz questão de adotar uma postura discreta, recato
que, creio, cabe aos juízes observar. E era como juiz
que lá me encontrava, até que, chegado o momento
oportuno, manifestei, com sensatez e com discrição,
o meu voto, a minha opinião.



Não seria agora, depois de o Senador Antonio
Carlos Magalhães ter renunciado ao seu mandato, le-
gitimamente conquistado, enfrentado um dos dias
mais duros de sua vida política, como S. Exª mesmo
teve ocasião de dizer aqui, que eu iria fazer as decla-
rações que estão aqui a mim atribuídas.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que compreenda a
minha indignação, adote as providências que o caso
requer e mande corrigir isso, porque se trata de uma
inverdade.

Terminada a reunião, falei com três jornalistas:
Tereza Cruvinel, Ariosto Teixeira e Délis Ortiz e a ne-
nhum deles eu disse isso, muito menos a qualquer
jornalista da Agência Senado ou do Jornal do Se-
nado, porque não fui entrevistado, não me pediram
opinião. Por que eu iria tripudiar sobre o Senador
Antonio Carlos Magalhães? Cada Senador é livre
para dizer o que pensa e para agir como acha que
deve. Eu respondo pelos votos que dou, pelos meus
atos e pelas palavras que pronuncio. Não posso ace-
itar que se coloque na minha boca palavras que não
proferi, palavras que não pronunciei e que considero
graves. Cumpri o meu dever, a minha obrigação. Mas
isso não quer dizer que eu tripudie ou faça comentá-
rio que não me cabe sobre o futuro político do Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães ou de qualquer outra
natureza.

Compreendo inclusive a mágoa de S. Exª aqui ex-
travasada. Não concordo com todos os termos do seu
discurso, mas acho que S. Exª agiu em legítima defesa
política quando renunciou e quando fez esse discurso.
Por essa razão, eu não pronunciaria as palavras que es-
tão aqui. Pode parecer que se trata de um episódio sim-
ples.Mas não é.Sou amigo do ex-Senador Antonio Car-
los Magalhães. S. Exª pode até estar magoado, como
disse aqui ontem, com o Senado, com o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.

Essas palavras, eu não as pronunciei, não disse
isso que está aqui. Não tenho o direito de interferir na
vida política futura de S. Exª e muito menos prever o
que vai acontecer na Bahia, ou de fazer qualquer ou-
tro tipo de julgamento. Isso não é de minha competên-
cia, não diz respeito à minha atuação como Senador.
O que eu tinha de fazer nesse caso eu fiz quando dei
o meu voto no Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar, e ponto final.

S. Presidente, encareço à Mesa que determine
ao setor responsável a devida correção e que trate de
adotar as providências para que erros dessa natureza
não se repitam. Inclusive, ontem, o Jornal do Sena-
do trazia uma longa matéria com declaração a mim

atribuída que, embora não tivesse a gravidade dessa
outra, recomendei à minha Assessora de Imprensa, a
Jornalista Sandra Ibiapina, que se dirigisse à Diretora
do Jornal do Senado e manifestasse a minha surpre-
sa com o que ali estava escrito, já que eu não havia
feito tal declaração. No dia seguinte, o que vem é pior
ainda, tendo em vista tratar-se de uma declaração
mais extensa e de uma gravidade muito maior, já que
envolve conceitos que não emiti.

Sr. Presidente, é preciso verificar se não está
havendo algo de errado no funcionamento desse se-
tor. Imagino que a Mesa vai adotar todas as providên-
cias. O Jornal do Senado tem a obrigação de ser fiel
ao que dizem os Srs. Senadores na tribuna, nas Co-
missões ou às declarações pelas quais assumam sua
inteira responsabilidade.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador

Lúcio Alcântara, a Presidência e os Senadores conhe-
cem o caráter e a decência de V. Exª. Portanto, nos soli-
darizamos a V. Exª em relação a sua indignação.

A Mesa tomará todas as providências para apu-
rar o ocorrido e fará os reparos devidos.

O Jornal do Senado tem e precisa ter credibili-
dade, e não pode comprometê-la com equívocos ou
erros dessa natureza.

Esteja V. Exª seguro de que a Mesa tomará to-
das as providências necessárias.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Inclusive a apuração de responsabilidades, se houver.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Inclusive
apurando as responsabilidades.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 97, DE 2001

Altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, que “Dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relati-
vas ao monopólio do petróleo, institui o
Conselho Nacional de Política Energética
e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências“.

O Congresso Nacional decreta:



Art. 1º Fica acrescido o artigo 50-A à Lei nº9.478,
de 6 de agosto de 1997, com a seguinte redação:

Art. 50-A A União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios instituirão conse-
lhos para o acompanhamento e o controle
social do processo de repartição, transferên-
cia, e aplicação dos recurso das participa-
ções de que tratam os incisos II e III do art.
45 desta lei.

§ 1º O controle social previsto neste
artigo consiste em ação permanente e vo-
luntária, exercida por cidadãos e entidades
legalmente organizadas e com legitimidade
para os representar, visando à supervisão
popular plena do uso dos recursos mencio-
nados no caput, especialmente quanto à
obediência aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e
economicidade.

§ 2º Os conselhos serão instituídos
com base em normas de cada esfera de go-
verno, cuja composição deverá incluir repre-
sentantes dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo e do Ministério Público, no caso dos
Estados e Distrito Federal, além de repre-
sentantes da sociedade civil, observada a
maioria destes.

§ 3º Os membros dos conselhos insti-
tuídos não perceberão qualquer espécie de
remuneração pela participação no colegia-
do, seja em reunião ordinária ou extraordi-
nária.

§ 4º Todos os dados e informações ne-
cessárias ao pleno exercício do controle so-
cial sobre ingresso e aplicação dos recursos
de que trata o caput serão disponibilizadas
mensalmente, pelo Poder Executivo Estadu-
al ou Municipal, aos respectivos conselhos
instituídos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

Justificação

Respeitada a autonomia dos Estados e Municí-
pios na aplicação dos recursos dos royalties, mas
considerando a necessidade de um acompanhamen-
to social do emprego desses valores principalmente
em relação ao atendimento aos princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

economicidade, propõe-se a criação de conselhos
estaduais e municipais para tal fim.

O modelo de controle social por meio de conse-
lhos já é adotado em programas importantes do Go-
verno Federal, a exemplo dos conselhos de assistên-
cia social, conselhos de saúde, conselho do Fundef,
conselhos de emprego, e outros.

Estima-se, portanto, que, com a alteração pa-
trocinada por este projeto, a aplicação dos recursos
advindos da exploração do petróleo ganhará maior
legitimidade social, fato que propicia o vínculo dos
gastos às prioridades dos estados e municípios que
participam do rateio.

É de se ver que a instituição de conselhos es-
taduais e municipais, que contará com a colabora-
ção do Poder Executivo dos estados e municípios,
estimulará o debate sobre as prioridades quando
da aplicação dos royalties nessas esferas de go-
vernança, ampliando a transparência da despesa
pública.

Ademais, o acompanhamento social do empre-
go dos recursos é tarefa essencial na tarefa de apri-
morar o planejamento estadual ou municipal. Tra-
ta-se, pois, de inserir o próprio cidadão no processo
de decisão sobre a alocação desses recursos.

O projeto não implica elevação de gastos para
os entes federados. Além disso, enquadra-se plena-
mente nos ditames constitucionais e legais que con-
sagram a boa aplicação do dinheiro público, o que
nos leva a pugnar pôr sua aprovação.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – Ro-
berto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao mo-
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên-
cia Nacional do Petróleo e dá outras pro-
vidências.

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

(Às Comissões de Serviços de
Infra-Estrutura e de Constituição, Justiça e
Cidadania, cabendo à ultima a decisão ter-
minativa.)



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98 DE 2001

Altera a redação do § 5º do art 47 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 –
Lei Eleitoral e acrescenta § 7º ao mesmo
dispositivo, para determinar nova forma
de distribuição do tempo de propaganda
gratuita entre os partidos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºO art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com nova redação do §
5º e acrescido de § 7º nos seguintes termos:

Art. 47. .................................................
.............................................................
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a

Governador deixar de concorrer, em qual-
quer etapa do pleito, e não havendo a subs-
tituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á
nova distribuição do tempo entre todos os
partidos.

§ 7º O partido que não apresentar can-
didato a qualquer dos cargos em disputa,
mesmo que participe de coligação, perderá
o direito a sua parcela do horário eleitoral
referente à eleição para aquele cargo, tem-
po que será revertido para – os demais par-
tidos, proporcionalmente ao número de re-
presentantes na Câmara dos Deputados.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Um dos efeitos mais perversos da coligação, no
período eleitoral, é o fato de pequenos partidos, sem
nenhuma expressão política e eleitoral, associa-
rem-se a outros apenas para negociar o tempo de
campanha no rádio e na televisão, muitas vezes em
detrimento de partidos maiores, que, por não se coli-
garem, acabam ficando com menos tempo para seus
candidatos. Tal prática contribui por estabelecer con-
dições de desigualdade entre os partidas, principal-
mente para os que não se sujeitam às negociatas
para compra de horário.

A1ém de buscar o fortalecimento do partido po-
lítico enquanto agremiação específica, a presente
proposta objetiva estabelecer um critério mais justo
de distribuição desse horário, ao determinar a perda
do tempo do partido que não apresentar candidato a
qualquer dos cargos em disputa e a reversão desse
tempo para distribuição entre os demais partidos.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – Sena-
dor Iris Rezende.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

O Vice-presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

.........................................................................
Art 47. As emissoras de rádio e de televisão e os

canais de televisão por assinatura mencionados no
art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anterio-
res à antevéspera das eleições, horário destinado à
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita,
na forma estabelecida neste artigo.

..........................................................................
5º Se o candidato a Presidente ou a Governador

deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e
não havendo a substituição prevista no art. 13 desta
lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candi-
datos remanescentes.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os pro-
jetos lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

Ofício nº 35/01-Presidência/CCJ

Brasília, 16 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 242, de 200, de autoria
do Senador Jorge Bornhausen, que “Altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições”.



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

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

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O ofício
lido vai a publicação.

Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do regimento
Interno, fica aberto oprazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Proejto de Lei do Senado nº 242,
de 2000, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, recurso que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

RECURSO Nº 8, DE 2001

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regi-
mento Interno, solicitamos a manifestação do Plená-
rio do Senado sobre o PLS nº 242/2000.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – Heloí-
sa Helena – Carlos Wilson – Tião Viana – Marina
Silva – Roberto Freire – Sebastião Rocha – Geral-
do Cândido – Roberto Saturnino – Pedro Simon –
Emília Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A maté-
ria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis,
para recebimento de emendas ao Projeto de Lei do
Senado n.º 242, de 2000, tendo em vista o recebi-
mento do Recurso n.º 8, de 2001, lido anteriormente,
nos termos do art. 235, II, ”c“, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução nº 21, de 2001, de autoria do
Senador Antero Paes de Barros, que cria a Secretaria
Especial de Informática do Senado Federal – SEI, e
dá outras providências.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,

Justiça e Cidadania, e Diretora, para exame.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi-
dência recebeu o Aviso n.º 2.136, de 2001, na origem,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão n.º 120/2001-TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
sobre auditoria realizada nas obras de construção da
rodovia BR-235, no trecho compreendido entre a ci-
dade de Pedro Afonso – TO e a divisa com o Estado
do Maranhão (TC – 008.063/99-0).

O expediente, anexado ao processado do Aviso
n.º 15, de 2001, vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

Brasília, 30 de março de 2001

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª a republicação do Projeto de Lei

do Senado nº 96, de 2001, a fim de adequá-lo à técni-
ca legislativa.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exª protestos de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Antônio Carlos Vala-
dares.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi-
dência defere a solicitação do Senador Antonio Car-
los Valadares.

Será feita a republicação solicitada no Diário do
Seando Federal, com a devida retificação, assim
como a republicação dos avulsos respectivos.

É o seguinte o projeto republicado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 96 , DE 2001

Dispõe sobre expurgo da TJLP
(Taxa de Juros de Longo Prazo) das ope-
rações rurais realizadas com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento do Norte, do Nordeste e do Cen-
tro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas assunções, renegociaçõës, prorro-

gações e composições das dívidas referentes às ope-
rações rurais com recursos dos Fundos Constituciona-
is, os bancos administradores dos Fundos ficam obri-
gados a aplicar, a partir da vigência dos contratos origi-
nais, expurgo da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo)
cobrada nos financiamentos, observando para cada
categoria de produtores, os seguintes percentuais:

I – Mini ou pequeno produtor rural, suas coope-
rativas e associações: expurgo de 100% da TJLP;

II – Médio produtor rural, suas cooperativas e
associações: expurgo de 80% da TJLP;

III – Grande produtor rural, suas cooperativas e
associações: expurgo de 50% da TJLP.



Art 2º Os mutuários interessados na negocia-
ção, prorrogação e composição de dívidas de que tra-
ta o artigo anterior deverão manifestar, formalmente,
seu interesse aos bancos administradores no prazo
de 60 dias, a contar da publicação desta lei.

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Apesar das repetidas edições de medidas provi-
sórias e outras leis esparsas visando a regularidade
dos financiamentos rurais, nenhuma solução perma-
nente ainda foi encontrada que pudesse deixar tran-
qüilos os agricultores. Os juros cobrados, e os encar-
gos que incidem sobre os empréstimos 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 nego-
ciar 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, sa-
crificando o futuro de seus filhos, aumentando o de-
semprego e o êxodo rural. Por esta razão, em muitos
lugares onde se reduziu a atividade econômica o
IBGE registrou um decréscimo acentuado na popula-
ção dos pequenos 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 violên-
cia e da marginalidade.

Apoiar o agricultor significa antes de tudo produ-
zir comida boa e barata, significa combater a fome e
reduzir 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 cli-
máticos, mas os decorrentes de uma política monetá-
ria 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 demagogicamente sugerir o
perdão das dívidas.

Pretende-se, sim, enfrentar uma realidade que
se não for equacionada teremos uma crise sem pre-
cedentes no meio rural, culminando com o esvazia-
mento do interior e o agravamento dos problemas so-
ciais nos centros urbanos.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2001. – Anto-
nio Carlos Valadares, PSB-SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A partir de 14 de janeiro de 2000, os en-

cargos financeiros dos financiamentos concedidos
com recursos dos Fundos Constitucionais de Fi-

nanciamento do Norte, do Nordeste e do Cen-
tro-Oeste, de que trata a Lei nº7.827, de 27 de setem-
bro de 1989, serão os seguintes:

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

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar – PRONAF: os definidos na legislação e regula-
mento daquele Programa;

b) mini produtores, suas cooperativas e associ-
ações: seis por cento ao ano;

c) pequenos e médios produtores, suas coope-
rativas e associações: oito inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento ao ano;

d) grandes produtores, suas cooperativas e as-
sociações: 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
centésimos 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

centésimos 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, limi-

tado a três por cento ao ano, está contido nos encar-
gos financeiros cobrados pelos Fundos Constitucio-
nais e será reduzido em percentual idêntico ao per-
centual garantido por fundos de aval.

§ 3º Os contratos de financiamento conterão
cláusula estabelecendo que os encargos financeiros
serão revistos anualmente e sempre que a Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP apresentar variação
acumulada, para mais ou para menos, superior a trin-
ta por cento.

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

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

§ 6º No caso de desvio na aplicação dos recur-
sos, 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 Financiamento, desembolsados pelos bancos ad-
ministradores, serão remunerados pelos encargos
pactuados com os devedores, excluido o del credere
correspondente.

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 nº 9.138, 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.

Art. 4º Ficam os bancos administradores dos
Fundos Constitucionais de Financiamento, se do inte-
resse dos mutuários de financiamentos amparados
por recursos dos Fundos e alternativamente às condi-
ções estabelecidas no artigo anterior, autorizados a
renegociar as operações de crédito rural nos termos
da Resolução nº2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do
Conselho Monetário Nacional, e suas alterações pos-
teriores.

§ 1º (Vetado)

§ 2º Nas renegociações de que trata este artigo,
os bancos administradores poderão financiar, com re-
cursos dos Fundos Constitucionais de Financiamen-
to, 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 renegociado, prorrogado ou recomposto sua dí-
vida nos termos desta Lei, não poderá tomar novos fi-
nanciamentos em bancos oficiais, enquanto não for
regularizada a situação da respectiva dívida.

Art. 6º Em cada operação dos Fundos Constitu-
cionais, contratada a partir de 1º de dezembro de
1998, excluída a decorrente da renegociação, prorro-
gação e composição de que trata o art. 3º, risco ope-
racional do banco administrador será de cinqüenta
por cento, cabendo igual percentual ao respectivo
Fundo.

Parágrafo único. Eventuais prejuízos, decorren-
tes de valores não liquidados em cada operação de fi-
nanciamento, serão rateados entre as partes nos per-
centuais fixados no caput.

Art. 7º Os bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento e dos Fundos de
Investimentos Regionais fornecerão ao Ministério da
Integração Nacional, na forma que vier a ser por este
determinada, as informações necessárias à supervi-
são, ao acompanhamento e ao controle da aplicação
dos recursos e à avaliação de desempenho desses
Fundos. Parágrafo único. Sem prejuízo das informa-
ções atualmente prestadas, será facultado aos ban-
cos administradores período de adaptação de até um
ano para atendimento do previsto no caput.

Art. 8º Os Ministérios da Fazenda e da Integra-
ção Nacional, em conjunto, estabelecerão normas
para estruturação e padronização dos balanços e ba-

lancetes dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento.

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 Financia-
mento poderão financiar empreendimentos
não-governamentais de infra-estrutura econômica
até o limite de dez por cento dos recursos previstos,
em cada ano, para os respectivos Fundos.

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

§ 3º Os Fundos Constitucionais de Financia-
mento poderão financiar empreendimentos comercia-
is e de serviços até o limite de dez por cento dos re-
cursos previstos, em cada ano, para os respectivos
Fundos.“

”Art. 7º A Secretaria do Tesouro Nacional libera-
rá ao Ministério da Integração Nacional, nas mesmas
datas e, no que couber, segundo a mesma sistemáti-
ca adotada na transferência dos recursos dos Fundos
de Participação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, os valores destinados aos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nor-
deste e do Centro-Oeste, cabendo ao Ministério da
Integração Nacional, observada essa mesma siste-
mática, repassar os recursos diretamente em favor
das instituições federais de caráter regional e do Ban-
co do Brasil S.A.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda infor-
mará, mensalmente, ao Ministério da Integração Na-
cional e aos bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento a soma da arreca-
dação do imposto sobre a renda e proventos de qual-
quer natureza e do imposto sobre produtos industriali-
zados, 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 Ministério da Integração Nacional, os bancos ad-
ministradores poderão repassar recursos dos Fundos
Constitucionais a outras instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com capaci-
dade técnica comprovada e com estrutura operacio-
nal e administrativa aptas a realizar, em segurança e
no estrito cumprimento das diretrizes e normas esta-
belecidas, programas de crédito especificamente cri-
ados com essa finalidade.“ (NR)

”Art. 13. A administração dos Fundos Constituci-
onais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste será distinta e autônoma e, observadas as



atribuições previstas em lei, exercida pelos seguintes
órgãos:

I – Conselho Deliberativo das Superintendênci-
as de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e
pelo Conselho Deliberativo 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 Su-
perintendências 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 dezem-
bro, os programas de financiamento de cada Fundo,
com os respectivos tetos de financiamento por mutuá-
rio;

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

as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento
das diretrizes aprovadas.“ (NR)

”Art. 15. São atribuições de cada uma das insti-
tuições financeiras federais de caráter regional e do
Banco do Brasil S.A., nos termos da lei:

I – aplicar os recursos e implementar a política
de concessão de crédito de acordo com os progra-
mas aprovados pelos respectivos Conselhos Delibe-
rativos;

II – definir normas, procedimentos e condições
operacionais próprias da atividade bancária, respeita-
das, dentre outras, as diretrizes constantes dos pro-
gramas de financiamento aprovados pelos Conselhos
Deliberativos de cada Fundo;

III – enquadrar as propostas nas faixas de en-
cargos e deferir os créditos;

IV – formalizar contratos de repasses de recur-
sos na forma prevista no art. 9º;

V – prestar contas sobre os resultados alcança-
dos, desempenho e estado dos recursos e aplicações
ao Ministério da Integração Nacional, que as subme-
terá aos Conselhos Deliberativos;

VI – exercer outras atividades inerentes à apli-
cação 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 Ministério da Integração Na-
cional a proposição de aplicação dos recursos relati-
va 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 De-
senvolvimento da Amazônia e do Nordeste e ao Con-
selho Deliberativo do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste as propostas de aplicação
dos recursos relativas aos programas de financia-
mento para o exercício seguinte.“

(NR)

”Art. 17. (Vetado)“

”Art. 20. Os bancos administradores dos Fundos
Constitucionais de Financiamento apresentarão, se-
mestralmente, ao Ministério da Integração Nacional,
relatório circunstanciado sobre as atividades desen-
volvidas e os resultados obtidos.

..........................................................................
5º O Ministério da Integração Nacional encami-

nhará ao Conselho Deliberativo das Superiritendênci-
as de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e
ao Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste os relatórios 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 Fun-
dos Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Finor, do Finam e
do Funres, bem como dos recursos depositados na
forma do art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores e operadores, serão remunerados
com base na taxa extra-mercado divulgada pelo Ban-
co 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 realizada na forma do art. 9º da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991, ou em composição com os recur-
sos de que trata o art. 5º da mesma Lei.

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

trata o art. 5º da Lei nº8.167, de 1991, o montante não
poderá ultrapassar cinqüenta por cento do total da
participação do Fundo no projeto, e as debêntures a
serem subscritas serão totalmente inconversíveis 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 orçamento anual fixado no § lºdo
art. 5º da Lei nº 8.167, de 1991 .” (NR)

Art. 12. As disposições do art. 1º da Lei nº9.808,
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 nº8.167, de 16 de janeiro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

”Art. 2º Ficam mantidos, até o exercício financei-
ro de 2013, correspondente ao período-base de
2012, os prazos e percentuais para destinação dos
recursos de que tratam o art. 5º do Decreto-Lei nº
1.106, de 16 de junho de 1970, e o art. 6º do Decre-
to-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 nº2.035-28, de 21 de
dezembro de 2000.

Brasília, 12 de janeiro de 2001; 180º da Inde-
pendência e 113º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Martus Ta-
vares – Fernando Bezerra.

LEI Nº 9.126, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo-TJLP sobre em-
préstimos concedidos com recursos dos
Fundo Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste Cen-
tro-Oeste e dos Fundos de Investimentos
do Nordeste e da Amazônia e do Fundo
de Recuperação Econômica do Espírito
Santo, e com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, altera dispositivos da
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e
dá outras providências .

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A partir de 1º de julho de 1995, os financi-
amentos concedidos com recursos dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, terão como custo básico a
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

1º Os bancos administradores dos Fundos de
que trata este artigo poderão, nas operações contra-
tadas a partir de 1º de julho de 1995, cobrar del cre-
dere compatível com os riscos assumidos pelos fi-
nanciamentos concedidos e adequados à função so-
cial de cada tipo de operação, adicionalmente aos
custos previstos no caput deste artigo, de até seis por
cento ao ano.

2º Os contratos de financiamentos com recur-
sos dos Fundos de que trata este artigo, celebrados
até 30 de junho de 1999 terão os respectivos encar-
gos financeiros ajustados, a partir de 1º de julho de
1995, de forma a compatibilizá-los aos custos previs-
tos no caput e no § 1º deste artigo, observado o crité-
rio pro rata tempore.

3º A taxa mensalizada da TJLP, incidente sobre
os financiamentos previstos no caput deste artigo,
celebrados até 30 de junho de 1995, será reduzida
em oito décimos de um ponto percentual, no período
de 1º de novembro de 1995 a 31 de maio de 1996.

Art. 2º As debêntures subscritas com recursos
do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), do
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), e do
Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
(FUNRES), de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janei-
ro de 1991, terão custos básicos eqüivalentes à TJLP,
acrescidos de outros encargos financeiros de quatro
por cento ao ano.

Parágrafo único. As debêntures de que trata
este artigo terão prazo de carência eqüivalente ao pra-
zo de implantação do projeto, conforme consta do pare-
cer da Secretaria Executiva aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento
Regional, podendo este prazo ser prorrogado em perío-
dos de até doze meses pelo referido Conselho, desde
que consubstanciado em parecer técnico.

Art. 3º A partir de 1º de julho de 1995, os recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de-
sembolsados pelos bancos administradores aos mu-
tuários, serão remunerados pela Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP, com os redutores previstos nos
financiamentos realizados.

Art. 4º Os saldos diários dos recursos dos Fun-
dos Constitucionais de Financiamento das Regiões



Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Finor, do Finam e
do Funres, bem como dos recursos depositados na
forma do art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores e operadores, serão remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Art. 5º O art. 11 da Lei nº7.827, de 27 de setem-
bro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante
interesse para o desenvolvimento econômico e social
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão
redução nos encargos financeiros, correspondentes
à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP e ao del cre-
dere.

1º Para efeito do benefício previsto neste artigo
serão estabelecidas faixas diferenciadas de priorida-
des e de encargos financeiros, de acordo com a natu-
reza e localização do empreendimento, a finalidade
dos financiamentos e o porte do mutuário.

2º Nas operações com mini e pequenos produ-
tores rurais, suas associações e cooperativas, com
recursos dos Fundos de

3º Para as operações contratadas com mini e
pequenos produtores rurais, suas associações e coo-
perativas, será concedida uma redução adicional de
encargos financeiros de até cinco por cento, como
compensação dos custos decorrentes da assistência
técnica.

4º Sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis,
inclusive de natureza executória, o mutuário fica suje-
ito, no caso de desvio na aplicação dos recursos, à
perda de todo e qualquer benefício financeiro, especi-
almente os relativos aos encargos financeiros."

Art. 6º As operações contratadas até 30 de ju-
nho de 1995, com recursos dos Fundos de que trata o
art. 1º, terão os saldos devedores apurados nessa
data, renegociados mediante alongamento de prazos
por mais três anos para os mini e pequenos produto-
res rurais, suas associações e cooperativas e por
mais dois anos para os demais produtores rurais e
empreendimentos agropecuários a contar do término
do prazo previsto no contrato em vigor, com reprogra-
mação do esquema de reembolso, ficando os valores
renegociados sujeitos aos custos financeiros previs-
tos no art. 1º desta Lei e redutores facultados pela Lei
nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 e definidos nas
normas dos respectivos Fundos.

Parágrafo único. Os critérios gerais de renegoci-
ação de dívidas decorrentes de operações de crédito
rural poderão ser aplicados, por opção do mutuário,
às operações de crédito rural contratadas por produ-

tores rurais, suas associações e cooperativas, com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Art. 7º Os bancos administradores aplicarão dez
por cento dos recursos dos Fundos Constitucionais
de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, para financiamento a assentados e co-
lonos nos programas oficiais de assentamento, colo-
nização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA.

Parágrafo único. Os financiamentos concedidos
na forma deste artigo terão os encargos financeiros
ajustados para não exceder o limite de doze por cento
ao ano e redutores de cinqüenta por cento sobre as
parcelas da amortização do principal e sobre os en-
cargos financeiros, durante todo o prazo de vigência
da operação.

Art. 8º Os bancos administradores poderão apli-
car até vinte por cento dos recursos dos Fundos men-
cionados no caput do art. 1º para o financiamento de
investimentos em projetos do setor produtivo, para a
produção de bens manufaturado e semimanufatura-
dos destinados exclusivamente à exportação.

1º Os recursos referidos no caput deste artigo,
bem como os saldos devedores dos financiamentos a
que se destinem, serão referenciados pelo contrava-
lor, em moeda nacional, pela cotação para compra do
dia anterior do dólar dos Estados Unidos da América,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2º Os recursos dos Fundos mencionados no ca-
put do art. 1º, aplicados na forma deste artigo, terão
como remuneração Taxa de Juros para Empréstimos
e Financiamentos no Mercado Interbancário de Lon-
dres (LIBOR), informada pelo Banco Central do Bra-
sil, reajustável na mesma periodicidade da exigibilida-
de dos encargos e estabelecidas em cada operação
de financiamento, acrescida de del credere definido
pelos bancos administradores dos referidos Fundos,
em função do risco de crédito.

3º Os recursos aplicados na forma deste artigo
não terão a redução de encargos financeiros a que se
refere a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Art. 9º Os financiamentos com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das Re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão ser
contratados com associações e cooperativas de pro-
dutores rurais, podendo estas repassarem seus asso-
ciados e cooperativados, bens, produtos e serviços.

Art. 10. (Vetado)
Art. 11. (Vetado)



Art. 12. (Vetado)
Art. 13.O art. 17 da Lei nº7.827, de 27 de setem-

bro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. As instituições financeiras ges-
toras dos referidos Fundos farão jus à taxa de
administração de três por cento a ano, calcu-
lada sobre o patrimônio líquido do Fundo res-
pectivo e apropriada mensalmente.”

Art. 14. A partir de 1º de julho de 1995, os finan-
ciamentos para investimentos agropecuários e agro-
industriais, contratados ao amparo das Operações
Oficiais de Crédito – Recursos sob Supervisão do Mi-
nistério da Fazenda, constantes do Orçamento Fiscal
da União, terão como custo básico a Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP.

Parágrafo único. Os contratos de financiamento
para investimentos agropecuários e agroindustriais,
com recursos das Operações Oficiais de Crédito, ce-
lebrados até 30 de junho de 1995, com base na Taxa
Referencial – TR, terão os custos básicos ajustados,
a partir de 1º de julho de 1995, de forma a compatibili-
zá-los aos custos previstos no caput deste artigo, ob-
servado o critério pro rata tempore.

Art. 15. Além dos casos previstos no art. 31 da
Lei nº8.171, de 17 de janeiro de 1991, o Poder Públi-
co, ouvido o Conselho Monetário Nacional, poderá,
em casos emergenciais, inclusive para atender pro-
blemas regionais, adquirir, com recursos do Orça-
mento das Operações de Crédito – Recursos sob a
Supervisão do Ministério da Fazenda, produtos rura-
is, para entrega futura, utilizando-se da Cédula de
Produto Rural – CPR, criada pela Lei nº 8.929, de 22
de agosto de 1994.

LEI Nº 9.126, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995

Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP sobre em-
préstimos concedidos com recursos dos
Fundo Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordest e Cen-
tro-Oeste e dos Fundos de Investimentos
do Nordeste e da Amazônia e do Fundo
de Recuperação Econômica do Espírito
Santo, e com recursos das Operações
Oficiais de Crédito, altera dispositivos da
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º A partir de 1º de julho de 1995, os financi-
amentos concedidos com recursos dos Fundos Cons-
titucionais de financiamento das Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, terão como custo básico a
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Os bancos administradores dos Fundos de que
trata este artigo poderão, nas operações contratadas
a partir de 1º de julho de 1995, cobrar del credere
compatível com os riscos assumidos pelos financia-
mentos concedidos e adequados à função social de
cada tipo de operação, adicionalmente aos custos
previstos no caput deste artigo, de até seis por cento
ao ano.

Os contratos de financiamentos com recursos
dos Fundos de que trata este artigo, celebrados até
30 de junho de 1999 terão os respectivos encargos fi-
nanceiros ajustados, a partir de 1º de julho de 1995,
de forma a compatibilizá-los aos custos previstos no
caput e no § 1º deste artigo, observado o critério pro
rata tempore.

A taxa mensalizada da TJLP, incidente sobre os
financiamentos previstos no caput deste artigo, cele-
brados até 30 de junho de 1995, será reduzida em
oito décimos de um ponto percentual, no período de
1º de novembro de 1995 a 31 de maio de 1996.

Art. 2º As debêntures subscritas com recursos
do Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), do
Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), e do
Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
(FUNRES), de que trata a Lei nº 8.167, de 16 de janei-
ro de 1991, terão custos básicos eqüivalentes à TJLP,
acrescidos de outros encargos financeiros de quatro
por cento ao ano.

Parágrafo único. As debêntures de que trata
este artigo terão prazo de carência eqüivalente ao
prazo de implantação do Projeto, conforme consta do
parecer da Secretaria Executiva aprovado pelo Con-
selho Deliberativo da Superintendência e Desenvolvi-
mento Regional, podendo este prazo ser prorrogado
em períodos de até doze meses pelo referido Conse-
lho, desde que consubstanciado em parecer técnico.

Art. 3º A partir de 1º de julho de 1995, os recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de-
sembolsados pelos bancos administradores aos mu-
tuários, serão remunerados pela Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP, com os redutores previstos nos
financiamentos realizados.

Art 4º Os saldos diários dos recursos dos Fun-
dos Constitucionais de Financiamento das Regiões



Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do Finor, do Finam e
do Funres, bem como dos recursos depositados na
forma do art. 19 da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelos bancos
administradores e operadores, serão remunerados
pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Art. 5º O art. 11 da Lei nº7.827, de 27 de setem-
bro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante in-
teresse para o desenvolvimento econômico e social das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução
nos encargos financeiros, correspondentes à Taxa de
Juros de Longo razo – TJLP e ao del credere.

1º Para efeito do benefício previsto neste artigo
serão estabelecidas faixas diferenciadas de priorida-
des e de encargos financeiros, de acordo com a natu-
reza e localização do empreendimento, a finalidade
dos financiamentos e o porte do mutuário.

2º Nas operações com mini e pequenos produto-
res rurais, suas associações e cooperativas, com recur-
sos dos Fundos de Cacaueira – CEPLAC, para controle
da “vassoura-de-bruxa” e simultânea recuperação de
produtividade, poderão ser concedidos com risco para o
Tesouro Nacional, desde que, cumulativamente:

I – Sejam lastreados com recursos orçamentári-
os das Operações Oficiais de Crédito sob Supervisão
do Ministério da Fazenda ou com recursos repassa-
dos pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Banco
da Amazônia S.A – BASA e Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES;

II – Tenham sido julgados tecnicamente indis-
pensáveis ao êxito do programa sob referência, ape-
sar de não atenderem integralmente às exigências
bancárias.

1º O disposto no art. 27 da Lei nº8.036, de 11 de
maio de 1990, não se aplica aos financiamentos a
que se refere este artigo, quando concedidos a produ-
tores rurais pessoas físicas.

2º O Conselho Monetário Nacional expedirá as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 17. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.105, de 25 de
agosto de 1995.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 19. Ficam revogados os arts. 10 e 12 da Lei
nº7.827, de 27 de setembro de 1989, e o art. 41 da Lei
nº 8.177, de 1º de março de 1991.

Brasília, 10 de novembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO– Pedro Malan – José Serra.

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 pro-
vidências.

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. 1º Ficam criados o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucio-
nal 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 Fede-
ral, os quais se organizarão e funcionarão nos termos
desta lei.

I – Das Finalidades e Diretrizes Gerais

Art. 2º Os Fundos Constitucionais de Financia-
mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por ob-
jetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e
social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através das instituições financeiras federais de cará-
ter regional, mediante a execução de programas de fi-
nanciamento aos setores produtivos, em consonân-
cia com os respectivos planos regionais de desenvol-
vimento.

§ 1º Na aplicação de seus recursos, os Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte Nordeste
e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de con-
trole monetário de natureza conjuntural e deverão
destinar crédito diferenciado dos usualmente adota-
dos pelas instituições financeiras, em função das rea-
is necessidades das regiões beneficiárias.

§ 2º No caso da região Nordeste, o Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Nordeste inclui a finali-
dade específica de financiar, em condições compatí-
veis com as peculiaridades da área, atividades eco-
nômicas do semi-árido, às quais destinará metade
dos recursos ingressados nos termos do art. 159, inci-
so 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 exclusivamen-
te aos setores produtivos das regiões beneficiadas;

II – ação integrada com instituições federais se-
diadas nas regiões;

III – tratamento preferencial às atividades produ-
tivas de pequenos e miniprodutores rurais e peque-
nas e microempresas, às de uso intensivo de matéri-
as-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 citados produtores, suas associações e coopera-
tivas;

IV – preservação do meio ambiente;
V – adoção de prazos e carência, limites de fi-

nanciamento, juros e outros encargos diferenciados
ou favorecidos, em função dos aspectos sociais, eco-
nômicos, tecnológicos e espaciais dos empreendi-
mentos;

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

VII – orçamentação anual das aplicações dos
recursos;

VIII – uso criterioso dos recursos e adequada
política de garantias, com limitação das responsabili-
dades de crédito por cliente ou grupo econômico, de
forma a atender a um universo maior de beneficiários
e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retor-
no às aplicações;

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

II – Dos Beneficiários
Art. 4º São beneficiários dos recursos dos Fun-

dos Constitucionais de Financiamento do Norte e
Nordeste e Centro-Oeste os produtores e empresas,
pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de
produção que desenvolvam atividades produtivas nos
setores agropecuário, mineral, industrial e agroindus-
trial das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ 1º No caso de áreas pioneiras e de expansão
da Fronteira Agrícola das regiões Norte e Cen-
tro-Oeste poderão ser financiados projetos de in-
fra-estrutura econômica até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), dos recursos previstos para os res-
pectivos Fundos.

§ 2º No caso de produtores e empresas benefi-
ciárias 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, en-
tende-se por:

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

II – Nordeste, a região abrangida pelos Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além
da Parte do Estado de Minas Gerais incluída na área
de atuação da SUDENE;

III – Centro-Oeste, a região de abrangência dos
Estados do 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 pluviomé-
trica média anual igual ou inferior a 800 mm (oitocen-
tos milímetros), definida em portaria daquela Autar-
quia.

III – Dos Recursos e Aplicações

Art. 6º Constituem fontes de recursos dos Fun-
dos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste:

I – 3% (três por cento) do produto da arrecada-
ção do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza e do imposto sobre produtos industríaliza-
dos, entregues pela União, na forma do art. 159, inci-
so I, alínea c da Constituição Federal;

II – os retornos e resultados de suas aplicações;

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

IV – contribuições, doações, financiamentos e
recursos de outras origens, concedidos por entidades
de direito público ou privado, nacionais ou estrangei-
ras;

V – dotações orçamentárias ou outros recursos
previstos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previs-
tos no inciso I deste artigo, será observada a seguinte
distribuição:

I – 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte;

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



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

Art. 7º As liberações, pela Secretaria do Tesouro
Nacional, dos valores destinados a cada um dos Fun-
dos ora instituidos serão feitas diretamente em favor
das instituições financeiras federais de caráter regio-
nal, 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 Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. A Receita Federal informará
mensalmente 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, valor das li-
berações efetuadas para cada Fundo, bem como a
previsão das datas e valores das 3 (três) liberações
imediatamente subseqüentes.

Art. 8º Os Fundos gozarão de isenção tributária,
estando os seus resultados, rendimentos e operações
de financiamentc livres de qualquer tributo ou contribui-
ção, inclusive o imposto sobre operações de crédito, im-
posto sobre renda e proventos de qualquer natureza e
as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.

Art. 9º A critério das instituições financeiras fede-
rais de caráter regional, poderão ser repassados recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste a bancos estaduais
com capacidade técnica

IV – Dos Encargos Financeiros

Art 1º Os financiamentos concedidos com recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão sujeitos ao paga-
mento 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 re-
dução de encargos financeiros referentes a juros e
atualização monetária.

§ 1º Para efeito do benefício previsto neste arti-
go, deverão ser estabelecidas faixas diferenciadas de
prioridades e de encargos financeiros, de acordo com
a natureza do empreendimento, a finalidade dos fi-
nanciamentos, a localização e o porte da empresa fi-
nanciada.

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

§ 3º Sem prejuízo das medidas judiciais cabíve-
is, inclusive de natureza executória, o mutuário fica

sujeito, no caso de desvio na aplicação dos recursos,
à perda de todo e qualquer benefício financeiro, espe-
cialmente os relativos a juros e atualização monetá-
ria.

Art. 12. As taxas de juros, nestas incluídas co-
missões 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 Fun-
dos Constitucionais de Financiamento do Norte Nor-
deste e Centro-Oeste será distinta e autônoma e, ob-
servadas as atribuições previstas nesta lei, será,
exercida respectivamente pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Deliberativo das Superintendênci-
as de Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste; e

II – instituição financeira federal de caráter regi-
onal.

Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo das Su-
perintendências de Desenvolvimento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste:

I – aprovar os programas de financiamento de
cada Fundo, harmonizando-os com os planos regio-
nais de desenvolvimento, à vista de proposta da res-
pectiva instituição financeira federal de caráter regio-
nal;

II – indicar providências para compatibilização
das respectivas aplicações com as ações das demais
instituições de desenvolvimento regional; e

III – avaliar os resultados obtidos.

Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada
ano, as instituições financeiras federais de caráter re-
gional encaminharão, à apreciação do Conselho Deli-
berativo da respectiva superintendência de desenvol-
vimento regional, a proposta de aplicação dos recur-
sos relativa aos programas de financiamento para o
exercício seguinte, a qual será aprovada até 15 de de-
zembro.

Art. 15. São atribuições de cada uma das institu-
ições financeiras federais de caráter regional, nos ter-
mos da lei:

I – gerir os recursos;

II – definir normas, procedimentos e condições
operacionais

III – enquadrar as propostas nas faixas de en-
cargos, fixar os juros e deferir os créditos



IV – formalizar contratos de repasses de recur-
sos para outras instituições credenciadas como agen-
tes financeiros do Fundo:

V – prestar contas sobre os resultados alcança-
dos, desempenho e estado dos recursos e aplica-
ções; e

VI – exercer outras atividades inerentes à fun-
ção 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 Nordeste
– FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO, respectivamente.

§ 1º O Banco do Brasil S.A. transferirá a admi-
nistração, patrimônio, operações e recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste –
FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, após sua instalação e entrada em funciona-
mento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitárias.

§ 2º Obedecida a transferência prevista no pará-
grafo anterior, os recursos do Fundo Constitucional
de 2% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o pa-
trimônio liquido 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
del credere compatível com os riscos assumidos pe-
los financiamentos concedidos e adequado à função
social de cada tipo de operação, respeitados os limi-
tes 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, va-
lendo se, para tal, do sistema contábil da respectiva
instituição financeira federal de caráter regional, no
qual deverão ser criados e mantidos subtítulos espe-
cíficos para esta finalidade, com apuração de resulta-
dos à parte.

Art. 19. As instituições financeiras federais de
caráter regional farão publicar semestralmente os ba-
lanços dos respectivos Fundos, devidamente audita-
dos.

Art. 20. Cada instituição financeira federal de ca-
ráter regional apresentará, semestralmente, ao Con-
selho Deliberativo da superintendência de desenvol-

vimento de sua respectiva região, relatório circuns-
tanciado sobre as atividades desenvolvidas e os re-
sultados obtidos.

§ 1º O exercício financeiro de cada Fundo coin-
cidirá com o ano civil, para fins de apuração de resul-
tados apresentação de relatórios.

§ 2º Deverá ser contratada auditoria externa, às
expensas do Fundo, para certificação do cumprimen-
to da disposições constitucionais e legais estabeleci-
das, além do exame das contas e outros procedimen-
tos usuais de auditagem.

§ 3º Os bancos administradores deverão colo-
car à disposição dos árgãos de fiscalização compe-
tentes os demonstrativos, com posições de final de
mês, dos recursos, aplicações e resultados dos Fun-
dos respectivos.

§ 4º O balanço, devidamente auditado, será en-
caminhado ao Congresso Nacional, para efeito de fis-
calização e controle.

VII – Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 21. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do art. 14 desta lei, ficam as instituições finan-
ceiras federais de caráter regional autorizadas a apli-
car os recursos dos respectivos Fundos de acor com
as diretrizes gerais estabelecidas no art. 30 desta Lei.

§ 1º Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da pu-
blicação desta Lei, as instituições financeiras federais
de carater regional apresentarão, aos Conselhos De-
liberativos das respectivas superintendências de de-
senvolvimento regional, as propostas de programas
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 aprova-
ção de que trata o parágrafo anterior, pelas institui-
ções financeiras federais de caráter regional, com os
recursos dos Fundos Constitucionais de Financia-
mento do( Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao
abrigo desta lei, inclusive para efeito de eventuais be-
nefícios financeiros.

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 Inde-
pendência e 101º da República. – ANTÔNIO PAES
DE ANDRADE – Paulo César Ximenes Alves Ferre-
ira – João Alves Filho.

(A Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)



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

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos.
V. Exª dispõe de 20 minutos.

O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últi-
mos dias, temos sido procurados por representantes
dos agricultores familiares e sindicatos de trabalhado-
res rurais de vários municípios do Estado do Espírito
Santo, entre os quais Alto Rio Novo, Montanha e Pan-
cas, como também pela Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura do Estado do Espírito Santo. Essas
entidades manifestaram-se sobre o grave problema
evidenciado por milhares de pequenos proprietários e
meeiros com a sensível queda dos preços do café,
cujo nível atingiu o mais baixo patamar dos últimos 30
anos.

No Espírito Santo, como se sabe, predomina, na
produção de lavouras e na pecuária leiteira, a agricul-
tura familiar, conformando uma estrutura agrária her-
dada do modelo de colonização que caracterizou a
ocupação de grande parte do território estadual, no
período pós-escravista, e com a contribuição da imi-
gração européia, na transição do século XIX para o
século XX, com destaque para o imigrante italiano.

O café foi o grande vetor da ocupação do solo
capixaba e da consolidação de uma estrutura fundiá-
ria baseada na pequena produção – o que marca nos-
sa organização agrária até os dias de hoje.

Os pequenos produtores estão particularmente
preocupados com a amortização dos contratos de
crédito rural firmados junto à rede bancária oficial –
contratos esses relativos a créditos de investimentos,
de custeio e de comercialização que, devido à seca e
à grande queda nos preços do café, atividade explo-
rada pela maioria dos produtores familiares, poderá
levar à insolvência um grande número de pequenos
produtores que recorreram às diversas linhas de fi-
nanciamento do Programa Nacional de Agricultura
Familiar.

Normalmente, os índices de inadimplência des-
ses contratos têm sido muito baixos, em comparação
com outras modalidades de crédito rural. Há que se
considerar que a conjuntura caracterizada pelos bai-
xos preços do café traz, como não poderia deixar de
ser, problemas de desequilíbrio econômico-financeiro
em contratos firmados, no ano passado, dentro de um
contexto e perspectivas que não previam níveis de
preços tão baixos para o produto. Esse desequilíbrio
fere um dos pilares de sustentabilidade do Pronaf que

assegura a reprodução e o progresso tecnológico e
econômico das atividades exercidas pela pequena
produção.

O momento exige, portanto, clarividência, com-
preensão e espírito público das instituições oficiais de
crédito – em especial do Banco do Brasil – para que
se viabilizem mecanismos que recomponham a capa-
cidade de pagamento dos produtores, seja mediante
prorrogação de débitos ou de refinanciamento das dí-
vidas contratadas, visando compatibilizar as condi-
ções de pagamento com as obrigações contratadas.

Procuramos discutir essa situação com a Supe-
rintendência do Banco do Brasil no Espírito Santo.
Está claro que qualquer solução que venha a ser ado-
tada demandará recursos adicionais do Pronaf para
refinanciamento dos créditos já contratados, seja
para novos contratos de custeio ou para investimen-
tos e comercialização.

O Pronaf, nesse sentido, precisa ser cada vez
mais valorizado como instrumento de crédito para a
pequena produção familiar, e sua valorização passa –
necessariamente – pela elevação da dotação orça-
mentária do Pronaf, no Orçamento da União, com pri-
oridade de alocação de recursos de infra-estrutura e
de crédito para Estados cuja estrutura fundiária esteja
alicerçada na agricultura familiar.

No caso do Espírito Santo, o montante atual-
mente disponível para o crédito rural destinado ao mi-
niprodutor, na linha do chamado Pronafinho, que é
uma modalidade de financiamento do Pronaf com
condições especiais, limitada a até R$2 mil reais por
contrato e que incorpora no contrato um rebate ou
uma redução de até 10% do valor contratado, caso o
produtor seja adimplente, a dotação atual para essa
linha é de R$12 milhões e deveria ser elevada, para
atender às necessidades da agricultura familiar no
Estado do Espírito Santo, para R$25 milhões, no mí-
nimo. E, para as outras modalidades do Pronaf, é ne-
cessário elevar a disponibilidade dos atuais R$42 mi-
lhões para R$80 milhões.

Estamos certos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, de que este programa, com várias linhas de
ação, foi uma das grandes inovações do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, cujos efeitos na manuten-
ção e valorização dos postos de trabalho existentes
na agricultura familiar são de inquestionável impor-
tância, hoje coadjuvado por outros instrumentos –
com destaque para o Banco da Terra ou crédito fun-
diário, também criado pelo Governo Fernando Henri-
que Cardoso.



Coerentes com esse pensamento, apresenta-
mos emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2002, elevando o número de Municípios atendidos e
de produtores beneficiados, considerando a relevân-
cia socioeconômica desse programa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante do
problema de crédito rural constatado no Espírito San-
to, estamos solicitando ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário e ao Banco do Brasil especial atenção
para o atendimento das reivindicações dos produto-
res familiares capixabas, visando atender justas rei-
vindicações, que têm por objetivo final a valorização
da agricultura familiar, contribuindo, desta forma, para
a melhoria das condições de produção e de vida no
meio rural de nosso Estado.

O pleito dos agricultores do Espírito Santo de
elevar a dotação do Pronaf para crédito rural, de R$12
milhões para R$25 milhões (Pronafinho) e de R$ 42
milhões para R$80 milhões para as outras linhas de
crédito é absolutamente justa, legítima e convergente
com a justiça social em nosso País.

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar às auto-
ridades que coordenam o desenvolvimento desse
programa no Brasil, em especial ao Ministro Raul
Jungmann e à direção do Banco do Brasil, que este-
jam atentos aos pleitos dos produtores da agricultura
familiar do Estado do Espírito Santo e de todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares,
por 20 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o fe-
nômeno das secas volta a atormentar e a causar in-
fortúnios à população do Nordeste. Não é de agora
que este Senado Federal, por intermédio dos repre-
sentantes da nossa região, tem-se pronunciado sobre
as medidas paliativas adotadas pelo Governo Federal
no sentido de amparar os nordestinos, de dar assis-
tência aos flagelados durante o período da estiagem.

Os reclamos são os mais diversos, os de ontem
e os de hoje. Se fizermos um levantamento dos dis-
cursos aqui feitos sobre o abandono do sertanejo du-
rante as secas, verificaremos que são repetitivos. A
reclamação é a mesma. As reivindicações são iguais.
Os projetos são engavetados, e nenhuma providência
séria e permanente é adotada no sentido de executar
projetos que possam fazer com que o sertanejo tenha
uma boa convivência com as secas.

Tenho em mão, Sr. Presidente, o primeiro dis-
curso que fiz da tribuna, no ano de 1995. Comecei fa-
lando do cancioneiro popular, do grande Luiz Gonza-
ga, que cantava, para o Nordeste e todo o Brasil, a po-
esia de Humberto Teixeira:

Mas, doutor,
uma esmola para um homem que é são
ou lhe mata de vergonha
ou vicia o cidadão.

Na realidade, Sr. Presidente, o que defendemos
é uma política planejada, de apoio consistente à nos-
sa região. Não queremos esmolas.

Eu dizia naquele primeiro discurso:

(...) o nordestino não é pobre por cau-
sa do seu clima, dos escassos recursos mi-
nerais ou pela maldosa propalada indolên-
cia. Não é pobre também por causa da
seca, por mais danosa que seja sua reper-
cussão sobre a população. Sua pobreza de-
corre da forma com que uma minoria se
apropria e se utiliza dos meios de produção
disponíveis, diante de uma economia orga-
nizada em bases conservadoras, que não
prestigia o trabalhador, deixando cerca de
40% da população economicamente ativa
desempregada, o que se agrava na zona ru-
ral, onde atinge 67% dos trabalhadores.

A seca não é de hoje, nem de ontem.
A primeira menção da seca do Nor-

deste data de 1564. Menção feita pelo mis-
sionário Loureto de Couto, quando, em suas
andanças pela região, deparou-se com a fal-
ta d’água. Dessa data, a cronologia dos
anos de estiagem aponta que, a partir de
quando o Governo considera o fato como
crise social, em torno de 1887, aumenta
consideravelmente o número de períodos de
seca. Assim vejamos:

No século XVI, três secas;
No século XVII, sete secas;
No século XVIII, quatro secas;
No século XIX, três secas.
No século XX, o número sobe assusta-

doramente para dezenove secas, dando
margem para o que se convencionou cha-
mar de ‘indústria da seca’.

Passa o setor público a criar órgãos e
mais órgãos...

Em 1904, cria a Comissão de Apoio e
Desenvolvimento de Estudos e Obras de



Engenharia contra os Efeitos da Seca. Essa
Comissão se preocupou basicamente em
cuidar de aberturas de postos e construção
de açudes.

Em 1909, é criada a Inspetoria de
Obras contra a Seca. Dez anos mais tarde,
o Instituto Federal contra a Seca, e, em
1945, o Departamento Nacional de Obras
contra a Seca.

Nesta metade do século XX, segundo
o próprio Celso Furtado, predominou uma
‘visão hidráulica’ no combate à seca, preo-
cupando-se tão-somente com a construção
de barragens e açudes, obras que paralisa-
vam com a volta do inverno, não havendo,
portanto, continuidade de ação, tudo isso
aliado também às constantes e tradicionais
faltas de recursos.

Somente na década de 40 é que se
começa a estudar o assunto cientificamente,
tentando-se maiores conhecimentos e com-
preensão dos efeitos da seca, quando é cri-
ado o Serviço Agroindustrial.

No período de 1951/1953, o economis-
ta Rômulo de Almeida sugere a criação da
Comissão Nacional de Planejamento do
Nordeste. Em 1953, cria-se o Banco do Nor-
deste do Brasil.

Sob a coordenação do economista
Celso Furtado, foi criado o Grupo de Traba-
lho para o Desenvolvimento do Nordeste.

Ainda em 1959, no governo de Jusceli-
no Kubitschek, foi criada a Operação Nor-
deste. Nos fins de 1959, com o advento da
Sudene, são elaborados quatro Pla-
nos-Diretores para o desenvolvimento da re-
gião.

A partir de 1971, com os Planos Naci-
onais de Desenvolvimento e a centralização
do processo de planejamento, surgem os
Planos de Desenvolvimento do Nordeste,
agora, entretanto, sob a forma de anexos
aos Planos Nacionais. A partir desse perío-
do, os Planos Regionais começam a perder
a sua autonomia.

Além do mais, a tendência centraliza-
dora da nova política do Nordeste, a partir
de 1967, prefere adotar medidas paternalis-
tas e de fundo político eleitoreiro, através
dos denominados ‘Projetos Impactos’ (PIN,
Proterra, Polonordeste, Projeto Sertanejo,

Programa de Desenvolvimento da Agroin-
dústria).

Nessa dança de siglas de órgãos fede-
rais, quem dançou mesmo foi o sertanejo,
não sob os acordes da sanfona de Luiz
Gonzaga, mas, sim, na batucada desafina-
da de políticas governamentais voltadas
mais para os interesses politiqueiros de
cada época, não solucionando nem equaci-
onando o problema, de modo que a gente
nordestina pudesse conviver com esse fenô-
meno climático, como convive o povo euro-
peu e outros povos que passam mais de
seis meses com neve, sob o frio intenso.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Antonio Carlos Vala-
dares?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Senador Bernardo Cabral, estou len-
do um discurso que eu fiz em 1995. E é como se
fosse hoje. Por coincidência, em 1995, V. Exª me
pediu um aparte e eu concedi. Veja a coincidência:
cinco anos depois, V. Exª está me pedindo um novo
aparte sobre o mesmo assunto, e eu, com muito
prazer, concedo a V. Exª um novo aparte.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – E, do
mesmo jeito que o fiz há muito tempo, quase seis
anos, Senador Antonio Carlos Valadares, quero re-
vestir este aparte de uma infinita solidariedade. V.
Exª diz bem: o nordestino, acossado pelo clima que
os europeus não conhecem, pelas desditas da
seca, ele é sobretudo um forte. O nordestino é um
forte. E eu posso lhe dizer isso porque, sendo nor-
tista, avalio o que foi feito na nossa terra pela imi-
gração nordestina na época dos soldados da borra-
cha. Falam dos nordestinos, eu posso lhe dizer,
aqueles que, nas suas argumentações, são indi-
gentes no conteúdo e muito pobres na forma. Luiz
Gonzaga, conforme V. Exª diz, imortalizou o nor-
destino. Mas essa indústria da seca, que V. Exª já
há anos e anos vem mostrando ao País, ela ape-
nas é dirigida. Veja, eminente Senador Antonio
Carlos Valadares, que é evidente, e V. Exª há de
considerar isso, que eu só interrompi V. Exª neste
momento para mostrar-lhe que eu posso lhe dar um
aparte pobre de brilho num discurso revestido de
tanta eloqüência. Junte às suas palavras a minha
solidariedade.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Eu gostaria de incorporar com muita



felicidade o aparte que V. Exª ora me faz, mesmo
porque, nos idos de 1995, V. Exª falou a mesma pa-
lavra: solidariedade. Solidariedade ao meu discurso,
mas principalmente ao sofrido Nordeste, que tem
sido penalizado ao longo de tantos e tantos anos
por políticas desastrosas que são feitas aqui, nos al-
tos escalões da República, sem levar em considera-
ção as características, as peculiaridades de uma re-
gião tão pobre, como é a região nordestina. A prova
disso, Senador Bernardo Cabral, é a extinção pura e
simples da Sudene sem se atentar que a corrupção
é endêmica no Brasil. Se, na realidade, a Sudene foi
extinta tendo em vista os atos de corrupção ou frau-
des acontecidos naquele órgão, nós correríamos o
perigo de ver extinta a democracia no Brasil ou a
própria República. E o Governo resolveu não só ex-
tinguir a Sudene como colocar no Orçamento Fede-
ral os incentivos que foram anulados por uma medi-
da provisória. Visando corrigir essa defasagem,
essa incoerência, essa distorção, nós apresentamos
uma emenda constitucional para que os incentivos
fiquem na Constituição Federal – e V. Exª foi um
dos primeiros a assinar essa proposta de emenda
constitucional que já está tramitando na Casa.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Pois não. Ouço o aparte de V. Exª, no-
bre Senador Alberto Silva, V. Exª que é um dos
grandes conhecedores dos problemas do Nordeste
e um dos grandes lutadores por nossa Região. (Pau-
sa.)

Sr. Presidente, parece que está ocorrendo al-
gum problema no microfone de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – As pro-
vidências já estão sendo tomadas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Em primei-
ro lugar, quero pedir desculpas ao nobre Senador
Antonio Carlos Valadares por esta troca de lugares
devido a um problema no microfone.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Nobre Senador, temos certeza de que
vamos aprender muito com o aparte de V. Exª.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Nobre Se-
nador, em primeiro lugar, quero lembrar que nós fo-
mos Governadores juntos. Estivemos lá no Arizona,
um lugar seco, onde vimos soluções inteligentes e
competentes. Cada um de nós voltou para os seus

Estados, e tenho a certeza e a lembrança de que V.
Exª, um grande Governador, apanhou a água do
São Francisco no seu Estado, que não possui gran-
de dimensão territorial, empurrou adutoras e resol-
veu problemas com eficiência, com competência na
brilhante administração que fez em Sergipe. Agora,
creio que podemos nos dar as mãos, todos nós do
Nordeste. O desaparecimento da Sudene e a mu-
dança de nome não resolvem nem vão resolver o
problema que conhecemos de perto. Ontem, fiz uma
pergunta ao nosso novo Ministro da Reforma Agrá-
ria, que agora está encarregado de administrar o
problema da seca, que eu gostaria de lembrar e
passar a V. Exª, como um companheiro que, tenho
certeza, vai entrar nessa campanha: ”O que se deve
plantar num lugar onde não chove ou onde chove
mal ou onde chove irregularmente?“ O feijão e o mi-
lhão, que são a tradição do nordestino, não agüen-
tam o intervalo de 30 dias de uma chuva para ou-
tra. Mas a mamona agüenta. E nos decidimos por
ela. A mamona agüenta um intervalo até maior se
houver chuvas mais ou menos até 150mm. E ma-
mona para quê? Tínhamos feito uma pesquisa,
ainda ao tempo de governo, e conseguimos que
um grupo de técnicos competentes fizesse um tra-
balho de transformar um óleo vegetal em óleo mi-
neral. Isto é, transformar o óleo de mamona em
óleo diesel. Era uma façanha tecnológica, mas foi
resolvida. Inclusive a Petrobras já tomou conheci-
mento disso. A partir de agora, todos aqueles nor-
destinos que estão lá, que todos os anos fazem
uma roça e ficam esperando e rezando para que
chova, devem rezar para que chova ao menos o su-
ficiente para que a mamona cresça, floresça e dê o
seu fruto. E nisso, meu caro e brilhante Governador,
companheiro Antonio Carlos Valadares, sei que con-
to com o apoio de V. Exª para formarmos uma cor-
rente e ajudar o homem do campo nessa cruzada
que, tenho certeza, funcionará. No meu Estado são
cem mil lavradores que, produzindo mamona, vão
entregar à Petrobras um bilhão de litros de óleo die-
sel, o que evita a importação de petróleo a ser
transformado em óleo. Parabenizo V. Exª pelo as-
sunto. Inclusive, quando soube que o discurso era
de 1995, vim do meu gabinete para ouvi-lo e apren-
der um pouco.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Alberto
Silva. Sabemos do seu poder criativo, do seu espíri-
to de visão modernista, com os quais V. Exª impri-
miu a sua administração profícua no Estado do Pia-



uí o sentido de um governo de futuro. Tanto é assim
que V. Exª vem a esta Casa não só com o cabedal
de votos que recebeu do seu povo, como reconheci-
mento pelo seu trabalho, mas com o cabedal de co-
nhecimentos. E provou, na reunião de ontem, com o
Ministro Raul Jungmann, que o projeto de aproveita-
mento da mamona no setor agroindustrial do Nor-
deste do Brasil pode ser fator decisivo para o de-
senvolvimento da nossa região, resolvendo não
apenas o problema do aproveitamento em si da
agricultura nordestina, como também o problema do
emprego regional.

Quero incorporar, com muita alegria, as pala-
vras de V. Exª ao meu pronunciamento.

Sr. Presidente, preparei, ontem, outro discurso
sobre a seca, mas analisando os meus discursos
sobre o problema da seca no Nordeste, verifiquei
que o discurso feito em 1995 poderia ser repetido.
Naquela época, já falava na filosofia do sistema ca-
pitalista:

A pobreza da maioria é a forma de ali-
mentação da riqueza da minoria.

Esvaziam os recursos financeiros da
Sudene e do BNB, bem como do Programa
de Incentivos Fiscais.

Em 1995, eu já falava das fraudes.
O processo de dominação da econo-

mia distorce critérios de prioridades, de
modo que permite a marginalização da mai-
oria.

Não existe planejamento participativo.
Defendemos o planejamento participativo
por se constituir um processo político vincu-
lado à decisão da maioria, tomada pela mai-
oria, em benefício da maioria.

Adiante – para não tomar mais tempo,
porque ele já se está esgotando – digo que:

O Governo deve ter instrumentos ca-
pazes de quebrar o monopólio não apenas
da terra, mas dos privilégios excepcionais
que propicia aos grandes proprietários da
terra. Quando um pequeno proprietário se
dirige a um banco oficial em busca de um
empréstimo para investimento ou para cus-
teio, pode-se afirmar que ele não encontrará
mais dinheiro a sua disposição. Os recursos
existentes já terão por certo sido consumi-
dos pelos grandes proprietários.

O Banco do Brasil e o Banco do Nor-
deste devem se manter como agentes de

crédito rural oficial com juros e taxas acessí-
veis a fim de que não levem o agricultor a
comprar uma vaquinha e depois ter que pa-
gar a quatro ou cinco bancos, sob a ameaça
de perder a sua propriedade por inadimplên-
cia...

Isso está acontecendo hoje, Sr. Presi-
dente, devido à aprovação, em 1995, da
TJLP. E vários agricultores estão quebrando,
vendendo as suas terras e desaparecendo
do campo.

Torna-se necessária uma política de
maior aproximação entre produtores e con-
sumidores, evitando-se a presença do inter-
mediário responsável pelo aumento de pro-
dutos em mais de 500%...

E, ao final, digo:
O Nordeste não quer mais esmolas.

O Nordeste quer uma sociedade com
oportunidades democratizadas. O Nordes-
te não quer mais conviver com o desenvol-
vimento regional diferenciado existente no
Brasil, cada dia mais agravado pelo distan-
ciamento entre Norte, Nordeste e Cen-
tro-Sul.

O Nordeste quer e exige mais serie-
dade de propósito e competência na exe-
cução de ações planejadas com a partici-
pação popular para a solução de proble-
mas que desafiam a tudo e a todos, dei-
xando milhões de brasileiros, no tempo da
modernidade, sem água e sem comida.

Sr. Presidente, guardarei o discurso
que não pronunciei hoje para outra oportuni-
dade.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Roberto Requião para uma
comunicação inadiável. V. Exª dispõe de 5 minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna nesta manhã para soprar
o meu trombone – ou o membitarará, a trombeta de
guerra dos tapuias –, neste momento, contra a parte
canalha da imprensa brasileira.

Li, pela manhã, no Jornal do Brasil, a notícia
de que me havia abstido no processo de cassação do
Senador Luiz Estevão. Mentira! Nunca me abstive na



vida em nada. Sigo o princípio bíblico: ”Não és quente
nem frio; és morno e de minha boca te lançarei.“

Votei pela cassação do Senador Luiz Estevão,
porque o Senado não é lugar de ladrão do Erário, não
é lugar de ladrão do Tesouro público.

E comenta-se, nos corredores do Senado,
que a chantagem é paga; que o editor estaria rece-
bendo algum dinheiro para isso, e os repórteres
também. E a minha fonte tem a mesma credibilida-
de da fonte deles.

Mas eles, quando levantaram essa história da
abstenção impossível diante da vida e dos exemplos
de coerência que tenho dado ao longo da minha tra-
jetória política, procuraram os advogados do
ex-Senador Arruda, que tiveram acesso à lista e a
informações sobre a lista, e perguntaram: ”E o Re-
quião, como votou?“ O advogado disse-me que, na-
quele momento, quebrou o seu sigilo profissional e
declarou ao repórter do Jornal do Brasil: ”O Re-
quião votou com a cassação do Senador Luiz Este-
vão.“ Mas isso não bastou. Eles publicaram a calhor-
dice e a canalhice na edição de hoje.

Ontem à noite, telefonaram-me e eu disse que
era absurdo e impossível, porque a minha postura
no Senado era a mais transparente possível. Votei
claramente pela cassação do Senador Luiz Estevão,
pelos motivos que expus neste momento. O repórter
que me telefonava disse que submeteria ao editor.
Eu disse, então: ”Diga ao editor que eu vou proces-
sar o jornal, que não posso admitir uma canalhice
desse vulto e desse porte“.

E a canalhice se multiplica. Hoje pela manhã,
pilantras que fazem oposição a mim no Paraná liam
o Jornal do Brasil nas rádios de Curitiba. A inten-
ção era essa. É uma informação distorcida por enco-
menda – seguramente, encomenda de quem se pre-
ocupa com minha trombeta na tribuna do Senado.

Requeiro à Mesa, na forma da resolução que
criou a Procuradoria Parlamentar, art. 1º, § 3º, I e II,
que instaure um processo para garantir a dignidade
dos Senadores e conter a campanha de difamação
da sua imagem, na forma do art. 5º, X, da Constitui-
ção Federal.

Quero conversar um pouco sobre minha posi-
ção a respeito dos processos de cassação de man-
dato. Votei pela cassação do Senador Luiz Estevão,
mas considero que, no caso do Antonio Carlos Ma-
galhães – no qual ninguém votou, porque S. Exª re-
nunciou ao mandato –, a pena pedida excedia o de-
lito. Que fique clara a minha posição a respeito do

caso. Não votei, ninguém votou, mas tenho, como
Parlamentar do Paraná, e em virtude do compromis-
so com a minha coerência política, de dizer o que
penso. A pena excedeu ao delito. A pena correta a
ser pedida para o Antonio Carlos Magalhães seria a
dura suspensão do seu mandato por 180 dias. Essa
era a pena cabível, não o fuzilamento por influência
da mídia.

De repente, vejo Senadores declararem que,
se não pedissem a cassação, se não incluíssem a
pena no processo, não poderiam andar nas ruas.
Pois muito bem, eu tenho de andar bem com a mi-
nha consciência e com a coerência. Uma atitude im-
popular, num determinado momento, pode diminuir
o prestígio, que é eventual. Mas a coerência sempre
garante a permanência. Não importa que percamos
o prestígio. O importante é que não abandonemos a
posição correta e não percamos a coerência.

O Antonio Carlos merecia, sim, uma bela e
dura suspensão. Vamos julgá-lo pelo conjunto da
sua obra. Será que ele está sendo julgado pelo voto
que deu ao Tancredo Neves, voto que demoliu o es-
quema militar que pretendia eleger o Maluf Presi-
dente da República? Ou será que, em um determi-
nado caso, podemos fazer uma avaliação política do
conjunto da vida de uma pessoa? Isso é antijurídico;
não é correto.

O voto dos baianos foi violado com a imposi-
ção da renúncia do Antonio Carlos ontem. O delito
foi sério, não poderia passar em branco, mas não
poderia ser mantida a impunidade. Por outro lado,
jamais poderíamos aplicar uma pena absolutamente
incompatível com a proporção do delito.

Particularmente, acho que o Senado da Repú-
blica deveria, no mais das vezes, reunir-se e dar au-
torização à Justiça para processar os Senadores.
Porque só se fiscaliza o Senado da República com a
isenção de um juiz que tenha as suas prerrogativas
de inamovibilidade e vitaliciedade garantidas; que,
no momento de dar a sentença, não se preocupe
com o clima que a imprensa criou nas ruas, mas sim
com a justiça e com o Direito.

Por outro lado, deveríamos, de uma vez por to-
das, instaurar o órgão externo de fiscalização do Ju-
diciário, porque as corporações têm também dificul-
dade em julgar os seus pares. Os Senadores, pres-
sionados pela mídia, irão se comportar segundo a
perspectiva das suas eleições. O medo de perder a
eleição vicia um julgamento.



Mas que fique clara a circunstância do meu
voto e da minha posição. Não daria ao Antonio Car-
los a pena que lhe foi imposta. Não acho que o caso
fosse de cassação do seu mandato.

Não digo o mesmo do Arruda, cujo problema
foi mais sério, porque nos agrediu da tribuna do Se-
nado com mentiras absolutas que foram desmenti-
das dias depois. O fato foi mais grave e a sua pena
deveria ser maior. Em vez de 180, 360 dias de sus-
pensão do mandato. Que fique clara a minha posi-
ção.

Não vai ser o editor canalha do Jornal do Bra-
sil que vai comprometer a minha história e quebrar
a coerência das minhas posições.

Quero, sim, um órgão externo de vigilância do
Judiciário. Quero o Judiciário condenando os desvi-
os dos Senadores, garantidas as prerrogativas do
Senado, porque não podemos exercer o mandato
sendo perseguidos por judiciários locais e processa-
dos por infrações de trânsito, quando temos obriga-
ções mais sérias a desempenhar no plenário e nas
votações.

Vamos levar a sério essas questões. Vamos,
de uma vez por todas, votar uma lei que garanta o
direito de resposta nos jornais. Não quero nem a
condenação nem lei especial para a imprensa. Que-
ro o direito de responder, no mesmo espaço, aos ca-
nalhas que nos atacam e não nos dão a possibilida-
de do contraditório.

O JB, Senador Ornélas, publica, num boxezi-
nho, que sou muito duro com o Governo Federal e
muito mole com o Senado, porque tenho medo de
que questões e crimes praticados fora do espaço do
mandato possam se transformar em perseguição
política e comprometer os mandatos dos Senadores.
Além de tudo, o argumento é idiota, porque a que-
bra de decoro é julgada exclusivamente durante o
período de exercício do cargo. Nenhum Senador
pode ser julgado, dentro do Senado da República ou
do Congresso Nacional, por fatos anteriores ao seu
mandato. Logo, eu não diria uma estupidez como a
que os repórteres e o editor do Jornal do Brasil
transcreveram a minha revelia.

Mas que fique claro: procuraram o advogado
do Arruda, que disse a eles que conhecia o meu
voto e que o meu voto tinha que ser pela cassação.
Mas os patifes publicaram o contrário. A serviço de
quem e de quê? Quanto ganhou o editor chefe e
qual foi a remuneração dos dois jornalistas pilantras

que assinam a matéria? É uma questão a ser inves-
tigada.

Sr. Presidente, não podemos deixar por me-
nos. O Senado da República, no caso do Antonio
Carlos Magalhães, foi intimidado pela imprensa. Não
houve um julgamento tranqüilo. E o Antonio Carlos e
o Arruda não sofreram a pena que mereciam – que
seria uma pena dura. Mas os Senadores, constran-
gidos, com medo da imprensa, excederam os limites
do delito e impuseram a renúncia ao mandato para
dois Senadores amedrontados e preocupados com
a conseqüência de oito anos de cassação do direito
político.

Esteve mal o Senado da República nesse pro-
cesso. Mas espero que, em ocasiões posteriores,
com a mesma franqueza que assumo esta tribuna
hoje, reflitamos sobre as penas que aplicamos a Se-
nadores. E que o mesmo ocorra na Câmara dos De-
putados.

Sr. Presidente, permita-me mais um ou dois
minutos. Acredito que os Senadores que votaram a
legalização dos títulos originados dos precatórios,
na CPI da qual fui Relator, cometeram um crime ma-
ior do que o delito do Arruda e do Antonio Carlos. E
esse foi, por exemplo, um deslize objeto de pressão
que cometeu o Relator Saturnino Braga. O julga-
mento é meu, é pessoal, mas entendo que a facilita-
ção para a liberação e renegociação dos títulos frios
foi um crime contra o Erário. Aconteceu por pressão
de Partidos, por pressão de grupos ideológicos.

Quando fui relator da CPI, condenei com firme-
za e veemência Paulo Afonso Vieira, de cuja campa-
nha eu tinha participado. Subi nos seus palanques,
participei do processo eleitoral. Deixei claro o roubo
em Alagoas sendo amigo de Divaldo Suruagy, e fiz
um relatório duríssimo contra o Miguel Arraes, que
era meu companheiro de idéias há trinta e cinco
anos. Se não fosse assim, eu não poderia fazer tam-
bém um relatório duro contra o Maluf, o Pitta e o
Banco Bradesco, o principal responsável por todo o
processo. A dureza tem que valer para todos.

Eu não me conformo, Sr. Presidente, com a
moralidade de conveniência que se transforma em
um moralismo de oportunidade. E o moralismo é
uma distorção, é uma perversão da moralidade.

Não andou bem o Congresso Nacional nesse
episódio e, talvez, num futuro não tão longínquo,
quando os analistas forem observar esse período da
vida política nacional, considerem tão ridícula a
pressão sobre o Antonio Carlos e o Arruda, que os



levou à renúncia do mandato, como foi ridícula a
cassação do Barreto Pinto no passado.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sena-
dor Roberto Requião, V. Exª requer a participação
da Procuradoria do Senado em sua defesa.

Em verdade, a Constituição, em seu art. 5º, con-
templa essa possibilidade, e a Resolução nº 40, de
1995, estabelece:

Art. 1º A Mesa Diretora disporá do
apoio da Procuradoria Parlamentar, cuja fi-
nalidade é a de promover, em colaboração
com ela e por sua determinação, a defesa,
perante a sociedade, do Senado, de suas
funções institucionais e de seus órgãos e in-
tegrantes, quando atingidos em sua honra
ou imagem em razão do exercício do man-
dato.

..............................................................
§ 3º Incumbe à Procuradoria Parla-

mentar:

I – providenciar ampla publicidade re-
paradora de matéria ofensiva ao Senado
ou a seus integrantes, veiculada por órgão
de comunicação ou imprensa, sem prejuí-
zo da divulgação a que este estiver sujeito,
por força de lei ou de decisão judicial;

II – promover e instar, por meio do
Ministério Público, da Advocacia-Geral da
União, da Advocacia do Senado ou de
mandatários advocatícios, as medidas ju-
diciais e extrajudiciais cabíveis para obter
ampla reparação, inclusive aquela a que
se refere o art. 5º, X, da Constituição Fe-
deral .

A Mesa, então, encaminhará à Procu-
radoria Parlamentar o pleito de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra ao Senador Waldeck Ornelas, por 5 mi-
nutos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Fe-
deral viveu ontem um dia muito importante, um de
seus momentos altos, quando ouviu, neste plenário, o
pronunciamento do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães.

É interessante que alguns até tenham se frus-
trado com o pronunciamento, porque esperavam um
novo escândalo cotidiano, tal o ponto a que caiu o ní-

vel do debate político nacional. Foi importante, no en-
tanto, exatamente pelo contrário, porque se tratou do
pronunciamento de um estadista; um pronunciamen-
to voltado para os destinos desta Nação, para os hori-
zontes do País e para o seu futuro, com o qual S. Exª
está preocupado. E foi um alerta não apenas ao Po-
der Executivo, mas também e sobretudo a esta Casa
e até ao Judiciário.

Foi a sua opção o caminho da renúncia, exata-
mente para poder ser julgado por aqueles que efetiva-
mente têm a competência e a capacidade legal de jul-
gar os político, de julgar os mandatos, que são os elei-
tores. No caso, a população baiana, que, sem dúvida
alguma, no próximo ano, estará lhe concedendo um
outro mandato majoritário, em uma eleição majoritá-
ria, seja para o Governo, seja trazendo-o de volta para
esta Casa.

Ainda ontem, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil
publicou um importante artigo do respeitado jornalista
M.F. do Nascimento Brito, com o título ”ACM e a volta
por cima“, que peço seja considerado parte integrante
do meu pronunciamento e do qual vou ler apenas um
pequeno parágrafo.

Depois de referir-se à vida de Antonio Carlos
Magalhães, diz Nascimento Brito:

(...) Tudo isto acaba de ser depreciado
no Senado – esse templo do corporativismo
– que nunca usou de severidade em relação
a senadores nada exemplares. Os gestores
da Ética foram injustos com um
ex-presidente exemplar na condução da
Casa. Uma transgressão mal explicada foi
elevada à categoria de execração histórica.
Uma vingança inconsciente contra o político
de sucesso? O episódio deixa mal os Sena-
dores do Conselho de Ética, imbuídos do
espírito da inquisição. Felizmente não foi o
Senado, mas os escolhidos do Conselho de
Ética.

Sr. Presidente, quero também tratar de um outro
ponto, que foi objeto de deliberação nesta Casa on-
tem. Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº
22/2001, de cujo debate não tive oportunidade de
participar.

O projeto é oriundo de mensagem do Executivo,
proposta minha quando no exercício do Ministério da
Previdência Social, numa linha que vai bem ao encon-
tro do que disse ontem o Senador Antonio Carlos no
seu discurso, ao referir-se à ênfase que tem sido dada



à estabilidade econômica em prejuízo da in-
fra-estrutura e da política social.

Dediquei-me, no Ministério, ao Programa de
Estabilidade Social. Entendo que a Previdência te-
nha essa responsabilidade e esse papel, e o projeto
que ontem foi aprovado nesta Casa, de minha inicia-
tiva quando Ministro, trata exatamente de criar in-
centivos para que os trabalhadores assalariados do
campo possam ser incluídos na Previdência Social.
Para isso, será dado um desconto de 50% aos em-
pregadores rurais, sejam eles pessoas físicas, pes-
soas jurídicas, condomínios rurais ou agroindústrias,
para que possam formalizar o emprego no campo.

É verdade que as modificações feitas aqui, no
Congresso – existiram inclusive emendas minhas
para se tentar corrigir essas distorções –, prejudica-
ram o projeto, porque elas não incluem, não con-
templam a extinção da sub-rogação, no caso do pro-
dutor rural pessoa física. Tornou-se inexeqüível o
benefício aos trabalhadores rurais. Certamente o
Executivo vai-se encaminhar para o veto, para a ina-
plicabilidade da regra.

Do mesmo modo, o fato de excluir segmentos
da agroindústria, como a suinocultura, a avicultura,
a carcinicultura e a piscicultura, fez com que os pro-
dutores integrados deixassem de ser beneficiários
dessa política. Reduziu, por conseguinte, o seu es-
copo; mas, de todo modo, a sua aprovação é um
marco importante no sentido de se avançar com o
Programa de Estabilidade Social desenvolvido pela
Previdência.

Quando fizemos essas proposições, quando
lançamos o Programa de Estabilidade Social, tínha-
mos preocupação basicamente com dois segmen-
tos: de um lado, os trabalhadores autônomos, os tra-
balhadores que atuam por conta própria.

Criamos, na Lei nº 9.876, incentivos para a fili-
ação dos trabalhadores autônomos. Agora, com
esse novo projeto de lei, estendemos aos trabalha-
dores assalariados a política de incentivos para a
formalização do seu vínculo previdenciário, indis-
pensável para que todos os brasileiros possam efeti-
vamente um dia ter direito à aposentadoria e, duran-
te a vida ativa, ter os benefícios do auxílio doença,
do auxílio acidentário e do salário maternidade; no
caso das trabalhadoras, da aposentadoria por inca-
pacidade, da pensão por morte para as famílias e
assim por diante.

Portanto, quero registrar desta tribuna a satis-
fação com que vi a aprovação desse projeto, apesar

das modificações feitas no Congresso, que reduzi-
ram a amplitude do seu alcance, e cujo objetivo é
fundamentalmente ampliar a proteção social ao tra-
balhador brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR WALDECK ORNELAS EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NO
ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.

ACM E A VOLTA POR CIMA

M.F. do Nascimento Brito

Conheci Antonio Carlos Magalhães quando a Câmara e
o Senado eram no Rio. Ele vinha exercer o primeiro mandato
de deputado pela Bahia. Em tempo: pela UDN, o partido da
moralidade. Quem o patrocinou na política e nas letras federais
foi ninguém menos que Augusto Frederico Schmidt, que apa-
drinhava vocações promissoras. No final dos anos 50 o Rio es-
banjava cosmopolitismo, em contraste com o provincianismo
brasileiro. A capital federal tinha peso cultural, ditava a moda e
era a cabeça pensante do País.

O jovem deputado baiano dedicava-se então mais a ob-
servar e, portanto, a aprender, do que a fazer dissertações.
Schmidt tinha a língua ferina e a alma retórica, era controverti-
do e contraditório, mas leal aos amigos. E o gosto pela vida pú-
blica, Antonio Carlos destacou-se desde logo pela discrição
enquanto aprendia a viver na capital que exercia função civili-
zadora dos que chegavam. O Rio civilizou-se no começo do sé-
culo e durante o século civilizou.

Foi por intermédio de Schmidt que Antonio Carlos, com
a UDN na alma, teve acesso ao Catete, onde se instalara o
ninho do desenvolvimentismo entre pessoas que representa-
vam a época. Para um udenista, que chegava pela oposição,
o Palácio do Catete era uma aula de política, mesmo esguei-
rando-se pelos jardins. A relação com Juscelino Kubitschek
(pela mão de Schmidt) foi um aprendizado de tolerância exal-
tada. Temperou o jovem médico eleito deputado federal pela
Bahia. Não havia nada de subalterno, nem a esconder, na-
quela relação do oposicionista com o presidente.

Afeiçoei-me ao jovem político pela identidade dos valo-
res daquela geração que veio para a vida pública – ele pela
via política, eu pelo jornalismo – no impulso democrático rea-
vivado na vitória aliada na Segunda Guerra. A ONU era a pa-
tronesse da nova geração no começo de uma paz que seria
duradoura. Compartilhamos a vida pública e a vida privada
com ilusões e esperanças que não se confirmaram. O saldo,
porém, era a moralidade na vida pública, que tanta falta fa-
zia.

Logo depois veio a Brasília, mal saída dos alicerces,
incapaz de agüentar o peso das crises políticas. A sucessão
presidencial de 60 dilatou a distância entre o Rio e o País.
Antonio Carlos foi testemunha da curta insanidade no Planal-
to e, na crise aberta, amadureceu o modelo de homem públi-
co. Acreditou nos valores morais com que, bem ou mal, a UDN
se Identificou. De tudo ficou a veemência, a paixão política. Gu-
ardou a marca da formação liberal e da intransigência de quem
fez vida pública exemplar.



Obviamente Antonio Carlos (entre os amigos, Toninho) in-
tegrou a resistência à sindicalização desordenada da política,
atrás da qual se decompôs o governo João Goulart. O presidente
não mandava e não era obedecido. Depois da débâcle, foi para a
Bahia e, como prefeito, fez de Salvador cidade de encher os
olhos dos visitantes e páginas das revistas coloridas. Depois foi
governador e se consagrou como homem público e realizador.
Trouxe a Bahia para o século 20, fez de Salvador a capital do tu-
rismo brasileiro. Voltou ao governo da Bahia pelo voto popular e
resistiu à dose. Saiu mais popular do que entrou. E ainda foi mi-
nistro das Comunicações e dirigente da Eletrobrás.

Tudo isto acaba de ser depreciado no Senado – esse tem-
plo do corporativismo – que nunca usou de severidade em rela-
ção a senadores nada exemplares. Os gestores da Ética foram in-
justos com um ex-presidente exemplar na condução da casa.
Uma transgressão mal explicada foi elevada à categoria de exe-
cração histórica. Uma vingança inconsciente contra o político de
sucesso? O episódio deixa mal os senadores do Conselho de Éti-
ca, imbuídos do espírito da Inquisição. Felizmente não foi o Sena-
do mas os escolhidos do Conselho de Ética.

Ainda bem que o Senado não poderá impedir a volta da-
quele que, no exercício da presidência o elevou ao ponto mais
alto desde muitos e muitos anos. Os eleitores não dissociam sen-
so ético e senso político. Estou certo de que terei em breve a ale-
gria de ver Antonio Carlos novamente no Senado, altivo e em
condições de dizer verdades aos que convivem na mentira. Terão
de esconder o rosto quando ele aparecer com a mesma coragem
de dizer verdades e de renunciar, para sobreviver ao massacre
da suprema ignomínia: pagou pelo que não fez.

––––––––––
*M.F. do Nascimento Brito é jornalista e advogado

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca-
bral, por 5 minutos, para uma comunicação inadiável.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fa-
zer a comunicação, quero registrar a presença do
nosso companheiro e ex-Prefeito Luís Paulo Conde
na tribuna de honra.

Há tempos, desta tribuna, venho denunciando o
problema da internacionalização da Amazônia e te-
nho sido apoiado pela unanimidade da Casa. No ano
passado, fiz três palestras a esse respeito: uma, no
Clube Militar; outra, na Associação Comercial do Rio
de Janeiro, e a terceira na Escola de Comando do
Estado Maior do Exército.

Para alguns, no início da palestra, minhas pala-
vras pareceram uma espécie de catástrofe que se
anunciava. Logo depois, o eminente Senador Nabor
Júnior, pelo Estado do Acre, trouxe-me uma docu-
mentação do problema que estava havendo no seu
Estado, corroborada pelo Senador Tião Viana, em vir-

tude dos papéis que o seu irmão, Governador Jorge
Viana, havia feito chegar até S. Exª.

A situação começou a tomar corpo. A cada dia
que passa, Sr. Presidente, há uma notícia gravíssima
em derredor da Amazônia e estou aqui para fazer
essa denúncia.

Recebi, pelo correio eletrônico, de Fábio Felt-
zmann, de Fortaleza, esta mensagem, que contém
uma denúncia gravíssima:

Gostaria de informar que encontrei um
site em inglês que incentiva a compra de
terras na Amazônia, para a criação de uma
reserva internacional.

O endereço do site é: http:/www.amazonrainfo-
rest.org/

Esse site é promovido por uma organização cha-
mada Amazon International Rainforest Reserve e faço
uma tradução livre do seu texto, da seguinte forma:

A Reserva Internacional da Floresta
Amazônica é uma organização sem fins lu-
crativos que se dedica exclusivamente a
comprar terras na Amazônia [agora, vejam
que aberração] com o intuito de protegê-las.

Você pode se tornar um sócio da AIRR
(Amazon International Rainforest Reserve)
por meio de investimentos isentos do paga-
mento de imposto de renda, por apenas
US$20 por acre. Com cada US$20 que você
invista, nós compramos e protegemos as
terras da Floresta Amazônica [lá, eles com-
pram e protegem as terras da nossa flores-
ta]. Com o seu investimento você estará sal-
vando nosso Planeta e a si próprio.

Por favor, junte-se a milhares de pes-
soas pelo mundo afora, com o intuito de sal-
var a Floresta Amazônica.

A escolha é sua. Compre um acre ago-
ra. Também, clique o logotipo da nossa
AIRR. Todos os lucros servirão para a com-
pra de mais acres.

Gostaríamos de receber a sua respos-
ta. Envie-nos um e-mail.

O objetivo dessa organização, divulgado em in-
glês, é: Help us reach our goal of 40 millions acres! Ou
seja, ela pretende vender 40 milhões de acres. Veja V.
Exª que parecem simples U$20, mas, no total, são
U$800 milhões de dólares!

Sr. Presidente, ou alguém vai ser embaído na
sua boa fé, ou estão praticando um estelionato, ou en-



tão, Sr. Presidente, trata-se de mais um atentado à
soberania brasileira.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Bernardo Cabral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pois não.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Senador
Bernardo Cabral, permita-me interrompê-lo para di-
zer que tão grave é a denúncia que faz, que peço à
Mesa que considere que V. Exª, doravante, fala
como Líder do nosso Partido, o PFL.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obrigado.

Então, Sr. Presidente, com essa atribuição que
fortalece o meu discurso, quero dizer que precisa-
mos tomar uma providência séria e, de logo, peço à
Mesa que encaminhe expedientes ao Ministério das
Relações Exteriores, para que tome providências
junto a nossa Embaixada em Washington, e ao Mi-
nistério da Justiça, para investigar o que está por
trás disso, porque é evidente que os incautos de boa
fé, com a história de salvar a Floresta Amazônica,
vão começar a comprar dois ou três acres, porque é
barato – US$20 -, e o cidadão que está dando esse
golpe, se não for um perfeito estelionatário, é um
mau caráter por estar se intrometendo na nossa so-
berania.

Sr. Presidente, a gravidade da denúncia é de
tamanha proporção, que não é possível dela ficar-
mos eqüidistantes – para não dizer indiferentes a
ela. Sobretudo o Governo Federal tem que tomar
providências em matéria dessa natureza. A par dis-
so, Sr. Presidente, requeiro a V. Exª que encaminhe
expediente ao nosso companheiro de Partido e Mi-
nistro do Meio Ambiente, Sr. Sarney Filho, para que
também tome providências.

Lembro-me que como Deputado Federal, nos
idos de 1967, ao descobrir esse golpe, pedi a insta-
lação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a venda de terras no Brasil – e lem-
bro-me que o seu Relator foi o saudoso Brigadeiro
Haroldo Velloso. Agora, no entanto, o processo é
mais sofisticado, pois é feito via Internet, e é mais
fácil de se ilaquear a boa fé dos outros ao se reque-
rer uma medida dessa natureza.

Portanto, Sr. Presidente, encerro agradecendo
ao eminente Líder Hugo Napoleão, que me dá a
honra de falar por todos os vinte e um Senadores do
nosso Partido, os quais, com certeza, estão a apoiar

essa medida no sentido de que V. Exª defira os
meus requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os re-
querimentos de V. Exª serão acolhidos pela Mesa e
os expedientes, encaminhados aos Srs. Ministros do
Meio Ambiente e das Relações Exteriores.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra, para uma comunicação inadiável, por
5 minutos, ao Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, solidarizo-me
com a solicitação feita à Mesa pelo Senador Roberto
Requião, a qual foi atendida por V. Exª, Sr. Presidente.

O Brasil precisa examinar o que está ocorren-
do com a imprensa brasileira. Sou jornalista sindica-
lizado, pago minhas taxas mensalmente, mas não
posso entender o que está acontecendo: um jornal
publica o que quer e não precisa apresentar prova
nenhuma – a sua verdade é absoluta. Para todos os
brasileiros, vale a Constituição; para os jornais, ela
não vale. O art. 5º da Constituição, já citado pelo Se-
nador Requião, diz, no seu inciso V, que ”é assegu-
rado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à
imagem.“ No entanto, os jornais não o cumprem. Diz
também, no seu inciso X, que ”são invioláveis a inti-
midade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.“
Isso não existe para a imprensa brasileira, que agra-
va e ofende. A sua verdade é absoluta.

Assim, esses fatos precisam ser analisados.
Sr. Presidente, também gostaria de citar um epi-

sódio pessoal e interessante: há quatorze anos, fui
gravemente ofendido por um boletim publicado no jor-
nal da Fenaj, a Federação Nacional dos Jornalistas,
da qual já fui diretor.

Processei, então, o jornal, por intermédio de
um advogado que fez comigo um contrato de risco,
e, agora, ganhei a causa. A Federação Nacional foi
condenada pela Justiça, por danos morais, a me pa-
gar R$97mil e a me pedir desculpas. Fui procurado
por alguns jornalistas e, prontamente, concordei que
pagassem o meu advogado e me pedissem descul-
pas, pois eu não estava atrás de dinheiro e abria
mão da indenização.



Enquanto eu negociava com a Federação Na-
cional dos Jornalistas, uma revista do Espírito Santo
publicou a seguinte ameaça:

Troco. O Senador Gerson Camata aca-
ba de cavar sua sepultura.(...) o Senador
está na iminência de abocanhar uma indeni-
zação de R$77mil da Federação Nacional
dos Jornalistas, que em 1990 o acusou de
praticar irregularidades.

A dureza do Senador em cima da Fe-
naj será devolvida com juros e correção mo-
netária pelos jornalistas.

Sem dúvida alguma.
Mesmo ganhando na Justiça, sou ameaçado e

as ameaças se cumprem, pois um dia publica-se uma
coisinha no Jornal do Brasil, noutro, uma notinha lá
e outra cá.

Vejam V. Exªs que se nesses quatorze anos eu
tivesse morrido, teria sido ainda desonrado, e, porque
ganhei na Justiça, recebo uma ameaça.

Sr. Presidente, conforme acordo feito com a Fe-
deração Nacional dos Jornalistas, eles pagariam o
meu advogado e publicariam uma nota pedindo-me
desculpas.

Diz a nota:

Retratação a Gerson Camata
A Federação Nacional Dos Jornalistas

Profissionais – FENAJ – vem a público se
retratar perante o ilustre Senador Gerson
Camata, político de renome nacional, tendo
em vista a publicação de matéria ofensiva à
sua honra, assim considerada pela 6ª Vara
Cível do Distrito Federal e Tribunais Superi-
ores, publicada nos Cadernos de Jornalismo
de 1º de dezembro de 1990, págs. 98/103,
pelo Jornalista Sylvio Costa.

Sr. Presidente, o pedido de perdão foi feito e
houve a retratação da Federação Nacional dos Jorna-
listas, entidade da qual já fui diretor. Entretanto, não
posso estar sendo ameaçado, porque, depois de 14
anos na Justiça, eles foram condenados a me pagar
R$97 mil, dos quais abri mão em troca de que eles pa-
gassem o meu advogado.

Sr. Presidente, a Procuradoria, como decidiu há
pouco a Mesa, deve fazer valer para todos os brasilei-
ros os incisos que estão contidos no art. 5º da Consti-
tuição brasileira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Gerson Ca-
mata, o Sr. Edison Lobão, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

OF/GAB/I/Nº 353

Brasília, 31 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pedro Chaves passa a participar, na qualidade de Su-
plente, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 354

Brasília, 31 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pedro Novais passa a participar, na qualidade de Titu-
lar, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Pre-
sidência indica os Srs. Deputados Pedro Novais e Pe-
dro Chaves, como titular e suplente, respectivamente,
para comporem a Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Primeira sessão de discussão, em se-
gundo 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. 363 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante três ses-
sões deliberativas ordinárias, em fase de discussão
em segundo turno, quando poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito da matéria.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº
1.461/96, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que denomina
”Rodovia Governador Antonio Mariz“ o tre-
cho federal da BR-230 entre a cidade de
Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Pa-
raíba, tendo

Parecer favorável, sob nº 155, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ney Suassuna.

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à ma-
téria.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2000
(Nº 1.461/96, na casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)

Denomina “Rodovia Governador
Antonio Mariz” o trecho federal da
BR-230 entre a cidade de Cajazeiras e
João Pessoa, no Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº Fica denominado “Rodovia Governador
Antonio Mariz” o trecho da rodovia federal BR-230,
compreendido entre as cidades de Cajazeiras e João
Pessoa, no Estado da Paraíba.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 199, de 1999 (nº
501/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cianorte,
Estado do Paraná, tendo

Pareceres sob nºs 538 e 539, de 2000,
e 388, de 2001, da Comissão de Educação,
Relator: Senador Álvaro Dias, 1º pronuncia-
mento: favorável; 2º pronunciamento: pelo
sobrestamento da tramitação da matéria,
nos termos do Requerimento nº 302, de
2000, que encaminha, a fim de aguardar in-
formações do Poder Judiciário do Paraná e
do Ministério das Comunicações para sua
instrução; 3º pronunciamento: favorável,
com abstenção da Senadora Marina Silva.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O 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
199, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 462, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 199, de 1999 (nº 501, de
1997, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo no 199, de 1999 (nº



501, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Porta Voz de Cianorte Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ci-
anorte, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lo-
bão, Relator – Antônio Carlos Valadares – Mozaril-
do Cavalcanti – Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 462, 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 conces-
são outorgada a “Rádio Porta Voz de Cia-
norte Ltda.,” para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Cianorte, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 16 de maio de 1996, que, renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces-
são outorgada a “Rádio Porta Voz de Cianorte
Ltda.,” para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cianorte, Estado do Paraná.

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 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 187, de 2000 (nº
173/99, na Câmara dos Deputados), que

aprova o ato que renova a concessão da Bra-
sil Emissoras Aliadas Sociedade Limitada
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Santa Bárbara
D’Oeste, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 986, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Albino Boaventura, 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 o projeto.
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
187, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 463, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 187, de 2000 (nº 173, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2000 (nº
173, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Brasil Emissoras
Aliadas Sociedade Limitada para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
200l. – Jáder Barbalho – Edison Lobão – Antonio
Carlos Valadares – Mozarildo Cavalcanti – Carlos
Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 463, 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 conces-
são, “Brasil Emissoras Aliadas Socieda-
de Limitada” para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Santa Bárbara D’Oeste, Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de lº de setembro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a con-
cessão “Brasil Emissoras Aliadas Sociedade Limita-
da” para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Santa Bárbara D’Oeste, 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. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem.) – Nobre Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
desloquei-me da Comissão que está ouvindo o Mi-
nistro Pedro Malan, a qual presido, para me reportar
ao projeto que foi aprovado ainda há pouco por este
Plenário, que dá o nome de ”Rodovia Governador
Antonio Mariz“ o trecho federal da BR–230, localiza-
da entre a cidade de Cajazeiras e João Pessoa, no
Estado da Paraíba.

Mesmo tendo chegado atrasado, agradeço a V.
Exªs por essa ação, que, com certeza, honra o Sena-
do Federal.

Tive muito orgulho de fazer essa indicação, mas
fiquei muito mais orgulhoso de saber que meus Pares
a acompanharam no nome daquele que foi um Sena-
dor bravo, honesto, leal e deu um exemplo significati-
vo a esta Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, faço uma indagação a V. Exª, sabendo da
sensibilidade e da atenção a ela dispensada por V.
Exª.

O Regimento Interno é explícito quando diz que
devem ser suspensas todas as reuniões de Comis-
sões no período da Ordem do Dia.

Sr. Presidente, julgo que a posse de um Sena-
dor da República merece a suspensão das atividades
na Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A ob-
servação de V. Exª é pertinente. A Secretaria da Mesa
tomará as providências no sentido de alertar aos
membros da Comissão de Assuntos Econômicos,
para que suspendam a reunião enquanto apreciamos
a Ordem do Dia, a fim de procedermos à posse do
novo membro do Senado Federal.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, a ordem de V.Exª será acatada imediatamen-
te. Vamos suspender a reunião para assistirmos à
posse do novo Senador.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Agra-
deço-lhe, Senador Ney Suassuna.

Interrompo a Ordem do Dia para darmos posse
ao Senador Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Jú-
nior.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) –
Encontra-se na Casa o Sr. Antonio Carlos Peixoto
de Magalhães Júnior, suplente convocado da repre-
sentação do Estado da Bahia, em virtude da renún-
cia do titular.

S. Exª encaminhou à Mesa original do diploma,
que será publicado na forma regimental, e demais
documentos exigidos por lei.

É o seguinte o diploma recebido:





O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Desig-
no Comissão formada pelos Senadores Hugo Napo-
leão, Geraldo Melo e Nabor Júnior, para conduzir S.
Exª, o Sr. Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Júni-
or, ao plenário, a fim de prestar o compromisso regi-
mental.

(O Sr. Antonio Carlos Peixoto de Ma-
galhães Júnior é conduzido ao plenário e
presta, perante a Mesa, o compromisso –
os presentes deverão permanecer de pé).

O SR. ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE
MAGALHÃES JÚNIOR– ”Prometo guardar a Consti-
tuição Federal e as leis do País, desempenhar fiel e
lealmente o mandato de Senador que o povo me con-
feriu e sustentar a união, a integridade e a indepen-
dência do Brasil“. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Decla-
ro empossado, no mandato de Senador da Repúbli-
ca, o nobre Sr. Antonio Carlos Peixoto de Magalhães
Júnior, que, a partir deste momento, passa a partici-
par dos trabalhos da Casa.

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.

É lida a seguinte:

Brasília, 31 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, à vista do disposto no art. 7º do Regimento Inter-
no, que, assumindo nesta data a representação do
Estado da Bahia, em substituição ao Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do PFL.

Antonio Carlos Júnior, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A co-

municação lida será publicada na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos

Peixoto de Magalhães Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o destino me traz hoje a assumir o
mandato de Senador, em substituição ao meu pai,
que foi tão injustamente julgado por alguns dos se-
nhores, mas que, pela renúncia, encontrou a melhor
maneira de servir à Bahia e ao Brasil.

A minha única pretensão é a de honrar o man-
dato, seguindo-lhe os passos firmes de toda a sua
vida dedicada ao bem público.

Sou um empresário e professor universitário
que procura cumprir os seus deveres e, graças a
Deus, com o apoio dos docentes e discentes.

Nasci em uma família política, onde, além do
meu pai, destacou-se a figura do Deputado Luís Edu-
ardo Magalhães, meu irmão e meu amigo, que mar-
cou, como poucos, a sua trajetória política: um refor-
mador e, mais do que isso, um dos maiores vultos da
sua época.

Tenho, pois, dois compromissos: honrar Antonio
Carlos Magalhães, a quem substituo, e a Luís Eduar-
do, que foi e é das mais importantes figuras contem-
porâneas da política brasileira.

Não pretendo, neste instante, fazer um discurso,
mas desejo repetir uma das suas últimas frases, que
está gravada no memorial erguido em sua homena-
gem e onde se encontra o seu coração:

Tenho a responsabilidade de ser filho do melhor
e maior político brasileiro e, ao mesmo tempo, do ho-
mem que conheço que mais ama a Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vol-

ta-se à Ordem do Dia.
Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 191, de 2000 (nº
425/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Continental de Curitiba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Curi-
tiba, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 982, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Sena-
dor Álvaro Dias, 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 o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram 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 191,



de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 464, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 191, de 2000 (nº 425, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2000 (nº 425, de 2000, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Continental de Curitiba Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2001. _ Jader Barbalho _ Edison Lobão _ Antônio
Carlos Valadares _ Carlos Wilson.

ANEXO AO PARECER Nº 464, 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 à “Rádio Continental de
Curitiba Ltda.” para explorar serviço de
radiodfusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Curitiba, Estado do Pa-
raná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 142, de 10 de março de 1997, que renova por
dez anos, a partir de lº de maio de 1994, a permissão
outorgada à “Rádio Continental de Curitiba Ltda.”
para explorar, sem direito de exclusividade serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Curitiba Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em dis-
cussão 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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº
546/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Soci-
al-Palestina a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Palestina,
Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 269, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Pedro Piva.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
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
264, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Se-
nador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 465,DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº
546, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que autoriza a Associação de Desenvolvi-
mento Artístico, Cultural e Social-Palestina a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pa-
lestina, Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de Maio
2001. – Jader Barbalho – Edison Lobão – Antonio
Carlos Valadares – Mozarildo Cvalcante – Carlos
Wilson.



ANEXO AO PARECER Nº 465, 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 autoriza a “Asso-
ciação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social-Palestina” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
localidade de Palestina, Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº197, de 26 de novembro de 1999, que autoriza a
”Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social-Palestina“ a executar, por três anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na localidade de Palestina, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em dis-
cussão 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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Proje-
to 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 Fun-
dação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour, a executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na ci-
dade de Sena Madureira, Estado do Acre,
tendo

Parecer favorável, sob nº 385, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Tião Viana, com abstenção da Se-
nadora Marina Silva.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.

Em votação o projeto.
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
105, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Se-
nador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 466, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 105, de 2001 (nº 457, de
2000, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de
2001 (nº 457, de 2000, na Câmara dos Deputa-
dos), 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 mo-
dulada na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison
Lobão, Relator – Antônio Carlos Valadares –
Carlos Wilson – Mozarildo Cavalcanti.

ANEXO AO PARECER Nº 466, 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 autoriza o Gover-
no do Estado do Acre, por intermédio de
“Fundação de Cultura e Comunicação
Elias Mansour”, a executar serviço de ra-
diodiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Sena Madureira,
Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 135, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio de “Fun-



dação de Cultura e Comunicação Elias Mansour”, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Sena Madureira, Estado do Acre.

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.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 8:

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 127, de 2001
(nº 865/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão Dinâmica Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade de
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
tendo

Parecer favorável, sob nº 427, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ramez Tebet.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto.

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
127, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 467, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 127, de 2001 (nº 865, de
2001, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2001 (nº
865, de 2001, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Empresa de Radio-
difusão Dinâmica Ltda., para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lo-
bão, Relator – Antônio Carlos Valadares – Carlos
Wilson – Mozarildo Cavalcanti.

ANEXO AO PARECER Nº 467, 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 outorga permissão
a “Empresa de Radiodifusão Dinâmica
Ltda.,” para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 729, de 7 de dezembro de 2000, que outorga
permissão a “Empresa de Radiodifusão Dinâmica
Ltda.,” para explorar, por dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em dis-
cussão 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.
A matéria vai à promulgação.



O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 9:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 244, de 2001, do Senador Tião
Viana, solicitando a retirada, em caráter de-
finitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 71,
de 2001, de sua autoria.

Em votação o requerimento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-

do a palavra a V. Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de esclarecer que a retirada desse
projeto se dá por necessidade de ajuste da técnica le-
gislativa, para uma maior abrangência social e contri-
buição.

Ele está sendo retirado agora, mas outro será
apresentado e lido na sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – As Srªs
e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2001, vai

definitivamente ao Arquivo.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-

do a palavra a V. Exª, por 5 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, infor-
mo a todos os Srs. Senadores que reabriremos a reu-
nião das Comissões de Assuntos Econômicos e de
Fiscalização e Controle, em que está depondo o no-
bre Ministro Pedro Malan.

Convido, portanto, os companheiros a participa-
rem daquele debate.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vol-
ta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o

seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, tive oportunidade de
apresentar um requerimento que foi aprovado pela
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
e que diz respeito à grave situação do narcotráfico e
do consumo de drogas no Brasil, que compromete de
maneira explícita a defesa nacional.

Eu gostaria de chamar a atenção de V. Exªs
para os problemas relativos ao consumo e ao tráfico
de drogas no Brasil, bem como alertar para a necessi-
dade de que sejam adotadas, o quanto antes, medi-
das mais consistentes e eficazes para atacar essa
questão.

Já tivemos oportunidade de ouvir, neste plená-
rio, alguns pronunciamentos acerca desse problema,
por ocasião da Campanha da Fraternidade de 2001,
cujo tema foi ”Vida sim, drogas não“. Essa ação, de
iniciativa do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs,
incentivou a sociedade brasileira e o Parlamento a
discutirem, de maneira mais ampla, a questão das
drogas.

Todavia, passado o momento da Campanha da
Fraternidade, persiste o problema, uma vez que ele
depende não de uma campanha, mas de uma ação
abrangente, concertada, envolvendo Governo, socie-
dade, instituições financeiras, organismos internacio-
nais e cooperação com outros países.

Nesta ocasião, eu gostaria de focalizar alguns
dados desse universo e atentar para algumas provi-
dências a serem tomadas, principalmente por parte
do Governo.

São muitas as variáveis envolvidas, e é impossí-
vel tratar de uma delas sem observar a cadeia de con-
seqüências e de implicações de umas com as outras.
Sabemos que a questão das drogas envolve, de um
lado, o eixo do consumo e, de outro, o da produção; si-
tuada entre os dois pólos, está a distribuição.

No que se refere aos consumidores, defronta-
mo-nos com diversos problemas, tais como a depen-
dência química, a proliferação de doenças e a recu-
peração de danos à saúde.

Quanto à produção, encontramos desde os agri-
cultores ocupados com a plantação de folhas (cocaí-
na, maconha, papoula), até os refinadores, passando
por uma rede de insumos legais, como a acetona e o
éter.

Em meio a isso existe a distribuição, que envol-
ve desde o ”aviãozinho“ e o traficante de morro até o
banqueiro que colabora para a legalização desse vo-
lume fabuloso de dinheiro, gerado pela ”indústria do
narcotráfico“.

O Governo não pode ficar alheio a nenhum des-
ses fatores, pois só ele detém o poder de, ao mesmo
tempo, definir políticas de inclusão social para os mar-
ginalizados e políticas de controle financeiro.

Examinemos o problema do consumo e da de-
pendência.



O consumo de drogas atinge o mundo inteiro, de
maneira cruel. Segundo relatório produzido pela
ONU, envolvendo o estudo de 134 países, a maconha
seria consumida em 96% deles, a cocaína e derivados,
em 81%, e os opiáceos, como heroína, morfina e ópio,
em 87%. As drogas sintéticas vêm a seguir, com um
consumo de anfetaminas da ordem de 73%. O consu-
mo dos benzodiazepínicos é de 69% e dos inalantes
em geral, como o éter e cola de sapateiro, de 69%.

Os responsáveis pelo relatório reconhecem a
dificuldade de se obterem dados confiáveis, uma vez
que não são todos os países que mantêm pesquisas
passíveis de serem comparadas. Ademais, o consu-
mo de drogas é uma atividade marginal, ”escondida“,
não sendo, portanto, facilmente revelável por pesqui-
sas e levantamentos. Assim sendo, para aqueles paí-
ses em que não há dados confiáveis foram feitas pro-
jeções, e as informações foram agrupadas por gran-
des regiões do globo. Os dados revelam que o maior
problema da Europa (Ocidental e Oriental) são os
opiáceos, que se mostram danosos, igualmente, para
grande parte da Ásia e Oceania. Esse tipo de droga
responde, ainda, pela maioria dos casos de morte
provocada por drogas nesses continentes.

Na Ásia, a maior incidência de consumo recai
sobre as anfetaminas (12%), índice bem maior que o
europeu, que é de 8%, e dos Estados Unidos, que é
da ordem de 5%. O problema se agrava ainda mais,
quando se trata dos países do leste asiático, como Ja-
pão, Coréia e Filipinas, onde as metanfetaminas res-
pondem por 90% das demandas por tratamento.

A maconha, o haxixe e a cannabis são respon-
sáveis por 9% dos casos que reclamam atenção mé-
dica na Europa e na Ásia; 61% na África; e 16% nas
Américas, particularmente América Central e Caribe.

A cocaína contribui fortemente para o número
de pessoas que procuram tratamento na Ásia, mas
disseminou-se pouco na Europa, onde apenas 3%
dos casos analisados estão associados a ela. A cida-
de de Amsterdã, porém, é digna de nota, com 32% dos
atendimentos ligados à cocaína, tendo em vista a pro-
ximidade com Roterdã, principal ponto de entrada da
droga na Europa. Nas Américas, a cocaína e seus cor-
relatos respondem por 61% dos casos, sendo que, no
Canadá, Estados Unidos e México, a média é de 40%.

De acordo com a edição de 2000 do relatório do
Escritório das Nações Unidas para o Controle de Dro-
gas e Prevenção ao Crime (UNDCP), o Brasil é o mai-
or mercado de cocaína da América do Sul e o segun-
do maior das Américas, logo depois dos Estados Uni-
dos. Conforme aponta o relatório, existem pelo menos

900 mil usuários do entorpecente no Brasil, e seu
consumo difunde-se principalmente entre os estu-
dantes. Segundo ele, apesar de muitos acreditarem
que o Rio de Janeiro reúne o maior número de consu-
midores do País, Porto Alegre estaria à frente, segui-
da por São Paulo.

Cabe ressaltar que o consumo da cocaína, no
Brasil, ”é facilitado pelo fato de o País servir de corre-
dor para a droga produzida na Bolívia, no Peru e na
Colômbia, a qual chega à Região Sul por meio do Pa-
raguai e da Argentina, seguindo depois para a Europa
e África.

No Brasil, parte das estatísticas de que dispo-
mos provém do Centro Brasileiro de Informações so-
bre Drogas Psicotrópicas – CEBRID.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT- RJ) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, nobre Senador Tião Viana?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Exª.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Tião Viana, quero parabenizar V. Exª pelo seu
pronunciamento. Essa abordagem no que tange à
questão das drogas é muito séria, como bem sabe V.
Exª, que é médico militante e estudioso do assunto.
As pessoas que são usuárias de drogas têm, primei-
ro, problemas psicológicos e acabam internadas nos
hospitais psiquiátricos. Existe outra questão mais gra-
ve, que é a violência dos traficantes. As grandes cida-
des do mundo inteiro, não só do Brasil, sofrem proble-
mas seriíssimos de violência, relacionados com os
traficantes de drogas. O tráfico de drogas, segundo
declarações de V. Exª, movimenta soma consideráve-
is de dinheiro e envolve também o tráfico de armas e
uma série de outras questões. Portanto, considero
muito oportuno o seu pronunciamento. Parabéns, Se-
nador Tião Viana, porque é um assunto da maior im-
portância, que merece toda a nossa atenção.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao eminente Senador Geraldo Cândido pela sua con-
tribuição, que muito enriquece este meu pronuncia-
mento. Pelo fato de V. Exª representar aqui o Estado
do Rio de Janeiro, vale a lembrança de que esse gran-
de festival de exposição que a mídia coloca do narco-
tráfico, apontando como se o traficante do morro fos-
se o grande voraz de toda a situação do narcotráfico,
na verdade esconde a realidade científica de que os
grandes traficantes estão alojados nas grandes em-
presas, grandes companhias; e essa face do crime or-
ganizado do narcotráfico não aparece. Fica apenas à
exposição dos “aviõezinhos” que estão, na verdade,
representados em morros e aglomerados urbanos



das grandes cidades. Espero que esse seminário
possa contribuir decisivamente para expor a face real
do narcotráfico e do consumo de drogas no Brasil.
Desde já aproveito para convidar V. Exª para partici-
par e contribuir no seminário que diz respeito à defesa
nacional, junto à Comissão de Relações Exteriores.
Contaremos com a presença do General Alberto Car-
doso, Secretário Institucional da Presidência da Re-
pública para Assuntos Institucionais, o Secretá-
rio-Geral da Receita Federal, eminentes representan-
tes do Ministério Público Federal e, ao mesmo tempo,
juízes federais, que contribuem decisivamente com
inovações jurídicas em relação ao combate ao crime
organizado e ao narcotráfico.

Um levantamento feito recentemente no Estado
de São Paulo permite vislumbrar a situação que, se-
gundo ele, nas 24 maiores cidades do Estado pesqui-
sadas constatou-se que 1,7 milhão de pessoas já ha-
via utilizado algum tipo de droga pelo menos uma vez.
Desses, 979 mil tinham experimentado maconha; 394
mil haviam feito uso de solventes e 318 mil consumi-
ram cocaína. Na opinião do psiquiatra José Carlos
Galduróz, do Cebrid, o índice de 11, 6% de uso de al-
guma droga não coloca o Brasil entre os países com
maior quantidade de usuários. Os que fazem uso de
maconha, nessa pesquisa, representam 6,6%, um ín-
dice semelhante ao da Bélgica (5,8%) ou da Alema-
nha (4,2%). Creio, entretanto, ser difícil estabelecer
comparações nesse campo, pois as variáveis cultura-
is, econômicas e sociais são muito grandes.

Entretanto, Srªs. e Srs. Senadores, a par da ca-
rência de estatísticas confiáveis, os dados apontam
para o fato de que os excluídos da sociedade de mer-
cado acabam tornando-se também os mais expostos
à violência do narcotráfico. São essas as maiores víti-
mas do crime organizado, como sustenta a Campa-
nha da Fraternidade de 2001. As chacinas e os confli-
tos entre gangues nas grandes cidades, a guerra pelo
controle do tráfico e as manobras de introdução da
droga nas escolas e locais de lazer, a precariedade
explosiva do sistema carcerário trazem estampada
nos corpos das vítimas a sua origem social, como
bem refere o texto da Campanha.

O texto-base daquela Campanha ressalta a vin-
culação entre violência e o tráfico de drogas:

– De 1980 a 1996, a taxa de assassinato
dobrou no Brasil, passando de 13 para 25 por ano em
cada 100 mil habitantes;

– Esse índice sobe para 44,8 em cada
100 mil jovens entre 15 e 19 anos de idade.E, na mes-

ma faixa etária, chega a 215 mortes no Estado do Rio
de Janeiro e a 134 no Estado de São Paulo.

Paralelo às drogas ilícitas, um grande problema
se apresenta no Brasil: o alto custo das terapias rela-
cionadas ao uso de drogas ”lícitas“, principalmente o
álcool e o tabaco. Nos últimos cinco anos, o Brasil
gastou R$550 milhões no tratamento de dependentes
de álcool, cigarro e drogas ilícitas. Essa cifra refere-se
a gastos com internações hospitalares, medicação
aplicada nos pacientes viciados entre 1995 e início de
2000. Nesses cinco anos, o alcoolismo ocupou o 4º
lugar na lista dos males que incapacitaram trabalha-
dores, segundo relatório da Previdência Social. O
mais alarmante desse quadro é o número de jovens
internados por consumo de bebidas alcoólicas:
39.255, sendo que, desses, 3.626 vieram a falecer.

O enfrentamento da questão envolve políticas
de prevenção. Por isso, esperamos que se cumpra a
promessa do Ministro José Gregori, de priorizar
ações preventivas. Ao divulgar, no começo deste ano,
o relatório da ONU sobre as drogas, edição de 2000,
S. Exª se comprometeu a inverter a lógica de aplica-
ção dos recursos brasileiros – da ordem de 400 mi-
lhões – utilizados para combater o tráfico. Hoje, 70%
dos recursos dessas ações são empregados na re-
preensão e os restantes 30% na prevenção. A pro-
posta de inversão, certamente traria resultados dife-
rentes. Isso porque o enfoque repressivo tem falhado
diante da maior dinamicidade e lucratividade dos trafi-
cantes. Uma vez alvos da ação repressiva, novas áre-
as produtoras se estabelecem e novos mercados são
atingidos.

Não que a repressão não seja necessária, mas
devemos lembrar, por exemplo, que o ex-Presidente
Reagan, em 1986, deflagrou a chamada Operação
Colômbia, com o objetivo de erradicar o plantio de
coca na região de Chaparre, de onde provinha mais
de um terço da cocaína daquele país. Embora num
primeiro momento a ação tenha resultado em declínio
da produção, uma vez cessada a repressão, a produ-
ção de coca foi retomada com maior intensidade.

Não nos esqueçamos também dos efeitos dele-
térios dessas ofensivas baseadas em operações mili-
tares.Lembremos que, sob desculpa, os Estados Uni-
dos têm aproveitado para intervir militarmente na Co-
lômbia e no Equador. Até aonde vai a ação de ”com-
bate a produtores de drogas“ e até aonde chega a
ação política de combate a forças que se opõem aos
governos locais?



Vejamos agora o problema do crime organizado
em torno do narcotráfico e os esquemas de lavagem
de dinheiro.

Infelizmente, o noticiário nos ilude ao tratar a
questão do tráfico, pois revela apenas sua ponta mais
visível, ou seja, a dos pequenos distribuidores, base-
ados em favelas e locais assemelhados. A outra pon-
ta do tráfico, a dos grandes comerciantes da droga,
nunca chega aos noticiários, e, como eles não são
mostrados, é como se não existissem. Mas, na reali-
dade, são eles os que lucram com esse verdadeiro
mercado da morte. Os traficantes do morro não pas-
sam de ”terceirizados“ que, por sua vez, delegam a
atividade mais perigosa para jovens desempregados,
os chamados ”soldados“ do tráfico, os ”aviões“, etc.
Do mesmo modo, ao reprimir plantadores, a polícia
encontra o roceiro, mas não seu sócio capitalista, que
financia a ”lavoura“ e encarrega-se de comerciali-
zá-la, obtendo lucros fabulosos.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com mui-
ta honra, concedo um aparte ao nobre Senador Casil-
do Maldaner que, há poucas semanas, manifestou
um expressivo e extraordinário pronunciamento a res-
peito desta matéria.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
sempre vem debatendo essas questões com profun-
didade. Quando V. Exª analisa essas questões, fico
pensando como encontrar uma solução para isso; o
que faremos para mudar essa questão na Colômbia,
pois são milhares de pessoas. Como diz V. Exª, é o ro-
ceiro, o mais humilde que trabalha e vive disso. Há
que se encontrar um caminho de transição na Colôm-
bia. As pessoas vão ter que deixar aquela profissão –
é uma função – para viver, para buscar o alimento
para suas famílias. Tem que ser uma grande parceria
para encontrar um outro caminho, uma outra função,
uma outra profissão, para não dependerem disso
para sobreviver. Como diz V. Exª, os grandes não apa-
recem. O mesmo se dá no Brasil, e até comparo com
o que acontece hoje, quando verificamos que o con-
sumo do fumo esta diminuindo Há algumas regiões
no Sul do Brasil, inclusive no meu Estado, Santa Ca-
tarina, em que se planta muito fumo, são pequenos
minifúndios que plantam o fumo comum, de galpão e
de estufa. Portanto, são milhares de pessoas que vi-
vem disso. Como há uma alteração, uma mudança
para que o consumo seja menor, em função dos ma-
les causados pelo fumo, tem-se que fazer essa transi-
ção, buscar outras iniciativas. Aí é que o Governo

deve entrar, aí é que deve haver parcerias entre o Go-
verno Federal, estadual e municipais, pois precisa-
mos encontrar caminhos para que milhares de profis-
sionais do meio rural. A mesma coisa eu diria em rela-
ção, por exemplo, à bebida alcoólica e os jovens. A
imprensa nos Estados Unidos noticiou a prisão da fi-
lha do Presidente Bush que, além de portar identida-
de de uma outra jovem de maior idade, comprava be-
bida alcoólica. Lá existe rigor em relação a isso, ou
seja, o menor de 21 anos não consegue comprar be-
bida alcóolica em estabelecimentos comerciais. Aqui
no Brasil, no entanto, não existe isso. Um jovem de
13, 14, 15 anos não enfrenta qualquer tipo de proble-
ma para comprar bebida alcoólica. Penso que as au-
toridades brasileiras deveriam se preocupar mais
com esse assunto. Precisamos começar a buscar ca-
minhos. Nessa direção, vamos chegar aos morros, ao
tema fundamental de V. Exª, que é o tráfico, em que
os grandes utilizam crianças e desamparados, escon-
dendo-se atrás destes cujo trabalho as famílias de-
pendem para viver e ganhar o pão de cada dia. Te-
mos, portanto, que ficar alerta para esse problema,
que é prejudicial à saúde e cuja cura é caríssima e
muito difícil. Como vamos encontrar os caminhos?
Quero finalizar, portanto, cumprimentando V. Exª
pelo seu discurso, que é acompanhado pelo Brasil, e
pedindo que essa preocupação seja levada às univer-
sidades, escolas, bares, enfim, ao maior número de
lugares possíveis, a fim de que possamos encontrar
caminhos para que as pessoas deixem de depender
disso e possamos ir alterando esse quadro vigente no
Brasil. Por isso, Senador Tião Viana, cumprimento-o
de coração, já que V. Exª sempre levanta questões
como essas com muita autoridade e profundidade.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço-o, Senador Casildo Maldaner e incorporo com mu-
ito prazer a manifestação de V. Exª. De fato, o Brasil
precisa definir urgentemente o que fazer com as cha-
madas drogas consentidas, porque não há uma políti-
ca muito bem estabelecida, a não ser propagandas
de mídia ocasionais, porque o Brasil não acordou ain-
da para a dimensão desse problema.

Tenho acessado com freqüência algumas infor-
mações a respeito. Na Internet, inclusive, há um site
chamado IBGF – Instituto Brasileiro Giovanni Falco-
ne, que é conduzido pelo ex-Juiz e Secretário Nacio-
nal Antidrogas Walter Maierovitch. Ali ele aponta que,
segundo analistas, 25% do movimento financeiro
bancário da Colômbia, por onde passa o narcotráfico,
é utilizado nos bancos brasileiros. Expõe a presença
da máfia japonesa e da máfia coreana dentro do terri-



tório brasileiro, em São Paulo, há também a passa-
gem de corredor da máfia italiana e da máfia america-
na em alguns aspectos dentro do território nacional.

O Brasil não percebeu a gravidade desse pro-
blema, já que ainda não deu a prioridade que essa
matéria merece. Mas é preciso uma definição urgen-
te. Se temos um sistema nacional de educação, um
sistema nacional de saúde, deveríamos ter um siste-
ma nacional antidrogas, que é, talvez, o maior proble-
ma da humanidade.

Agradeço a V. Exª, portanto, que também levan-
ta um questionamento em relação à situação das dro-
gas consentidas.

Quero chamar a atenção, particularmente, para
a presença de diversas máfias internacionais no Bra-
sil. Já se tornou rotina os jornais noticiarem a presen-
ça das máfias italiana e japonesa em operações do
tráfico de drogas no Brasil.

Por intermédio das investigações da CPI do
Narcotráfico e da ação do ex-titular da Senad, Secre-
taria Nacional Antidrogas, o Juiz Walter Maierovitch,
foi-nos possível tomar conhecimento de uma rede
mundial de narcotráfico, em um tipo de integração
econômica mundial que antecedeu em muito as ten-
tativas de unificação de blocos econômicos na cha-
mada globalização.

No Brasil, a máfia italiana investe em imóveis,
hotéis e empresas de diversos ramos. Sua presença
tornou-se mais evidente no episódio dos bingos, que
redundou, entre outros desdobramentos, no desman-
telamento de uma quadrilha que mantinha grande in-
fluência no Indesp – Instituto Nacional de Desenvolvi-
mento do Desporto, e que produzia, para citar apenas
um exemplo, minutas de documentos que viriam a ser
assinados por autoridades governamentais. Essas
denúncias ganharam este plenário, principalmente
pela voz do Senador Roberto Requião.

Nos últimos sete anos, mais de 30 mafiosos fo-
ram presos no Brasil, a maioria deles envolvidos com
atividades de seqüestros, extorsões, tráfico de drogas
e agiotagem. Os italianos, segundo consta, manteriam
ligações próximas com os abastecedores dos trafican-
tes cariocas. De acordo com a justiça italiana, o braço
brasileiro da máfia fornece drogas para três famílias da
máfia italiana: Barbaro e Papaglia, na Calábria, e Se-
nese, em Nápoles. Para as autoridades italianas, o
Brasil ficaria atrás apenas da própria Itália e dos Esta-
dos Unidos na preferência para suas operações.

A máfia japonesa, a Yacuza, também já se faz
presente no Brasil, tanto no envio de cocaína para o
Japão, como no recrutamento de imigrantes brasilei-

ros para atividades de entretenimento, entre eles a
prostituição.

Segundo Marie Christine Dupuis, analista finan-
ceira responsável pelo Programa Global da ONU
Contra a Lavagem do Dinheiro do Crime Organizado,
o Brasil é um dos países mais tentadores para lava-
gem de dinheiro do crime organizado.

Esses recursos ilegais giram em torno de
US$500 a US$700 bilhões em todo o mundo, o equi-
valente a 2% do PIB mundial. As razões da escolha
do Brasil são muitas. Entre elas, a proximidade da re-
gião produtora de drogas; uma extensa rede bancá-
ria; duas Bolsas de Valores com volume expressivo
de transações; demanda de capital externo para o de-
senvolvimento; e inexistência de rigor no controle de
operações financeiras, tal como existe em nações in-
dustrializadas. A analista lembra que, no episódio da
derrocada financeira da Tailândia, em 1996, o orça-
mento estatal era de US$28 bilhões, ao passo que o
volume de negócios do crime organizado, naquele
mesmo ano, alcançou US$32 bilhões no país. Esse
tipo de constatação levou os analistas financeiros a
estabelecerem novos padrões: ”quando, em um país
emergente, o volume do dinheiro ilegal em circulação
aumenta de maneira desproporcional em relação ao
orçamento do Estado, este se condena ao ciclo da bo-
lha financeira e sua provável explosão“.

O combate à chamada ”lavagem de dinheiro“ do
narcotráfico apresenta-se, então, como um imperati-
vo. É bom lembrar que, sem a lavagem de dinheiro,
não existiria o crime organizado. Aliás, esse tipo de
operação ganhou um termo novo e sofisticado: ”enge-
nharia financeira“. Trata-se de um delito de caráter
mundial e sua repressão depende do esforço dos paí-
ses em criar novas modalidades penais e colocar as
polícias nacionais em coordenação com as de outros
países.

Os organismos internacionais envolvidos na
questão têm buscado modos de evitar que setores da
economia sejam utilizados para essas operações de
”limpeza“ de dinheiro sujo. Entre as medidas, está a
extensão de responsabilidades do controle das ope-
rações ilegais a bancos, financeiras e distribuidoras
de títulos mobiliários, ou seja, o aparelho repressor
deixa de ter a exclusividade para tratar dessas ques-
tões.

Seguindo essa linha, o Brasil adotou, pela Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, uma série de medidas
que facilitam investigações, definem sujeitos, obriga-
ções, sanções e atribuições de órgãos governamen-
tais fiscalizadores. A lei criou, ainda, o Conselho de



Controle de Atividades Financeiras – Coaf no âmbito
do Ministério da Fazenda, órgão especializado no
combate à lavagem de dinheiro.

Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, sabemos que
não é a edição de uma lei que elimina as possibilida-
des de lavagem de dinheiro. A propósito, alguns anos
atrás, os Estados Unidos baixaram uma norma de
identificação de todos os depositantes de somas aci-
ma de US$10 mil. Imediatamente após, os recursos
ilegais foram transformados em depósitos de
US$9.999,00, o que tornou mais fácil a mobilidade
desses recursos.

De maneira simplificada, a lavagem de dinheiro
compreende a introdução do dinheiro ilegal no merca-
do, por meio do comércio ou de atividades financei-
ras, principalmente nos chamados paraísos fiscais. O
dinheiro ilegal é introduzido em atividades que lidam
com o ”dinheiro vivo“. Misturado ao dinheiro legal mo-
vimentado pelo estabelecimento, é depositado em
bancos.

Essa operação pressupõe a colaboração de
funcionários de instituições bancárias.Uma vez depo-
sitado o dinheiro, ele deve ser despistado por meio de
operações sucessivas de transferências. O objetivo é
cortar a cadeia de evidências que ligariam esse di-
nheiro a sua origem. Uma vez desvinculado de sua
fonte, esse é investido em atividades legais, como re-
des hoteleiras, supermercados, ouro, etc.

No Brasil, uma investigação conjunta da Polícia
Federal, do Ministério Público, do Banco Central e do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras apu-
rou que o crime organizado teria lavado R$30 bilhões
nos anos de 1998 e 1999, e que o volume total da
transação poderia chegar ao dobro disso. Do esque-
ma, participaram desde pessoas comuns (lavradores,
por exemplo), que emprestaram seus nomes, até ge-
rentes de bancos e doleiros. O dinheiro provinha prin-
cipalmente de Fortaleza, Belém, São Paulo, Brasília,
Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Natal, Porto Alegre,
Florianópolis, Curitiba, Salvador e Teresina, o que dá
uma dimensão da ramificação dos negócios ilegais
(O Estado de S. Paulo,17/11/2000). Em Fortaleza,
por exemplo, a CPI do Narcotráfico apurou que inves-
timentos em hotéis e comércio de produtos médicos
eram utilizados como fachada para legalizar dinheiro.
Na Bahia, os negócios hoteleiros também chamam a
atenção desses ”investidores“ internacionais.

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, diante da com-
plexidade dessa questão, embora não tenha esgota-
do todas as variáveis envolvidas, gostaria de concluir
esta minha intervenção levantando alguns pontos.

A Secretaria Nacional Antidrogas, criada há
poucos anos pelo Governo Federal, tem, de fato, to-
mado algumas iniciativas significativas para enfrentar
a questão das drogas, procurando colaborar com as
ações da sociedade civil, incentivar programas de
prevenção e motivar governos estaduais e prefeituras
a agirem nesse campo. Sob esse ponto de vista, não
teria restrições a fazer às ações empreendidas.Entre-
tanto, algumas questões formuladas pelo seu primei-
ro titular, quando da criação da Secretaria, o Juiz Wal-
ter Maierovitch, continuam pendentes, e eu as retomo
em forma de questionamentos:

– Até que ponto as drogas deixaram de ser tra-
tadas como caso de polícia e passaram a ser vistas
como caso de saúde pública?

– É séria a anunciada proposta de inverter a
aplicação dos recursos com ênfase nas atividades de
prevenção?

– Que medidas foram, efetivamente, tomadas,
para desconectar o Brasil da rede internacional do cri-
me? Será que essa atuação não está muito lenta?

– Em que medida as drogas estarão sendo con-
sideradas uma prioridade? O fato de a Secretaria Na-
cional Antidrogas estar subordinada ao Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República
significa que ela não tem relevância para o Governo?

Outras questões apresentam-se e considero
esse debate crucial. Assim sendo, apresentei, peran-
te a Comissão de Relações Exteriores desta Casa,
requerimento, o qual solicito seja transcrito na ínte-
gra, visando promover uma audiência pública desti-
nada a discutir a fundo a questão das drogas no Bra-
sil. Conto, para isso, com o apoio de V. Exªs não ape-
nas para aprová-lo, mas para que participem ativa-
mente das discussões, que, no meu entender, não se
restringem ao âmbito daquela Comissão.

Gostaria de deixar este alerta: o Governo não
está considerando a questão das drogas com a rele-
vância que esta merece. Infelizmente, com todo o res-
peito aos profissionais que individualmente se empe-
nham nas tarefas de prevenção e de recuperação, o
Governo brasileiro continua tratando o problema
como uma questão menor. O Senado Federal deveria
fazer parte da resolução desse problema, chamando
também para si a responsabilidade de discuti-lo, de
propor soluções e alternativas que venham a sanar
de uma vez por todas essa ferida que, silenciosamen-
te, corrói nossa sociedade e nossos jovens.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.



DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

REQUERIMENTO Nº  , DE 2001-CRE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos incisos II, III, V, IX, XI e XIII do art.

90 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja promovida,

se possível no mês de maio, audiência pública no âmbito dessa

Comissão, com a presença das autoridades abaixo relacionadas,

sem prejuízo de outras autoridades que venham a ser, igualmen-
te, chamadas a debater neste plenário, para que possamos me-
lhor conhecer e debater em profundidade as ações e mecanismos

do Governo no combate ao tráfico e ao consumo de drogas, as

normas legais vigentes e o quadro atual da dependência no

Brasil.

São elas:

1 – Exmº Sr. Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Insti-

tucional, General Alberto Mendes Cardoso;

2 – Exmº Sr. Secretário da Receita Federal, Sr. Everardo de

Almeida Maciel;

3 – Exmº Sr. Juiz Federal do Acre; Dr. Pedro Francisco;

4 – Exmº. Sr. Subprocurador-Geral da República, Dr. José

Roberto Figueiredo Santoro;

5 – Exmª Srª Subprocuradora-Geral da República e Profes-
sora de Direito Penal da Universidade de Brasília – UnB, Dra. Ela

Wiecko Volkmer de Castilho;

6 – Exmº Sr. Procurador da República, Dr. Luiz Francisco;

7 – Exmª Srª Procuradora Regional da República, Dra. Ra-

chel Elias Ferreira Dodge;

8 – Exmº Sr. Presidente da Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil – CNBB, Dom Jaime Henrique Chemello.

Justificação

A população brasileira assiste estarrecida ao aumento de-

senfreado da violência, da criminalidade e do consumo de drogas

em nosso país. Fruto, em parte, das grandes desigualdades sociais

que persistem entre nós, e, em parte, das ações do narcotráfico e

dos grupos de extermínio, a violência crescente invade os nossos

lares, contamina as relações e apodrece o sistema socioeconômi-

co, político e jurídico brasileiro.

Em um país de dimensões continentais como o nosso o con-
trole das fronteiras é tarefa de difícil realização, o que o torna mais

vulnerável à ação das grandes corporações do crime organizado.

Conseqüência nefasta disso, o Brasil é hoje o grande corredor de

passagem da droga destinada à Europa. Além dos cartéis colombi-
anos e de algumas ramificações da máfia italiana, também um dos

braços da Yacuza japonesa já se instalou em terras brasileiras.

É pois, movido pela preocupação com o avanço da violên-

cia, com a infiltração e o fortalecimento dos aparelhos paramilitares

e paraestatais do crime organizado em nossa sociedade e seus

efeitos funestos sobre os jovens e adolescentes, que, em última

instância, representam o futuro dessa Nação, que venho requerer a

realização de uma ou mais audiências públicas para nos aprofun-

darmos no tema e apreciá-lo com a devida responsabilidade.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2001. – Tião Viana,

PT/AC.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Geraldo Cândido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir
da década de 80, no Brasil, estabeleceu-se uma nova
relação de trabalho: a chamada terceirização. Essa
modalidade de trabalho vem crescendo a cada ano e
é uma forma que muitas empresas encontraram para
burlar a lei trabalhista. Os trabalhadores terceiriza-
dos, além de perceberem menores salários, o que
significa um lucro excessivo para as empresas, não
recebem treinamento adequado para o exercício de
suas funções, razão pela qual ocorrem tantos aciden-
tes de trabalho em metalúrgicas, em grandes siderúr-
gicas e em empresas como a Petrobras. Por isso,
queremos demonstrar a nossa preocupação em rela-
ção a essa modalidade de relação de trabalho.

Ultimamente, surgiu uma outra modalidade de
trabalho: as cooperativas de trabalho. Essas coopera-
tivas não devem ser confundidas com as cooperativas
tradicionais. As relações de trabalho que regem esse
tipo de contrato tem me preocupado, pois, de acordo
com o parágrafo único do art. 442 da CLT – introduzi-
do posteriormente na CLT – desvincula qualquer rela-
ção trabalhista entre os cooperativados e os tomado-
res de mão-de-obra. Isso proporcionou a proliferação
de cooperativas fraudulentas, que chamamos de ”ga-
to-cooperativas“ ou de ”fraude-cooperativas“, pois le-
galizou a mão-de-obra que denominamos bóias frias.
É um fato muito grave; é pior do que a terceirização.
Temos recebido muitas denúncias do Brasil inteiro
nesse sentido. Tramita aqui no Senado um projeto de
lei que visa revogar o parágrafo único do art. 442, do
qual sou Relator. Temos sido pressionados por coo-
perativas do País inteiro no sentido de que seja manti-
do esse parágrafo único, porque é interessante a con-
tinuação da exploração da mão-de-obra de trabalho
de forma aviltante.

Somos contra isso! Queremos a revogação do
parágrafo único do art. 442.



Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as em-
presas, nas últimas décadas, tiveram que inovar para
se manterem vivas no mercado, que cada vez é mais
seletivo. É notória a reformulação das forças produti-
vas no mundo, com o avanço tecnológico nos meios
de produção e novos modelos de gestão na econo-
mia, como o toyotismo. Quem não atinge a eficiência
está condenado a sair de cena. Algumas novidades
têm sido emblemáticas no que tange à relação de tra-
balho, mas quero chamar a atenção especificamente
para um tema: a terceirização no Brasil.

Essa nova onda não nasceu aqui no Brasil, mas,
como sempre, não ficamos de fora, já é uma realidade
que importamos e está bem presente no nosso mer-
cado. A tendência à terceirização data da década de
80, nos Estados Unidos, mas se intensificou no Brasil
nos últimos anos. Muitas empresas brasileiras, princi-
palmente no setor estatal, já incorporaram essa nova
prática.

É bem verdade que o nível de produtividade no
Brasil, na década passada, foi de 7%, em média, ao
ano. Um dos motivos desse crescimento que ajudam
a explicar o melhor desempenho produtivo do operá-
rio na indústria tem relação direta com o papel que a
prestação de serviço passou a desempenhar na eco-
nomia moderna, ou seja, a terceirização de serviços
está contribuindo para agregar valores aos bens pro-
duzidos pela indústria de transformação. Um exemplo
disso está na indústria automobilística, que apresen-
tou taxas de crescimento significativas nos últimos
anos.

O principal argumento de sustentação para a
terceirização é o falacioso postulado da redução de
custos. Falacioso porque só tem considerado os cus-
tos financeiros, desprezando os custos sociais e hu-
manos. Para os empresários, o resultado da terceiri-
zação significa mais lucro. Estudos sobre o peso dos
encargos sociais realizados pelas empresas consta-
tam que um trabalhador custa entre 104% e 120% a
mais do que o valor nominal do seu salário. A aprova-
ção da legislação de contrato temporário ajudou es-
sas empresas a reduzirem em 7% os gastos com en-
cargos sociais.

Essa é uma faceta da terceirização, mas não
podemos esquecer os custos sociais e humanos,
como já disse antes. O custo social está em criar uma
nova categoria de subempregados, isto é, emprega-
dos discriminados pelo salário aviltado, pela precarie-
dade na garantia de permanência no emprego e até
mesmo pelo não recolhimento dos encargos sociais
pelos intermediários (na grande maioria). O custo hu-

mano está na falta de especialização, no risco de aci-
dentes a que são geralmente submetidos e conflitos
entre empregados de mesma classe.

Aproveito para lembrar um conflito de remunera-
ção. Vejam o exemplo de um funcionário da Petrobras
que trabalha oito horas e percebe R$2 mil. Já um tra-
balhador terceirizado, que realiza a mesma atividade,
podendo trabalhar além das oito horas, percebe apro-
ximadamente R$1 mil, sendo que não tem direito a
seguro por acidente no trabalho, nem pode ser sindi-
calizado junto ao Sindicato dos Petroleiros, pois a le-
gislação trabalhista não o permite. Urge ao movimen-
to sindical elaborar propostas para organizar esse
segmento de trabalhadores, criando mecanismos de
combate aos abusos por eles sofridos.

Não é à toa que o termo terceirizar criou uma
antipatia entre os trabalhadores. Eles têm uma boa
razão, ou seja, a transferência de renda do trabalha-
dor para o intermediário. Enquanto a empresa contra-
tante desembolsa R$4 pelo serviço prestado, o inter-
mediário abocanha R$3 e o empregado recebe ape-
nas R$1, isso numa estimativa muito otimista. Por ou-
tro lado, terceirizar também pode significar oferecer
mão-de-obra barata, mas com seus agravantes, ou
seja, desqualificada. É oportuno lembrar também que
muitas terceirizadas descontam os encargos traba-
lhistas, mas não repassam a quem de direito. Ainda
justificam essa arbitrariedade por estarem lidando
com empregados temporários, que normalmente são
rodiziados.

Vou citar um fato notório e recente. A Petrobras
é um exemplo claro do crescente número de terceiri-
zados e que prejudicou a qualidade dos serviços. Qu-
ando se terceiriza serviços de manutenção, o resulta-
do é um aumento de acidentes de trabalho e de riscos
para a sociedade como um todo. Sabemos que 81 pe-
troleiros morreram em acidentes desde 1998 – mais
de duas mortes por mês. Do total, 66 eram emprega-
dos terceirizados, contratados por empresas presta-
doras de serviço, de acordo com levantamento feito
pela FUP (Federação Única dos Petroleiros). Desde o
ano passado, na Petrobras, foram registrados 95 aci-
dentes com 18 mortes, sendo 16 prestadores de ser-
viço. Na bacia de Campos, foram registradas 12 mor-
tes no período. Cumpre lembrar também o aumento
de prestadores de serviço na bacia de Campos, de 20
mil, em 1997, para 29 mil no ano passado. Sendo que
desses, apenas 6,9 mil são funcionários do quadro da
empresa. Uma ação civil pública, ajuizada há dois
anos pelos procuradores do Ministério Público do Tra-
balho, pede que a estatal seja proibida de manter tra-



balhadores terceirizados nas plataformas. Essa ação
ainda aguarda julgamento.

Se há riscos de acidentes ecológicos e ambien-
tais causados pela Petrobras, o que se dirá de aciden-
tes em redes de eletricidade e telecomunicações. Por
exemplo, matéria do jornal O Globo, de 7 de maio, re-
vela dados da Companhia de Eletricidade do Ceará –
Coelce, privatizada em 1998. A ex-estatal trabalha
hoje com mais de 100 prestadoras de serviço, e, des-
de a privatização, 24 trabalhadores já morreram. A
maioria das mortes foi causada por choque elétrico.
Já na Petrobras, nos últimos anos, o número é bem
maior.

Entretanto, segundo o Enunciado nº 331 do Tri-
bunal Superior do Trabalho, a terceirização só pode
ser usada em atividade meio. Ela não está destinada
para atividade fim. Com isso, a legislação sobre a ter-
ceirização não pode atingir as áreas estratégicas da
empresa. Como exemplo, tivemos montadoras do se-
tor automotivo que terceirizaram setores estratégicos
e, logo depois, tiveram que voltar atrás, ou seja, re-
contrataram os seus trabalhadores, pois a qualidade
de seus produtos foi afetada.

Diante disso tudo, percebe-se que a terceiriza-
ção leva à precariedade do trabalho. Falta especiali-
zação, ao contrário do que afirmam os empresários.
Talvez haja em alguns segmentos empresariais, mas,
no geral, não é o que acontece. O Ministério do Traba-
lho, segundo a mídia, diz já ter identificado os setores
onde as irregularidades são maiores: elétrico, cons-
trução civil, informática, vigilância, limpeza e alimen-
tação. Identificar apenas não inibe a ação dessas em-
presas. É necessário uma fiscalização efetiva e não
fictícia, como a que temos hoje. Não podemos deixar
que esse capitalismo selvagem seja alimentado por
trabalhadores que estão em fuga do desemprego
crescente e sejam submetidos a essa nova ordem da
terceirização.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Comu-

nico ao Plenário que convoco sessão conjunta do
Congresso Nacional a realizar-se hoje, às 18:30 ho-
ras, no plenário do Senado Federal, destinada à de-
signação e à instalação de comissão mista, que terá
por finalidade estudar as causas da crise do abasteci-
mento de energia no País.

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra, na condição de Líder.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para

tratar de um tema sobre o qual já me pronunciei em
outras ocasiões recentes.

Continuo entendendo que o Congresso Nacio-
nal, particularmente o Senado da República, tem que
exercitar plenamente as suas prerrogativas constitu-
cionais; entre elas, a de fiscalizar e investigar o Exe-
cutivo e a de se autofiscalizar e auto-investigar.

Toda a Nação acompanhou a tentativa de insta-
lação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito para investigar diversas denúncias. Algumas, re-
centes; outras, nem tanto. Algumas com indícios le-
vantados pela imprensa; outras, apresentadas por
Parlamentares, inclusive da base governista.

A Nação acompanhou o processo, desencadea-
do pelo Governo, de se evitar a instalação de uma Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito. Aquela CPI
não foi instalada pelo fato de que 20 Deputados retira-
ram os seus nomes.

Do ponto de vista formal, pelo menos, a de-
monstração, naquele momento, foi a de que o Senado
da República tinha interesse em investigar aquelas
denúncias. Logo após o sepultamento da CPI Mista,
subi à tribuna e disse que iria iniciar a coleta de assi-
naturas para uma CPI exclusiva do Senado. Exata-
mente por não ter havido nenhuma retirada de assi-
natura de Senadores, ou seja, com o mínimo exigido
pela Constituição, eu entendia que pelo menos uma
das Casas do Congresso Nacional deveria proceder
àquelas investigações.

Conseguimos 22 assinaturas. Alguns setores
começaram a plantar na imprensa a notícia de que
estávamos tentando instalar a CPI no Senado para,
com interesses não confessados, atrapalhar, atrasar
ou confundir o processo que estava em curso, e qua-
se concluído, a respeito do painel do Senado.

Avaliamos que, realmente, aquilo poderia dar
margem a manobras ou utilizações indevidas para
evitar que o processo do painel chegasse a algum
curso. Assim, anunciamos, inclusive para a própria
imprensa, que estávamos deixando a coleta de assi-
naturas numa espécie de banho-maria, exatamente
para evitar que a CPI e as assinaturas dos diversos
Senadores – inclusive dos integrantes da base gover-
nista que sinceramente queriam que o Senado inves-
tigasse esse episódio – viessem a ser utilizadas com
outros fins.

O processo do painel foi concluído. Na verdade,
não chegou a ser iniciado, em função das renúncias
dos Senadores envolvidos. Agora, desde ontem, ob-
servamos a tentativa de construção de outra tese: a
de que o PT não teria interesse em estabelecer uma



investigação, particularmente a respeito de alguns
dos tópicos contidos no requerimento da CPI, porque
teria medo de ser envolvido em um rescaldo do pro-
cesso do painel. Isso foi dito claramente por um dos
atores principais desse episódio e está sendo divul-
gado por meio das famosas declarações em off, ou
pelas fofocas plantadas na imprensa.

Quando tomei a iniciativa de dar declaração ao
Conselho de Ética, eu disse que, a partir daquele mo-
mento, todas as questões relacionadas àquele episó-
dio deveriam ser abolidas do off, mas elas continuam.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães tentou, propo-
sitadamente, no discurso feito ontem, numa de suas
passagens, confundir a opinião pública e os Srs. Se-
nadores em relação às prerrogativas, atribuições e ta-
refas do Conselho de Ética, ao dizer que o Conselho
de Ética se recusou a investigar denúncias, dossiês
etc.

Quando houve, aqui, o primeiro confronto entre
o Presidente da Casa, Senador Jader Barbalho, e o
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães, em que am-
bos apresentaram denúncias de dossiês, solicitamos
que esses documentos fossem encaminhados ao
Conselho de Ética e ao Ministério Público. Posterior-
mente, o Conselho de Ética, por consenso e correta-
mente – na minha opinião -, entendeu que aquele fó-
rum não tinha instrumentos nem poderes para reali-
zar tal tipo de investigação, porque o Conselho de Éti-
ca não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele
tem a tarefa de analisar se fatos descobertos por Co-
missões de Inquérito ou pelo Ministério Público, ou fa-
tos públicos e notórios, comprovados, implicam ou
não em quebra de decoro parlamentar, e, a partir daí,
propor pena para os Parlamentares.

Foi assim no episódio do ex-Senador Luiz Este-
vão: houve uma CPI para investigar a questão do TRT
de São Paulo; foi emitido um relatório que apontava a
participação do ex-Senador no episódio; foi feita uma
representação de sete Partidos, baseada principal-
mente no relatório da CPI e no comportamento do
ex-Senador Luiz Estevão durante a CPI, em que se
pedia que o Conselho de Ética, à luz daqueles indíci-
os e fatos, abrisse um processo por quebra de decoro
parlamentar; abriu-se o amplo direito de defesa e o
resultado foi o que todos nós conhecemos.

No caso específico do painel, a partir de uma
denúncia assinada por mim e pelo Deputado Walter
Pinheiro – tendo como base a primeira matéria apre-
sentada pela revista IstoÉ, que fazia referência à con-
versa do ex-Senador Antonio Carlos Magalhães com

Procuradores da República -, e aditada, posterior-
mente, por mim, pelo Deputado Walter Pinheiro e
pelo Senador Paulo Hartung – apresentando como
base a segunda matéria da IstoÉ, que fala da fita, e
um artigo da Folha de S.Paulo, apresentando denún-
cias de funcionários de que, realmente, o painel havia
sido violado -, o Conselho de Ética teve condições de
aprovar relatório pedindo à Mesa a abertura de pro-
cesso contra os Senadores Antonio Carlos Maga-
lhães e José Roberto Arruda. Portanto, isso foi possí-
vel em função de uma prova objetiva e fática, obtida a
partir do momento em que a Mesa do Senado solici-
tou da Unicamp uma auditoria para verificar se havia
ou não acontecido a violação naquela sessão. A Uni-
camp chegou a uma prova material de que houve a vi-
olação e, a partir daí, desencadearam-se os fatos que
todos conhecemos, a confissão da Drª Regina e as
semiconfissões dos ex-Senadores Antonio Carlos
Magalhães e José Roberto Arruda.

Portanto, o Conselho de Ética, dentro das atri-
buições que lhe eram pertinentes, teve condições de
chegar à conclusão a respeito da denúncia que havia
sido feita e abriu representação.

Em outros casos, como os de dossiês e denún-
cias de atividades externas envolvendo Parlamenta-
res, no meu entender é absolutamente cristalino que
o Conselho de Ética não tem instrumentos nem atri-
buições para fazer investigações. Temos dito sempre
que isso só poderá ser feito no âmbito do Congresso
Nacional, por intermédio de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

E voltando a ela, Sr. Presidente, a Comissão
Parlamentar de Inquérito necessita de um terço de
assinaturas para ser instalada. A Oposição não tem
esse número no Senado, tendo em vista serem ne-
cessárias 27 assinaturas. A Oposição só conta, por
enquanto, com apenas 16 Senadores. Precisamos,
portanto, das assinaturas de 11 Senadores da base
governista. A Oposição quer a instalação da CPI para
investigar todos os fatos relacionados naquele reque-
rimento – as denúncias contra Parlamentares, contra
ex-Parlamentares, contra setores do Governo – mas,
dependemos das assinaturas dos Senadores da base
governista.

Esta é uma Casa pequena. Todos se conhecem,
todos se encontram todos os dias. É diferente da Câ-
mara dos Deputados, onde é necessário garimpar as
assinaturas. Os nomes dos Senadores que assina-
ram o requerimento para a instalação da CPI Mista fo-
ram tornados públicos, inclusive por autorização de S.
Exªs. No Senado, conseguimos as 27 assinaturas



bem antes da Câmara. Portanto, os nomes dos Sena-
dores que disseram que iriam assinar ou que já assi-
naram o requerimento para a instalação da CPI, aqui
no Senado, também são mais ou menos públicos.
Não vamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
continuar fazendo o papel de babá de Senadores,
adulando-os para assinarem. Não. Todos somos
adultos e sabemos das nossas responsabilidades.

O requerimento para a instalação da CPI do Se-
nado conta com 26 assinaturas. Falta, portanto, a as-
sinatura de um Senador. Assinaram o requerimento
os Senadores Ademir Andrade, Álvaro Dias, Amir
Lando, Antonio Carlos Valadares, Carlos Wilson, Ca-
sildo Maldaner, Eduardo Suplicy, Emilia Fernandes,
Geraldo Cândido, Heloísa Helena, Jefferson Péres,
José Alencar, José Eduardo Dutra, José Fogaça, Lau-
ro Campos, Maguito Vilela, Marina Silva, Osmar Dias,
Paulo Hartung, Pedro Simon, Roberto Freire, Roberto
Requião, Roberto Saturnino, Sebastião Rocha, Fer-
nando Bezerra e Tião Viana.

Sr. Presidente, não exigimos, como não poderia
deixar de ser, atestado ideológico para assinar reque-
rimentos. Entendemos que o Senado deveria se utili-
zar, na plenitude, de suas prerrogativas constitucio-
nais para assinar os requerimentos de instalação de
CPIs e, principalmente, para investigar e fiscalizar o
Governo, se fiscalizar e se auto-investigar. Essa é a
nossa posição, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
independentemente dos offs, das fofocas e das plan-
tações de notinhas. Inclusive já decidi: não vou mais
ficar rebatendo notinhas plantadas na imprensa.
Como já disse, todas as vezes que propus alguma
ação, algum discurso, ou algo que diz respeito a um
colega, sempre o faço publicamente, anunciando que
vou fazer tal coisa. Nunca me utilizei dos offs para fa-
zer insinuações, principalmente para justificar teses
que são construídas por meio de alianças que, muitas
vezes, são feitas ao PT ou a mim. Mas isso faz parte
do jogo. Quem está na política está sujeito a isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de fazer um comentário a respeito das plantações e
das iniciativas, não digo de setores do PFL, mas de
Senadores do PFL, a respeito da tal consulta para
tentar reabrir um processo contra mim com relação
ao painel. Sugiro, já que essa história da consulta
está em pauta desde o fim da semana passada, que
esses Senadores peçam ajuda ao Senador José Ro-
berto Arruda, porque sabemos que as consultas fei-
tas por ele são atendidas com muito mais rapidez.
Infelizmente, essa tal consulta está demorando muito

para que Senadores ou setores de partidos tomem a
decisão a respeito da abertura de processo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Conce-

do a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha pre-
sença, hoje, nesta tribuna, é para solicitar ao Executi-
vo Federal que reveja uma recente medida tomada
em prejuízo de um setor que, de maneira significativa,
contribui para a geração de emprego e renda neste
País e para a melhoria do saldo de nosso comércio
com o exterior.

Refiro-me, Sr. Presidente, à indústria brasileira
de rochas ornamentais, que movimenta cerca de R$5
bilhões por ano. Sim, a cifra é esta mesma: R$5 mi-
lhões, algo superior a US$2.1 milhões, anuais, consi-
derando-se a comercialização nos mercados interno
e externo e as transações com máquinas, equipa-
mentos, insumos, materiais de consumo e serviços.
Melhor ainda quando temos a informação oficial de
que o setor é representado por cerca de 10 mil empre-
sas e gera cerca de 105 mil empregos diretos.

Estou falando, meus nobres Pares, de uma pro-
dução total de cinco milhões e duzentas mil toneladas
de rochas por ano, englobando quinhentas varieda-
des comerciais, entre granitos, mármores, ardósias,
pedra-sabão, pedra talco, basaltos, quartzitos, ser-
pentinitos, etc., derivados de mil e trezentas frentes
de lavra, espalhados de norte a sul e de leste a oeste
do País.

Estou falando, Sr. Presidente, de um setor que,
apenas no ano passado, exportou US$271.540 mi-
lhões, representados por cem mil toneladas desses
produtos. Mais do que apenas isso, estou falando de
um setor com excelentes perspectivas de melhorar
ainda mais seus níveis de produção e exportação.

Mas, Sr. Presidente, toda essa pujança que hoje
se observa no setor de rochas ornamentais do País
está correndo perigo.

Antes, porém, de retratar os perigos por que
passa o setor e mostrar a causa do problema, é preci-
so que recuemos no tempo para justificar essa pujan-
ça de agora.

Não é muito remota a causa que alavancou o
setor. A indústria de produção de rochas ornamentais
em nosso País, formada em 98% por micro e peque-
nos empresários, apenas nos últimos 15 anos vem
experimentando essa expansão que, podemos dizer,
foi de um vigor extraordinário.



O marco inicial, aquele que permitiu o forte de-
senvolvimento do setor, é facilmente identificado. Foi
um Decreto-Lei, o de nº 90.573, de 28 de novembro
de 1984, que propiciou toda essa pujança e resultou
nesses mais de cem mil empregos e mais de US$2 bi-
lhões, movimentados somente no ano passado. Mila-
gre? Alguns poderiam até perguntar. Mas não. Não foi
milagre. Na verdade, o Decreto-Lei nº 90.573 foi fruto
de um convênio com o Governo Federal, elaborado
com o objetivo de incrementar as exportações do se-
tor mediante a redução, a zero, da alíquota do IPI inci-
dente em sua cadeia produtiva.

Isso feito, com pouco mais de dez anos, verifi-
cou-se o acerto de tal iniciativa, que, a bem da verda-
de, acabou por produzir resultados além dos que se
poderiam esperar.

Desde que foi firmado o mencionado convênio,
a indústria brasileira de rochas ornamentais teve o
custo de seus produtos reduzidos, o que lhe permitiu
ampliar sua entrada no mercado interno e viabilizou a
capitalização das empresas. Com isso, foram realiza-
dos investimentos industriais voltados para a renova-
ção tecnológica do parque fabril, condição que se
mostrou suficiente para produzir o resultado logo ob-
servado, ou seja, o explosivo crescimento das expor-
tações brasileiras de rochas ornamentais. Com a res-
salva, Sr. Presidente, de que não apenas foi observa-
do um crescimento meramente quantitativo. É imperi-
oso registrar que o incremento de nossas exporta-
ções de rochas ornamentais foi acompanhado por
inegável e importantíssimo salto de qualidade.

Antes do referido decreto, o Brasil era basica-
mente um exportador de matéria-prima bruta. O gros-
so de nossas exportações era constituído, quase que
exclusivamente, de blocos de granito. Após o decreto,
construímos uma sólida presença no mercado inter-
nacional como exportadores de produtos manufatura-
dos de granito, isto é, de chapas polidas e em forma
de ladrilhos. O resultado, portanto, foi um enorme sal-
to em termos de valor agregado, uma vez que as cha-
pas polidas e os ladrilhos agregam pelo menos 400%
no valor de nossas exportações em relação à expor-
tação de blocos in natura.

Se tomarmos por base os anos de 1999 e 2000,
teremos um retrato nítido de quanto o Brasil avançou
em suas exportações de rochas ornamentais manufa-
turadas, isto é, tratadas e polidas. Das exportações
que resultaram em apenas US$3 milhões, no ano
de1990, pulamos, ano passado, para a impressionan-
te cifra de US$153 milhões, o que significou um au-
mento, nada mais, nada menos, de 5 mil por cento!

Outro aspecto que merece ser destacado, Sr.
Presidente, é o balanço comercial largamente supe-
ravitário do setor: enquanto exportamos mais de
US$271 milhões, no ano passado, as importações
não ultrapassaram os US$20 milhões, o que nos dá
um saldo comercial positivo de mais de US$250 mi-
lhões.

Uma particularidade desse setor econômico,
contudo, faz com que as empresas exportadoras de-
pendam fortemente do mercado interno, por maior
que seja seu sucesso comercial no exterior.

Ocorre, Sr. Presidente, que nossas exportações
de rochas ornamentais manufaturadas estão forte-
mente concentradas nos Estados Unidos da América,
país para onde se dirigem cerca de 75% de nossas
vendas externas. Parte dos produtos, em virtude de
características naturais da matéria-prima, não encon-
tra aceitação no mercado norte-americano, situação
que impõe às empresas exportadoras a necessidade
de forte presença no mercado interno como estuário
dessas mercadorias.

Sr. Presidente, meus nobres Colegas, como po-
demos observar, a providência adotada, em 1984, de
redução a zero da alíquota do IPI incidente na cadeia
produtiva da indústria de rochas ornamentais cumpriu
plenamente – e até além do que se poderia esperar –
seu objetivo de incrementar as exportações do setor,
que está fortalecido e modernizado.

Agora, vem a surpresa, ou melhor, a causa do
perigo que mencionei no início de meu pronuncia-
mento e que pode por abaixo um setor dos mais pro-
missores. Em 23 de março passado, os empresários
do setor foram apanhados totalmente de surpresa
pela edição do Decreto nº 3.377, que elevou a tarifa
de IPI para mármores e granitos para 10%.

Ora, Sr. Presidente, os impactos dessa decisão
para o setor, representado em 98% por pequenos e
microempresários, são bastante evidentes. No míni-
mo, implica o aumento do preço do produto final em
toda a cadeia produtiva.

Entre as conseqüências diretas, podemos men-
cionar a diminuição das vendas e a ausência da in-
dústria nacional no mercado interno; a diminuição da
atividade industrial que resultará em grande desem-
prego no setor e a quebra, em massa, de contratos ora
em vigência entre as empresas e seus clientes do
ramo da construção civil, os quais, obviamente, rejeita-
rão alterações de preço no decorrer do fornecimento.

O pior, Sr. Presidente, é que, paralelamente à
realidade de fortalecimento das poucas indústrias
que se dedicaram à exportação, existe a situação de



grandes dificuldades pelas quais passam as peque-
nas indústrias artesanais, as chamadas ”marmoriais“.
Elas constituem 98% do total de empresas do setor e
atuam, exclusivamente, no mercado interno. Estão
pulverizadas por todo o território brasileiro, espalha-
das desde o interior do Rio Grande do Sul até a Re-
gião Amazônica e, em virtude de suas características
de micro e pequenas empresas, atravessam enormes
dificuldades econômicas, advindas de seu modo arte-
sanal de produção e de sua defasagem tecnológica.
A estes, em particular, a alíquota de 10% estabeleci-
da no Decreto nº 3.377, ao qual já me referi, terá um
impacto extremamente negativo. Como ocorre nes-
sas situações – e não adianta querer tapar o sol com
a peneira –, a verdade é que essas pequenas e micro
empresas serão constrangidas a uma situação de in-
formalidade e sonegação fiscal, principalmente nos
moldes em que foi feito, de sopetão, sem determina-
ção alguma de prazo para adaptações ou previsão de
tratamento diferenciado entre grandes, médios e pe-
quenos empresários.

Essa é a verdade, Sr. Presidente. As novas de-
terminações contidas no Decreto nº 3.377, de 23 de
março de 2001, contrariam tudo aquilo que, desde
1984, é prática cotidiana do setor e que, naquele ano,
obteve, num trato de cavalheiros e convênio firmado,
a redução a zero da alíquota do IPI.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que hoje vim a
esta tribuna para manifestar meu apoio à pretensão
da Associação Brasileira da Indústria de Rochas
Ornamentais, no sentido de que seja revista a eficácia
do Decreto nº 3.377, de março recém-passado.

Não devemos nos esquecer de que as proje-
ções de consumo/produção e exportações mundiais
de rochas ornamentais indicam a manutenção da ten-
dência de crescimento.

Para o ano de 2025, a estimativa é de que será
quintuplicado o consumo mundial dessas rochas.

Não é justo que se menospreze o fato de que,
nesse setor, a barreira dos US$100 milhões foi ultra-
passada em 1993, e a dos US$200 milhões, atingida
em 1997.

É preciso entender que o desempenho do setor,
conquistado nos últimos anos, graças àquele convê-
nio de 1984, posicionou o Brasil como o sexto maior
exportador mundial de rochas em volume físico;
deu-nos o quarto lugar na exportação de granito bru-
to, com 9,9% do comércio internacional e a melhor
das conquistas: ocupamos o décimo-segundo lugar
nas exportações mundiais de rochas processadas.

Sr. Presidente, meus nobres Colegas, a indús-
tria brasileira de rochas ornamentais é um setor dinâ-
mico de nossa economia e que, desde a obtenção da
redução tarifária, em 1984, respondeu brilhantemen-
te ao desafio de incrementar nossas exportações. É
uma indústria que atua como fornecedora de um se-
tor vital da economia, o da construção civil. É uma in-
dústria que, ela própria, absorve respeitável contin-
gente de mão-de-obra qualificada e semiqualificada.
É, enfim, uma indústria com espetaculares perspecti-
vas de ampliar ainda mais seus níveis de produção e
exportação.

É, portanto, medida de cristalina justiça a revi-
são do Decreto nº 3.377, motivo por que deixo aqui
minha exortação ao Governo Federal para que atente
para os interesses da indústria brasileira de rochas
ornamentais. Assim fazendo, estará trabalhando pela
melhoria de nossa balança de pagamentos e, em últi-
ma análise, pelo desenvolvimento nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 286, DE 2001

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Re-

gimento Interno, e em prorrogação ao Requerimento
nº 91/2001-M, licença para tratamento de saúde, por
121 (cento e vinte e um) dias, contados a partir do dia
2 de abril do corrente ano, conforme laudos de inspe-
ção médica em anexo.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – José
Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A Mesa tomará as providências necessárias à

convocação do 1º suplente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.



É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 287, DE 2001

Com fundamento no disposto no art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal requeiro a Vossa
Excelência seja submetida à Casa a proposta de um
Voto de Louvor e Congratulações ao Grupo Gerdau,
por ocasião do primeiro centenário de sua fundação,
no dia 31 de maio de 2001, com apresentação de
cumprimentos ao seu Presidente, Dr. Jorge Gerdau
Johannpeter, aos Vice-Presidentes e demais direto-
res e colaboradores.

Justificação

Cem anos de existência é acontecimento raro e
digno das mais justas efemérides. Quando se refere a
uma pessoa, desperta as mais simpáticas comemo-
rações. Tratando-se de uma instituição, é fato tão raro
que desperta, além da natural simpatia, a curiosidade
e admiração de quantos tomam ciência do fato.

O Grupo Gerdau é esta instituição que, hoje,
prende a nossa atenção, por estar comemorando o
primeiro século de sua existência coroada de êxitos.

Em 1901, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
nascia a Companhia Fábrica de Pregos Pontas de
Paris, uma pequena indústria que se transformou na
Metalúrgica Gerdau, atualmente, a holding do Gru-
po, com certeza, o maior empreendimento sediado
em terras gaúchas.

O registro histórico de sua criação e evolução in-
forma:

Em 1901, o imigrante alemão João Gerdau (bi-
savô materno dos atuais controladores do Grupo Ger-
dau) e seu filho Hugo, fundam a Fábrica de Pregos
Pontas de Paris, com um total de 14 empregados.

Em 1907, os negócios são divididos, por João
Gerdau, em dois ramos independentes: A Fábrica de
Pregos fica sob a responsabilidade de Hugo Gerdau
e a Fábrica de Móveis Gerdau é confiada aos cuida-
dos de Walter, seu outro filho. João Gerdau introduz
no Brasil a tecnologia dos móveis vergados criada
pelo designer austríaco Michel Thonet.

Em 1914, Hugo torna-se um dos sócios funda-
dores da Cia. Geral de Indústrias, que deu origem aos
famosos fogões Geral. Mais tarde, assume o controle
da empresa e, em 1947, passa o negócio para Waldo-
miro Schapke.

Em 1930, Hugo e Walter Gerdau, sob a lideran-
ça de A. J. Renner, criam o Centro de Indústria Fabril
do Estado do Rio Grande do Sul, que viria a ser a Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio Grande do

Sul (FIERGS), uma das mais prestigiosas instituições
do gênero, no Brasil de hoje.

Em 1933, a Fábrica de Pregos, extrapola os limi-
tes de Porto Alegre, com a construção de uma nova
unidade em Passo Fundo.

Em 1946, Curt Johannpeter, genro de Hugo
Gerdau, assume a direção da Gerdau e o comando
de uma fase de expansão dos negócios.

Em 1947, a Fábrica de Pregos passa a negociar
ações na Bolsa de Valores de Porto Alegre e a pagar
dividendos a seus acionistas, um passo importante
na expansão e modernização dos negócios.

Em 1948, a Gerdau dá os primeiros passos na
siderurgia, com a Siderúrgica Riograndense, onde é
pioneira no emprego do modelo tecnológico caracteri-
zado pela utilização do forno elétrico a arco e utiliza-
ção de sucata como matéria-prima e a comercializa-
ção regional, resultando custos operacionais mais
competitivos.

Em 1957, tem início as operações da segunda
unidade regional da Riograndense, em Sapucaia do
Sul (RS).

Em 1961, é instalado, na usina de Sapucaia do
Sul, o primeiro equipamento de lingotamento contí-
nuo da América Latina, tecnologia fundamental à me-
lhoria da qualidade e ao aumento da produtividade,
na produção de aço.

Em 1962, é construída uma fábrica mais ampla
e moderna, em Passo Fundo, acontecimento que
contribuiu, decisivamente, para que a Gerdau, seja,
hoje, a maior produtora mundial de pregos, com mais
de mil itens à disposição do consumidor, em 100 mil
pontos de venda.

Em 1963, é criada a Fundação Gerdau, com
programas nas áreas de saúde, educação, habitação
e assistência social, dentro da cultura de responsabi-
lidade social em desenvolvimento pela instituição.

Em 1967, a instituição se expande para fora do
Estado, com a Fábrica de Arames São Judas Tadeu,
em São Paulo, para produção de pregos e arames.

Em 1968, a Gerdau é uma das pioneiras, no se-
tor industrial brasileiro, no emprego da informática.

Em 1969, a Gerdau chega ao Nordeste do País,
com a inauguração da siderúrgica Açonorte, em Per-
nambuco.

Em 1971, um grande salto, tanto na produção
quanto na diversificação dos negócios da Gerdau,
com:

– o início da construção da usina Cosí-
gua, no Rio de Janeiro, em jointventure



com o grupo alemão Thyssen Huette. Oito
anos depois, a Gerdau detém sozinha o
controle desse empreendimento. Hoje, a
Cosígua é a maior usina de aços longos da
América Latina;

– a tomada de controle da siderúrgica
Guaíra, pioneira na produção de aço no Pa-
raná;

– o ingresso no segmento de distribui-
ção de aço, com a Comercial Gerdau, em
São Paulo. Hoje, com 64 filiais, supre os
mercados de aços longos e planos, em todo
o território nacional;

– a constituição da Seiva S/A Florestas
e Indústrias, dedicada ao reflorestamento e
manutenção de insumo para a produção.

Em 1974, é implantado, na Cosígua, o primeiro
sistema de alta tecnologia para despoeiramento de
fornos elétricos, iniciando a política de gestão ambi-
ental, dentro de parâmetros internacionais de ecoefi-
ciência e desenvolvimento sustentado.

Em 1980, é iniciada a internacionalização do
Grupo Gerdau, com a implantação da Siderúrgica La-
isa, no Uruguai.

Em 1981, inicia-se a construção de duas novas
siderúrgicas: a Cearense (CE) e a Araucária (PR).

Em 1984, a Cosígua capta US$45 milhões e
conquista 60 mil novos acionistas, em apenas 20
dias.

Em 1988, é iniciada a produção de aço em Mi-
nas Gerais, – o maior pólo siderúrgico do País, – com
a aquisição, em leilão de privatização, da Usina Barão
de Cocais. Nova fábrica, em Sapucaia do Sul (RS),
aumenta significamente a produção de pregos.

Em 1989, três novos grandes passos no cresci-
mento do Grupo:

– novo passo internacional, com a si-
derúrgica Courtice Steel, em Cambridge,
província de Ontário, Canadá;

– o Grupo chega à Bahia, adquirindo a
Usiba, no processo de privatização. É a úni-
ca planta a operar com o processo de redu-
ção direta de minério de ferro,

no Brasil;
– a Gerdau começa a disseminar os

Centros de Serviços de Corte e Dobra de
Aço Armafer, tendo, hoje, 9 unidade no Bra-
sil e 18 no Exterior.

Em 1991, ao completar 90 anos, são
criadas as Unidades de Negócios, Unidades

Industriais e Unidades de Apoio, com ênfa-
se na maior proximidade com o cliente e na
melhoria da qualidade dos produtos e servi-
ços.

Em 1992, novo passo para o exterior e
crescimento interno com modernização:

– no Chile, assume os controles das
Empresas Jndac e Aza, fundindo-as na Ger-
dau Aza;

– arremata a Aços Finos Piratini, em
leilão de privatização, ingressando no seg-
mento de aços especiais, passando a aten-
der à indústria automobilística;

– Lança o GG-50, primeiro vergalhão
com marca e garantia de qualidade do País.

Em 1994:

– adquire a tradicional produtora de
vergalhões, Siderúrgica Pains, em Minas
Gerais, que passa a chamar-se Gerdau Di-
vinópolis;

– inaugura o Banco Gerdau, para dar
suporte financeiro aos clientes, fornecedo-
res e prestadores de serviços.

Em 1995, reestruturação do Grupo e
novo passo para o exterior:

– inicia o processo de reestruturação
societária, concluído em 1997, quando são
incorporadas 28 empresas e as 6 compa-
nhias de capital aberto são reduzidas a
duas: a Gerdau S/A e a holding Metalúrgica
Gerdau;

– inaugura uma segunda planta indus-
trial no Canadá: a MIRM Steel, em Winni-
peg, Manitoba.

Em 1997, nova ampliação, no Brasil e
no Exterior:

– associa-se à Açominas, junto com a
NatSteel e o Clube de Empregados da
Empresa, numa das principais siderúrgicas
do Brasil, com capacidade de produção de
2,7 milhões de toneladas de aço;

– na Argentina, começa a operar sua
primeira unidade própria, a laminadora de
aços longos Sipsa – Sociedad Industrial
Puntana S/A.

Em 1998, associa-se à laminadora Sipar
Aceros S/A, na Argentina, aumentando sua
participação na produção de aços longos.

Em 1999, novos avanços para o exterior:



– estréia na Bolsa de Nova Iorque
(NYSE) com a listagem das ações da Ger-
dau S/A, oferecendo mais uma opção de li-
quidez aos seus acionistas;

– inaugura, no Chile, a Gerdau AZA,
com capacidade instalada de 360 mil tonela-
das/ano;

– adquire o controle da AmeriSteel, se-
gunda maior produtora de vergalhões dos
Estados Unidos e terceira em barras e per-
fis, com capacidade de produção de 2 mi-
lhões de toneladas de aço distribuídos nas
mini mills dos Estados da Flórida, Tennes-
see e Carolina do Norte.

Em 2000:
– a Aços Finos Piratini duplica sua ca-

pacidade instalada anual para 240 mil tone-
ladas de laminados, com a instalação do
mais moderno laminador de aços especiais;

– a Gerdau implanta o Business to Bu-
siness e se torna a pioneira na venda de
aço via Internet, no Brasil;

– a Gerdau Cosigua se torna ben-
chmark na produção de barras e perfis de
aço para a indústria, com a inauguração do
seu terceiro laminador.

Em 2001, ao completar o seu primeiro centená-
rio, a Gerdau, que nasceu uma fábrica de pregos, fir-
ma-se como um dos maiores complexos industriais
do País, voltado, basicamente, para a produção e co-
mercialização de aços. E continua a crescer, todos os
dias. Assim é que:

– atinge as marcas de 8 milhões de
capacidade de produção de aço, R$6,2 bi-
lhões de faturamento bruto e R$406 milhões
de lucro líquido;

– anuncia a construção, em São Paulo,
de usina com capacidade de produção de
1,1 milhão de toneladas anuais de aço e de
1 milhão de toneladas de produtos lamina-
dos para a construção civil;

– inaugura o primeiro Centro de Servi-
ços de Corte e Dobre de Aço Armafer, em
Maracanaú, Ceará, para atender aos merca-
dos regionais de Maranhão, Piauí e Pará.
Anuncia o investimento de US$10 milhões
na Siderúrgica Cearense para sua amplia-
ção e modernização, nos setores de aciaria,
laminação, acabamento e meio ambiente;

– junto ao Governo do Estado do Rio,
Sebrae/RJ e Firjan, lança o Prêmio Top

Empresarial, destinado a incentivar micro e
pequenas empresas do Estado, nos setores
da indústria, comércio, serviços, saúde,
educação e turismo, além dos prêmios es-
peciais: Empresa Cidadã e Prêmio Especial
Conservação e Uso de Energia.

– inaugura o 1º Centro de Serviços de
Corte e Dobra de Aço Armafer do Paraná,
com investimentos de US$2,5 milhões e ca-
pacidade de atender a 150 obras simultane-
amente.

À frente desse império, uma personalidade cujo
brilho pode bem ser medido pela espetacular evolu-
ção, da qual é pequena mostra o que acabamos de
registrar: Jorge Gerdau Johannpeter, o Presidente do
Grupo Gerdau. Ao lado dos irmãos Germano, Frederi-
co e Klaus, sócios e vice-presidentes, ele vem coman-
dando, há 18 anos, esse gigantesco empreendimen-
to, que só faz crescer, malgrado as crises de que se
queixam todos.

A explicação, pode ser encontrada no tato de a
Gerdau obter mais de 40% do seu faturamento das
empresas que mantém no exterior, revelando, deste
modo seu alto tirocínio e, sobretudo, o desassombro e
o senso de oportunidade de Jorge Gerdau. Fato é que
dez de suas unidades industriais se encontram no
Uruguai, Argentina, Chile, Canadá e Estados Unidos,
o que ensejou o seguinte comentário do Financial Ti-
mes da Inglaterra: “Enquanto muitas empresas de
controle familiar viram a globalização trazer o mundo
para o Brasil, a Gerdau levou seu estilo gerencial e
seu conhecimento da indústria siderúrgica para o
mundo”.

De 1983 para cá, quando Jorge Gerdau Johann-
peter assume os destinos do Grupo, a Gerdau passou
por momentos decisivos que resultaram no cresci-
mento espetacular que, desde então, se verifica.
Assim, podem ser destacados fatos como:

– o crescimento do número de acionis-
tas;

– a aquisição de novas unidade, em le-
ilões de privatização;

– o avanço para o continente norte
americano (EUA e Canadá);

– a garantia de qualidade, de que é
parâmetro o vergalhão GG-50;

– a criação do Banco Gerdau;
– a reestruturação societária;
– a associação com grupos internacio-

nais em grandes empreendimentos;



– a negociação de ações no exterior
(Bolsa de Nova Iorque – NYSE);

– a introdução de novas tecnologias de
venda, via Internet.

De relevar que o imenso potencial financeiro
de que dispõe o Grupo, seus dirigentes não fazem
uso para a especulação em bolsas. Ao contrário,
aplicam-no em atividades produtivas, gerando em-
pregos, tributos e riquezas para o País.

Aqui, Senhor Presidente, um singelo resumo do
que poderia ser dito desse espetacular empreendi-
mento e de seus condutores e colaboradores, dos
quais se orgulham o Rio Grande do Sul e o Brasil e
que, por todos esses motivos, estão a merecer desta
Casa as mais efusivas congratulações, neste marco
de sua história, que auguramos seja apenas o primei-
ro dos muitos centenários que há de comemorar, para
a grandeza de nossa Pátria e prosperidade de sua
gente.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – Pedro
Simon.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

A Mesa tomará as providências no sentido de
dar conhecimento à solicitação nele contida.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 288, DE 2001

Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno

do Senado Federal, requeiro que o tempo reservado
aos oradores da Hora do Expediente da Sessão Deli-
berativa Ordinária do dia 7 de novembro de 2001, seja
destinado à comemoração aos 25 anos da inaugura-
ção da Fundação Dom Cabral, renomado centro de
desenvolvimento de executivos e empresas no Esta-
do de Minas Gerais.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – Os

Srs. Senadores Tião Viana, Gerson Camata e Leo-
mar Quintanilha enviaram à Mesa proposições, que,
em face do disposto no art. 235, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno, serão lidas na próxima sessão.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
consulto se ainda é possível usar da palavra, já que V.
Exª está conduzindo a sessão para a sua finalização.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora
pretenda abordar também um assunto que preocupa
todo o povo brasileiro nos dias de hoje, que é a crise
energética, quero, antes, tratar rapidamente de al-
guns assuntos de interesse do meu Estado, o Amapá.

Na semana passada, trouxe ao Plenário da
Casa uma questão preocupante com relação à explo-
ração de petróleo na costa do Amapá. E, para que
não pairem dúvidas sobre o meu posicionamento,
quero explicar que o que nos traz uma grande ansie-
dade é exatamente saber da Agência Nacional de Pe-
tróleo e das empresas que lideram os consórcios – a
British Petroleum e a Esso do Brasil – por que elas es-
tão sediadas no Estado do Pará, se os poços, segun-
do os dados de que dispomos, estão situados na cos-
ta do Amapá, ou seja, muito mais próximos do Amapá
que do Pará – por isso, sem dúvida, na costa do Ama-
pá –, e por que as licenças ambientais e as outras do-
cumentações necessárias estão também tramitando
no Estado do Pará e não no Amapá.

Trago esse assunto aqui, devidamente respal-
dado por situações que provocaram lesão grave ao
Estado do Amapá do ponto de vista econômico e so-
cial. Quero fazer referência ao caso da Cadam – Cau-
lim da Amazônia, que estabeleceu-se na margem di-
reita do rio Jari, na comunidade de Monte Dourado,
Município de Almerim, Estado do Pará, para industri-



alizar e exportar o caulim, cuja mina fica situada no
Estado do Amapá.

Como eu disse, isso trouxe prejuízo econômico
– porque uma parcela importante dos impostos que
deveria ser recolhida para o Estado do Amapá está
sendo recolhida para o Estado do Pará – e problemas
sociais graves, como o surgimento de uma comunida-
de, hoje sede municipal, que, em função da situação
geográfica local, praticamente é erguida sobre palafi-
tas. E não queremos que isso se repita com o Estado
do Amapá. Estamos, portanto, vigilantes.

No Pará, aconteceu a mesma situação com re-
ferência ao ferro de Carajás. As minas ficam localiza-
das no Estado do Pará, no entanto a exportação é fei-
ta pelo porto de Itaqui, no Maranhão.

Assim, o que quero da BP Oil e da Esso do Bra-
sil e o que estou exigindo da Agência Nacional de Pe-
tróleo é que essas empresas façam suas bases no
Amapá, invistam em infra-estrutura logística naquele
Estado.

Há pesquisas em fase adiantada, e as informa-
ções de que dispomos são as de que gás em abun-
dância já foi detectado. O que se busca, hoje, é saber
se a exploração do óleo disponível é economicamen-
te viável. Então, se isso resultar em refinaria no futuro,
que toda essa estrutura seja localizada no Estado do
Amapá. O que estou fazendo, neste momento, é um
alerta, porque há indícios sérios de que pretendem
utilizar como base o Estado do Pará, e não vamos
concordar com isso.

Estou conclamando a união das autoridades do
Estado do Amapá –seus representantes no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados, o Governador
João Capiberibe, os membros da Assembléia Legis-
lativa, os Prefeitos – e de instituições como a OAB do
Amapá, o Ministério Público Estadual, enfim, aquelas
que devem estar envolvidas neste processo de impe-
dir que, mais uma vez, a riqueza mineral do Amapá
seja surripiada e que o seu povo venha a sofrer danos
e prejuízos. Que a riqueza que a natureza nos deu
possa ser revertida econômica e socialmente para o
povo do nosso Estado.

Estou propondo, repito, à Comissão de
Infra-Estrutura – tive uma conversar com o seu Presi-
dente, Senador José Alencar – a realização de uma
audiência pública no Estado do Amapá.

Pedirei, por meio de requerimento, à Comissão
de Infra-estrutura que seja designada uma comissão
especial para ir ao Amapá, se necessário também, ao
Pará, saber por que as ações não estão sendo desen-
volvidas no nosso Estado e para conhecer mais de

perto o problema. Parece que há um enigma em torno
da questão do petróleo na costa do Amapá. As notíci-
as não transitam com tanta facilidade, não tem sido
fácil obter as informações. Por isso, Sr. Presidente,
estou encaminhando à Mesa, na próxima semana,
um requerimento de informações ao Ministro de Mi-
nas e Energia sobre a questão do petróleo no Estado
do Amapá. Porque, senão, quando abrirmos os olhos
já estaremos totalmente lesados, nossa riqueza já
terá sido surrupiada e o nosso povo e o nosso Estado,
prejudicados.

Temos um passado na questão mineral que nos
faz ser preventivos quanto ao futuro, obrigando-nos a
tomar os cuidados necessários para que depois não
venhamos sofrer danos. A Icomi, que explorou man-
ganês no Estado do Amapá durante quase 50 anos e
que encerrou seu contrato prematuramente – só de-
veria ter sido encerrado em 2003 -, está causando
graves prejuízos ao Amapá. Faturou, no período de
aproximadamente 45 anos, mais de US$1 bilhão, e o
retorno para o Estado foi muito pequeno, referente lo-
gicamente aos royalties. Houve, lógico, o crescimen-
to do Estado, mas os problemas sociais vieram junto
e o Amapá hoje concentra um alto índice de violência
e de moradias em situação de risco.

A Icomi está com o encerramento do contrato
sub judice. A União e o Estado do Amapá não defi-
nem se a empresa deve ou não encerrar definitiva-
mente suas atividades. Refiro-me ao término do pon-
to de vista oficial, porque, na prática, a empresa já pa-
ralisou suas atividades. Ficaram as crateras. E mais
que isso, o patrimônio todo que está na Serra do Na-
vio, que deveria ser revertido para a União – na época
éramos território, e o contrato fala que deveria rever-
ter para a União. Como foi criado o Estado, entende-
mos que deva reverter para ele agora. E há uma
Emenda Constitucional do Amapá – já falei disso aqui
– que transfere os bens, o patrimônio da Incomi para
o Município. No entanto, o patrimônio está sendo de-
teriorado, depredado pelo passar do tempo. Há dois
anos a Incomi encerrou suas atividades; as máquinas
estão paralisadas e os prédios, abandonados, cau-
sando um prejuízo de mais de R$2 milhões para o
Município de Serra do Navio sobretudo.

Se esses equipamentos, se esses imóveis fos-
sem transferidos para o Município de Serra do Navio,
certamente geraria renda, emprego, condições de
melhorar a qualidade de vida daquele povo.

Esse impasse na negociação, na definição da fi-
nalização do contrato da Icomi está trazendo danos
para o povo do Estado do Amapá. Como também a



questão da contaminação por arsênio. Já há uma evi-
dência de que o lençol freático em Santana, próximo
ao rio Amazonas e à localidade chamada Elesbão –
que é muito próxima à sede, praticamente dentro da
mesma, integra a sede do Município de Santana –
está contaminado. Há indícios de que as pessoas que
ingeriram a água, utilizando-a para uso doméstico, te-
riam sido contaminadas pelo arsênio. É por isso que a
denúncia que consta do Jornal do Brasil do dia 1º de
maio, de que a BP Oil e a Esso Brasileira teriam frau-
dado o Relatório de Controle Ambiental, apresentado
no Ibama. Mas que Ibama? No Ibama do Amapá não
foi. Quem está entrando com ação é o Ministério Pú-
blico do Estado do Pará.

É isso que nos traz à tribuna. Não vamos aceitar
esse tipo de coisa! Nós temos o Ministério Público Fe-
deral instalado no Estado do Amapá. Temos todos os
órgãos federais lá instalados. Para qualquer procedi-
mento necessário para regularizar a exploração do
petróleo ou do gás, na costa do Amapá, deverão ser
utilizadas as instituições públicas do Estado do Ama-
pá, porque senão vai parecer que estão querendo dar
uma rasteira nos amapaenses, fazendo tudo à revelia
do nosso conhecimento e, com isso, depois os prejuí-
zos se tornarão irreversíveis.

Trago este alerta, pedindo providências. E, nas
duas questões, tanto do petróleo como da Icomi, va-
mos realizar audiências públicas, já acertadas com o
Presidente da Comissão de Infra-Estrutura, para que
a União possa se posicionar e garantir ao Amapá os
direitos que faz jus em função da sua riqueza mineral,
uma já exaurida, no caso do manganês, e outra que
pode resultar numa das maiores bacias petrolíferas,
segundo estudos, do Brasil e do mundo.

A situação é muito séria; a expectativa é de que
é muito grande para passar meio despercebida e para
que o povo do Amapá seja ludibriado. Não vamos ad-
mitir isso. Vamos tomar todas as providências e tenho
certeza de que conto com o apoio dos eminentes Se-
nadores José Sarney e Gilvam Borges.

Outra preocupação que trago é no âmbito soci-
al. O Amapá, lamentavelmente, tem sido atingido
também por essa doença que já deveria ter sido extin-
ta no nosso País: a dengue. Infelizmente, os casos au-
mentam. Santana, o meu Município, também já apre-
senta um grande número de casos. Causa-me espé-
cie que as autoridades sanitárias do Estado do Ama-
pá parece que estão mais preocupadas em esconder
o problema do que tomar providências para combater
a dengue de forma eficaz, vigilante e efetiva.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este as-
sunto tem que ser de conhecimento público também.
Não é porque represento o meu Estado, pelo amor
que tenho a ele, que vou negar evidências do que
está acontecendo lá. Até porque as providências têm
que ser adotadas pelo Governo Federal junto ao Mi-
nistério da Saúde, à Funasa – Fundação Nacional de
Saúde. Faço este alerta porque a dengue acomete
um grande número de pessoas. Estamos tentando
obter informações oficiais porque, lamentavelmente,
o Governo não traz a público essas informações.

Há suspeita de casos até de dengue hemorrági-
ca.Não vou ser irresponsável para afirmar isso se ain-
da não há evidências do ponto de vista laboratoriais.
Mas, sem dúvida nenhuma, a dengue prolifera, e se
medidas sanitárias urgentes não forem adotadas pelo
Governo do Estado, pela Prefeitura de Macapá e pela
Prefeitura de Santana – praticamente esses dois Mu-
nicípios constituem a área metropolitana de Macapá
e Santana -, não tenho dúvidas de que a dengue vai
se alastrar e de que vamos ter sérios problemas de
saúde pública no Estado do Amapá, ainda maiores do
que já temos. O Amapá, até recentemente, tinha ape-
nas 5% de esgoto sanitário instalado. Por aí se obser-
va que temos todo o caldo de cultura pronto para que
a dengue possa se desenvolver e cada vez mais se
infiltrar no nosso Estado. Como é o caso da malária.
Vergonhosamente, o Amapá obteve, num ranking di-
vulgado nacionalmente, o segundo lugar da Região
Amazônica, com 35 mil casos no ano de 2000.

Providências enérgicas precisam ser tomadas.
Nesse âmbito, estou atuando. Em minhas emendas,
na Bancada do Amapá, por dois anos consecutivos,
tenho alocado recursos para o combate à malária no
Estado do Amapá, em função dessa grave situação,
da qual inclusive fui vítima. No começo do meu man-
dato, passei por uma situação difícil, fui acometido de
malária, que quase me tirou a vida. Como médico, sei
o que é o agravamento dessas condições sanitárias
no Estado do Amapá, que requer medidas de saúde
pública rigorosas. Faço, então, este apelo à Secreta-
ria de Saúde do meu Estado, já que as Prefeituras es-
tão tomando as providências que lhes cabem, mas
precisam do apoio consistente do Governo do Esta-
do, da Secretaria Estadual de Saúde e também do
Governo Federal para que possamos pelo menos
controlar o avanço da dengue e reduzir significativa-
mente os casos de malária no nosso Estado.

O último assunto que trago à tribuna nesta tarde
de hoje, Sr. Presidente, refere-se a um decreto do Go-
vernador Capiberibe, que, lamentavelmente, no meu



entendimento, desrespeita a Constituição. Não sou ad-
vogado, mas há depoimentos do Presidente da OAB do
Amapá, na imprensa do Amapá, Dr. Helder José Freitas
de Lima Ferreira, de que a medida adotada pelo Gover-
nador Capiberibe, no que diz respeito ao Complexo Pe-
nitenciário do Amapá, não tem respaldo da Constituição
Federal nem consistência legal.

O Governador achou por bem retirar todos os
guardas de presídio, em torno de 50 a 60 guardas, do
Complexo Penitenciário, substituindo-os, por 30 dias,
pela Polícia Militar. Como todos sabemos, não é fun-
ção da Polícia Militar atuar na área penitenciária, pois
quem prende não pode cuidar depois. Isso pode signi-
ficar um risco para o próprio policial militar e seus fa-
miliares. A Polícia Militar tem as suas atribuições mui-
to bem definidas na Constituição Federal.

No nosso entendimento, esse decreto não tem
consistência legal, e providências jurídicas estão sen-
do adotadas por várias entidades no sentido de tentar
derrubar esse decreto. O Governador justifica seu ato
afirmando que muitas situações de agravamento es-
tavam acontecendo dentro do Complexo Penitenciá-
rio, como o ingresso de armas e drogas, fugas fre-
qüentes, e tenta atribuir essa responsabilidade aos
guardas de presídio.

O Governador nivelou a todos por baixo, o que
não é correto. Mas o que mais preocupa é o fato de a
Polícia Militar estar assumindo a responsabilidade
pelos presos do Complexo Penitenciário do Amapá, o
que não faz parte das suas atribuições e coloca em
risco a segurança tanto dos presidiários quanto dos
próprios policiais militares que lá estão.

Acredito que é uma medida ditatorial do Gover-
no do Estado do Amapá, merecendo, por isso, a nos-
sa observação e o nosso reparo. O mais grave de
tudo, no entanto, é que o decreto do Governador Ca-
piberibe estabelece que, após os 30 dias de ocupa-
ção da penitenciária pela Polícia Militar, haverá a con-
tratação de uma empresa de vigilância ou de segu-
rança para cuidar dos detentos do Complexo Peniten-
ciário.

Esse é um outro problema, porque as empresas
de vigilância ou de segurança, como queiram, não
têm o preparo adequado, não são treinadas e habilita-
das para cuidarem de detentos, alguns de alta pericu-
losidade. É preciso que haja todo um preparo, o que
requer um longo período de estudo e treinamento,
para que as pessoas possam desempenhar adequa-
damente o seu papel. Parece-me, então, que não
cabe, de forma alguma, a uma empresa de segurança

ou de vigilância cuidar dos detentos na Penitenciária
do Estado do Amapá.

Por isso faço este apelo. O Governador deve en-
contrar uma outra solução. Se, eventualmente, não
deseja que os atuais guardas de presídio permane-
çam no sistema penitenciário, que os transfira para
outro órgão da Polícia Civil, da Justiça, ou qualquer
outro órgão, e abra concurso novamente, para que
guardas de presídio possam então responder por
essa situação que, às vezes, chega a ser crítica,
como está acontecendo em Tocantins, embora de
uma maneira diferente, já que está envolvendo a Polí-
cia Militar e o Exército. Em todo o caso, também pode
haver risco para a Polícia Militar do Estado do Amapá
e para os detentos, porque a situação, em determina-
do momento, pode se agravar.

Além disso, se uma empresa de vigilância, que
não tem o preparo adequado para cuidar de detentos,
inclusive aqueles de alta periculosidade, assume a
responsabilidade pela segurança de uma penitenciá-
ria, é claro que a situação pode-se tornar crítica e da-
nos irreversíveis à saúde ou à vida, quer seja dos de-
tentos ou das pessoas responsáveis pela sua segu-
rança, podem acontecer.

Embora seja oposição ao Governador, não pre-
tendo vir à tribuna apenas para criticá-lo. É importante
que tenhamos, em alguns momentos, clareza e res-
ponsabilidade para reconhecer que determinadas
medidas são até necessárias, mas, neste caso, tenho
o entendimento e a convicção de que o Governo ex-
trapolou, adotou uma posição discricionária, ditatorial
e isso não pode ser mantido. O Governo tem que en-
contrar uma posição de equilíbrio, que resolva o pro-
blema da segurança na penitenciária sem colocar em
risco a vida e a segurança das pessoas, quer sejam
detentos, quer sejam pessoas que nela trabalham.

Por último, Sr. Presidente, trago à tribuna um as-
sunto sobre o qual já falei ontem, mas o faço nova-
mente pela importância que tem e pela polêmica que
pode gerar no meu Estado, porque merece ser devi-
damente explicado.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado Federal aprovou, ontem, um projeto de
minha autoria que convoca plebiscito para a transfor-
mação do Município de Oiapoque em território.

Explico o projeto, e vou continuar debatendo-o,
justificando que não se trata de uma iniciativa que
visa dividir o Estado do Amapá ou reduzir a sua im-
portância geopolítica. Nada disso. O que pretende-
mos com esse projeto é garantir, em primeiro lugar,
maior segurança para a fronteira do Brasil. O Oiapo-



que é a interface física entre o Mercosul, representa-
do pelo Brasil, e a União Européia, representada pela
Guiana Francesa, que é um departamento de ultra-
mar da França.

Na Guiana Francesa está localizada uma base
de lançamento de foguetes, de satélites, que atende a
12 países da União Européia. Imaginemos, então,
uma situação de guerra mundial. Um dos lugares que
será utilizado na América Latina como base da União
Européia é a Guiana Francesa, uma base com aspec-
tos militares, envolvendo, do ponto de vista de estra-
tégia militar, a base de Curu.

É preciso que o Governo brasileiro se preocupe
com a defesa das nossas fronteiras cada vez mais. É
comum hoje, e alguns acham que isso é terrorismo
psicológico e que não procede, ouvirmos que a cobi-
ça internacional sobre a Amazônia prospera, evolui e
que os países desenvolvidos colocam a soberania
brasileira sobre a Amazônia como relativa, invocam a
Amazônia como patrimônio da humanidade e não do
Brasil.

Assim, o Governo brasileiro tem que estar vigi-
lante e, através de um território federal, onde as for-
ças federais têm mais facilidade para agir em uma si-
tuação de emergência, certamente, garantirá maior
segurança, maior tranqüilidade para a fronteira seten-
trional do nosso País e a fronteira amazônica.

Por outro lado, também, já que a França trata
com distinção a Guiana Francesa, do ponto de vista
da estrutura orgânica, da estrutura administrativa,
que tem sido transformada em departamento de ultra-
mar, quer dizer, ganhou status de departamento de
ultramar, é necessário que o Brasil faça o mesmo com
a nossa fronteira, no Estado do Amapá, ou seja, que
eleve ostatus do Oiapoque de Município para Territó-
rio Federal, pelo menos, durante o período necessá-
rio para que a ocupação da região possa ter uma mai-
or expansão e, assim, a segurança e a proteção da
nossa fronteira seja mais tranqüila.

Por outro lado, há acordos assinados entre o
Governo brasileiro e o Governo francês com relação
ao desenvolvimento e ao intercâmbio entre esses
dois países, referentes ao Oiapoque e à Guiana Fran-
cesa. Entre as obras previstas, há a construção de
uma ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que liga
as duas cidades e que até mereceu uma emenda na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
este ano, por iniciativa do Senador José Sarney.

Então, é estrategicamente justificável, por parte
do Governo, a transformação do Município de Oiapo-

que em Território, pois assim será possível cumprir
todo o acordo assinado com a França.

Um dos acordos assinados, parece-me que em
1998, prevê a obrigação, o compromisso da França
em pavimentar uma rodovia ligando a Capital da Gui-
ana Francesa, Caiena, até a margem esquerda do rio
Oiapoque, Saint Georges, cabendo ao Governo bra-
sileiro a pavimentação da BR-156, que liga Macapá
ao Oiapoque. A França, até o final deste ano, estará
concluindo a pavimentação da rodovia, mas, lamenta-
velmente, a nossa BR-156 recebeu apenas R$3,2 mi-
lhões do DNER, no ano passado – a única verba rece-
bida no Governo Fernando Henrique Cardoso, se
bem que, agora, temos mais R$8,5 milhões empe-
nhados.

Então, o Governo brasileiro precisa cumprir
também suas obrigações, seus compromissos com a
França. A criação do Território do Oiapoque facilitará
tudo isso. Além do mais, haverá, sem dúvida nenhu-
ma, uma melhoria na qualidade de vida daquele povo
quase que abandonado lá do Município de Oiapoque,
onde temos, inclusive, quatro reservas indígenas.
Isso redundará em uma maior atenção, por parte da
União, para com aquela região, tendo vista a causa in-
dígena como um requisito necessário para a harmo-
nia entre os povos. Portanto, a proteção sobre essa
parcela do solo amapaense, que poderá se transfor-
mar em Território, certamente, trará uma maior garan-
tia às relações internacionais do País.

São vários os fatores que justificam plenamente
a criação do Território Federal do Oiapoque, razão
pela qual peço o apoio do Senado Federal e, posteri-
ormente, da Câmara dos Deputados, e apelo também
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e aos
seus Ministros.

Disse, aqui no Senado, que alguns Presidentes
da República tiveram o seu mandato marcado por
obras ou ações relevantes que o transformaram em
estadistas. Se fizermos uma pesquisa sobre quais
são os três Presidentes mais conhecidos, mais popu-
lares, do Brasil e fizermos um comparativo com suas
obras, teremos: Getúlio Vargas, que realizou uma
obra social relevante pelo País afora e foi o responsá-
vel pela criação dos Territórios Federais de Amapá e
Roraima; Juscelino Kubitschek, que construiu Brasí-
lia, a Belém-Brasília e trouxe as indústrias para esta
região; e Fernando Henrique Cardoso, que tem preo-
cupação com a geopolítica nacional, não apenas com
a economia. Que Sua Excelência possa deixar tam-
bém registrado, ao longo da História, a sua preocupa-



ção com as questões sociais e estratégicas do nosso
País, no campo da defesa e do desenvolvimento.

Por isso, apelo ao Presidente Fernando Henri-
que Cardoso e à sua Bancada, no sentido de apoiar
este projeto de transformação do Município de Oiapo-
que em Território Federal.

Muito obrigado, eminente Senador Leomar Qu-
intanilha, pela paciência, mas eu precisava vir à tribu-
na hoje para fazer esse pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Não há mais oradores inscritos.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 468, DE 2001

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de
2001 (nº 3.523, de 2000 na origem) inicia-
tiva do Presidente da República, que
arescenta parágrafos ao art. 58 e dá nova
redação ao § 2º do art. 458 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

Originário do Poder Executivo, é submetido ao
exame desta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto
de Lei da Câmara nº2, de 2001 que tem por finalidade
reduzir os custos da relação de trabalho, a fim de esti-
mular a formalização do mercado do trabalho e à con-
cessão de benefícios aos trabalhadores.

Para tanto, o projeto propõe que:
1º as variações de horário no registro do ponto

não excedentes de cinco minutos, observado o limite
máximo de 10 minutos diários, não poderão ser descon-
tadas ou computadas como serviço extraordinário;

2º o tempo que o empregado dispende para a
locomoção entre sua casa e o local de trabalho, bem
como para seu retorno não poderá ser computado na
jornada de trabalho, exceto se se tratar de local de di-
fícil acesso ou, então, não for servido por transporte
público e o empregador fornecer condução;

3º os beneficios concedidos pelo empregador,
concernentes à educação, transporte, assistência
médica, hospitalar e odontológica, seguros de vida e
de acidentes pessoais e previdência privada, não po-
derão integrar o salário;

4º os livros de registro de empregados fiquem
isentos da autenticação hoje feita pelas Delegacias
Regionais do Trabalho, por outros órgãos autorizados
ou pelo Fiscal do Trabalho.

À proposição, no prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Análise

Antes de tudo, cumpre-nos assinalar que a inici-
ativa do Poder Executivo propõe trazer para o código
trabalhista a jurisprudência do Tribunal Superior do
Trabalho, bem como implementar medidas que facili-
tem a concessão de benefícios para os trabalhado-
res, sem aumentar os custos da contratação.

Preliminarmente, o projeto sob exame, ao
acrescentar dois parágrafos ao art. 58 da CLT, vem
pacificar os conflitos que o silêncio da lei geralmente
deflagra.

Assim, o § 1º pretende acabar com as contro-
vérsias que o registro do ponto tem gerado, inclusive
com recursos à Justiça do Trabalho, no que diz respe-
ito às variações de horário, uma vez que esse registro
é feito de acordo com a chegada e a saída de cada
empregado da empresa, o que impossibilita que to-
dos o façam precisamente no mesmo horário.

Convém ressaltar que a medida é acertada e
vem consagrar a jurisprudência trabalhista que já se
pronunciou no sentido de que as pequenas variações
de horário no registro do ponto não poderão ser des-
contadas ou computadas como serviço extraordiná-
rio, verbis:

Horas extras. Minutos que antecedem
e/ou sucedem a jornada de trabalho. Incli-
na-se a jurisprudência atual desta Corte no
sentido do indeferimento do pagamento de
horas extras relativamente aos dias em que
o excesso de jornada não ultrapassa de cin-
co minutos antes e/ou após a duração nor-
mal do trabalho. (Se ultrapassado o referido
limite, como extra será considerada a totali-
dade do tempo que exceder a jornada nor-
mal). Recurso provido parcialmente. (TST–
5ºT – Ac. Nº 1154/97 – Relator Ministro Ri-
der de Brita – DJ 13-2-98, pág. 315).

Já a introdução do § 2º ao art. 58 traz também
para a legislação trabalhista a jurisprudência sumula-
da do Tribunal Superior do Trabalho, Enunciado nº 90,
que obriga incluir na jornada de trabalho do emprega-
do o tempo que ele gasta com a condução oferecida



pelo empregador, quando o local da prestação de
serviço é de difícil acesso ou não for servido por trans-
porte regular público, verbis:

O tempo despendido pelo empregado
em condução fornecida pelo empregador,
até o local de trabalho de de difícil acesso
ou não servido por transporte regular públi-
co e, para seu retorno, é computável na jor-
nada de trabalho.

Nada mais justo que esse tempo deva ser com-
putado tanto na ida, quanto na volta do trabalho, uma
vez que foi a empresa que escolheu local distante, de
difícil acesso, para atender às suas conveniências
técnicas ou econômicas.

Em segundo lugar, a proposta governamental,
ao dar nova redação ao § 2º do art. 458 da CLT – que
dispõe sobre o salário in natura, especifica quais os
benefícios concedidos pelo empregador que não inte-
grarão o salário, como já o fez também o Enunciado
nº 342, do TST, verbis:

Descontos salariais efetuados pelo
empregador, com autorização prévia por es-
crito do empregado, para ser integrado em
planos de assistência odontológica, médi-
co-hospitalar, de seguro, de previdênccia
privada ou de entidade cooperativa, cultural
ou recreativa associativa dos seus trabalha-
dores, em seu benefício e dos seus depen-
dentes, não afrontam o disposto no art. 462
da CLT, salvo se ficar demonstrada a exis-
tência de coação ou de defeito que vicie o
ato jurídico.

Sem dúvida alguma, a medida irá estimular o
empregador a conceder benefícios aos seus empre-
gados já que sobre esses benefícios não incidirão en-
cargos sociais.

Finalmente, o projeto revoga o art. 42 da CLT
que determina a autenticação do chamado livro de
”Registro de Empregados“ nas Delegacias Regio-
nais do Trabalho e Emprego sob a correta alega-
ção de que tal procedimento se revela ultrapassa-
do, em vista dos mecanismos de controle hoje
existentes.

III – Voto

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº2, de 2001.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2001. – Ro-
meu Tuma,Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Eduardo Siqueira Campos – Juvêncio da Fonseca

– Tião Viana (vencido)- Ademir Andrade (vencido) –
Leomar Quintanilha – Emilia Fernandes (vencido)-
Marina Silva (vencido)- Marluce Pinto – Jonas Pi-
nheiro- Luiz Pontes – Geraldo Althoff – Sebastião
Rocha (vencido)- Maria do Carmo Alves – Mauro
Miranda – Osmar Dias – Paulo Souto – Geraldo
Candido (vencido) – Romero Jucá.

VOTO EM SEPARADO

Do Senador Ademir Andrade na Co-
missão de Assuntos Sociais, ao Projeto
de Lei da Câmara nº 2, de 2001 (PL nº
3.523, de 2000), que “acrescenta parágra-
fos ao art. 58 e dá nova redação ao § 2º
do art. 458, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de lº de maio de 1943".

Voto do Senador Ademir Andrade
Após proceder criterioso exame do Projeto de

Lei da Câmara nº 2, de 2001, e do parecer do ilustre
Relator, Senador Moreira Mendes, que aprova, sem
restrições, o texto enviado pela Câmara dos Deputa-
dos, julgamos oportuno apresentar as seguintes pon-
derações neste voto em separado.

Identificamos no projeto dois dispositivos que,
caso sejam aprovados, entrarão cm conflito com o
atual caput do art. 458, da CLT. O art. 458 e seus pa-
rágrafos, aos quais o PLC nº2, de 2001, quer dar nova
redação, dispõem sobre o chamado salário in natura,
também conhecido como salário-utilidade, ou sim-
plesmente utilidade.

Reza o caput do artigo 458:

“Art. 458. Além do pagamento em di-
nheiro, compreende-se no salário, para to-
dos os efeitos legais, a alimentação, habita-
ção, vestuário ou outras prestações in natu-
ra que a empresa, por força do contrato ou
do costume, fornecer habitualmente ao em-
pregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou dro-
gas nocivas.” (sem grifos no original)

Por seu turno, o § 2º e seus incisos I e VII, do art.
458, segundo a nova redação proposta no art. 2º do
presente projeto de lei, dispõem o seguinte:

“Art. 458. ...............................................
..............................................................
§ 2º Para os efeitos previstos neste ar-

tigo, não serão consideradas como salário



as seguintes utilidades concedidas pelo em-
pregador: (NR)

I – vestuários, equipamentos e outros
acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a pres-
tação do serviço;

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

VII — refeição ou gênero alimentício." (sem
grifos no original)

Convém notar que o caput do art. 458 inclui, en-
tre as formas de pagamento de salário in natura, a
alimentação e o vestuário.

No entanto, contrariando a determinação do ca-
put, o inciso I, do § 2º, do art. 2º, manda desconside-
rar, como salário in natura, os vestuários fornecidos
aos empregados e utilizados no local de trabalho.

Temos, assim, uma evidente incompatibilidade
entre os textos, pois, enquanto o caput do atual art.
458 considera os vestuários salário in natura, o dis-
positivo que se pretende aprovar (inciso I, do § 2º, do
art. 458) reza exatamente o contrário.

Há que ressaltar, por oportuno, que essa incom-
patibilidade existe na lei atual, na medida que o inciso
I, do § 2º, com redação dada pelo presente projeto de
lei, é cópia fiel do vigente § 2º, do art. 458. Essa incor-
reção, merece ser sanada, razão pela qual apresen-
tamos emenda modificativa, alterando o inciso I, do §
2º, do art. 458, com redação dada pelo art. 2º do pro-
jeto sob exame.

Outra incorreção encontrada no texto do PLC nº
2, de 2001, se refere ao inciso VII, do § 2º, que des-
qualifica, como salário in natura, refeições ou gêne-
ros alimentícios fornecidos ao empregado. Esse inci-
so, vale lembrar, não constava da proposta originaria-
mente remetida pelo Governo, tendo sido incluido, por
emenda, na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados.

O novo inciso (inciso VII) mostra-se incompatí-
vel com o caput do dispositivo (art. 458, supratrans-
crito). Nesse particular, a dúvida que se põe é a se-
guinte: como conciliar uma norma - que manda consi-
derar alimentação como salário-utilidade - com outra,
que dispõe que refeição ou gênero alimentício não
serão tidos como remuneração? Será preciso uma
boa dose de criatividade para diferir entre alimenta-
ção, refeição e gênero alimentício.

Nesse sentido, julgamos correta a exclusão do
inciso VII, por meio de emenda supressiva, com o fim
de que as modificações propostas harmonizem-se
com o caput do dispositivo.

Para o fim de sanar as incompatibilidades apon-
tadas, apresentamos, em anexo, emenda modificati-
va ao inciso I, do § 2º, do art. 458 (art. 2º do projeto), e
emenda supressiva ao inciso VII, do § 2º, do art. 458
(art. 2º do projeto).

Em face de todo o exposto, nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2001,
com as emendas modificativa e supressiva aos inci-
sos I e VII, do § 2º, do art. 458, com redação dada pelo
art. 2º da proposição.

Sala de Reunião, de maio de 2001. – Ademir
Andrade.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Suprime o inciso VII, do § 2º, do art.
458, com redação dada pelo art. 2º, do
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2001
(PL nº 3.523, de 2000), que “acrescenta
parágrafos ao art. 58 e dá nova redação
ao § 2º do art. 458, da Consolidacão das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943".

Suprima-se o inciso VII, do § 2º, do art. 458, com
redação dada pelo art. 2º, do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 2, de 2001.

Sala de Reunião, 30 de maio de 2001. – Ademir
Andrade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2

Dá nova redação ao inciso I, do § 2º,
do art. 458, com redação dada pelo art.
2º, do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de
2001 (PL nº 3.523, de 2000), que “acres-
centa parágrafos ao art. 58 e dá nova re-
dação ao § 2º do art. 458, da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943".

Dê-se ao inciso I, do § 2º, do art. 458, com reda-
ção dada pelo art. 2º, do Projeto de Lei da Câmara nº
2, de 2001, a seguinte redação:

“Art. 2º ..................................................
.............................. ................................
§ 2º ......................... ..............................
I – equipamentos e outros acessórios

fornecidos aos empregados e utilizados no lo-
cal de trabalho, para prestação do serviço."

Sala de Reunião, de maio de 2001. – Ademir
Andrade.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

....................................................................................
Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qual-

quer desconto nos salários do empregado, salvo
quando este resultar de adiantamentos, de dispositi-
vos de lei ou de contrato coletivo.

§ 1º Em caso de dano causado pelo empregado,
o desconto será lícito, desde que esta possibilidade
tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do em-
pregado.

§ 2º É vedado à empresa que mantiver arma-
zém para venda de mercadorias aos empregados
ou serviços destinados a proporcionar-lhes presta-
ções in natura exercer qualquer coação ou induzi-
mento no sentido de que os empregados se utilizem
do armazém ou dos serviços.

§ 3º Sempre que não for possível o acesso dos
empregados a armazéns ou serviços não mantidos
pela empresa, é lícito à autoridade competente de-
terminar a adoção de medidas adequadas, visando
a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços
prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e
sempre em benefício dos empregados.

§ 4º Observado o disposto neste Capítulo, é
vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a li-
berdade dos empregados de dispor do seu salário.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS

DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2001

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-
mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 2, de 2001, que acrescenta pa-
rágrafos ao art. 58 e dá nova redação ao § 2º do art.
458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2001. – Ro-
mero Jucá – Romeu Tuma – Osmar Dias – Renan
Calheiros.

PARECER Nº 469, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 184, de 2001.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

O Senador Carlos Bezerra requer, nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Ministro de Estado
da Fazenda informações acerca das medidas adota-
das até o momento, em cumprimento às determina-
ções da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
Sistema Financeiro, no tocante à hipoteca do Edifí-
cio Maison Strauss (Brasília), bem como em relação
às conclusões da aludida CPI no que se refere às
punições administrativas aos funcionários do Banco
do Brasil devido ao “Caso Encol.”

É o relatório.

II – Voto

Sobre o assunto, cabe observar que, em res-
posta ao Requerimento nº 290, de 2000, de lavra
do Senador Carlos Bezerra, as informações sobre
o mencionado edifício, prestadas pelo Ministro da
Fazenda, em 4-8-00, constam da fls. 24 e segs. do
processado que se originou do referido Requeri-
mento.

Ademais, o Presidente do Banco do Brasil,
em resposta ao Of. SF nº 1.491, de 24-10-00, do
então Presidente desta Casa, apresentou informa-
ções atualizadas sobre as providências adotadas
pelo Banco, atinentes à revisão de punições apli-
cadas a seus funcionários envolvidos no “Caso
Encol,” à revisão e adequação de normas internas
sobre processos administrativos disciplinares,
bem como de normativos internos aplicáveis à mi-
crofilmagem e ao expurgo de documentos, para
compatibilizá-los com as disposições do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil e
com os resultados da auditoria realizada pelo Tri-
bunal de Contas da União – TCU – no Banco, para
atender às recomendações do Relatório Final da
CPI do Sistema Financeiro.

Ante o exposto e com fundamento no art. 3º §
4º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, pronunciamo-nos
pela declaração de prejudicialidade do Requerimen-
to nº 184, de 2001.

Sala de Reuniões, – Jader Barbalho, Presi-
dente – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos
Valadares – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Wilson.



PARECER Nº 470, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 5, de 2001.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

O Senador Ademir Andrade requer, nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Ministro de Estado
dos Transportes informações acerca dos gastos e do
cronograma de execução da construção das Eclusas
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

É o relatório.

II – Voto

A proposição está em conformidade com o dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no
art. 216 do Regimento Interno desta Casa, como tam-
bém com as normas de admissibilidade previstas no
Ato da Mesa nº 1, de 2001. Ante o exposto, o nosso
parecer é favorável ao encaminhamento do Requeri-
mento nº5, de 2001.

Sala de Reuniões, Jader Barbalho, Presidente
– Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Valada-
res – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Wilson.

PARECER Nº 471, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 84, de 2001.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

O ilustre Senador Waldeck Ornelas, com
base no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e
no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, encaminha a esta Mesa o Requerimento nº 84,
de 2001, no qual solicita sejam pedidas informa-
ções ao Ministério da Integração Regional a respe-
ito dos projetos de irrigação presentemente em im-
plantação segundo os órgãos executores – Code-
vasf, DNOCS ou diretamente pelo Ministério, por
bacias hidrográficas, contendo os seguintes da-
dos:

– área útil de cada projeto (em hecta-
res);

– início de implantação (mês/ano);
– cronograma de operação;
– investimento total;
– etapas contratadas;
– valores aplicados até dez/2000;

– valores programados para 2001;
– financiamentos internos e externos,

em cada caso.

É o relatório.

II – Voto

A Proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem assim com as normas de admissibili-
dade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente a ela.

Sala de Reuniões, Jader Barbalho, Presidente
– Edson Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti –
Antonio Carlos Valadares – Carlos Wilson.

PARECER Nº 472, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informações nº 85, de
2001.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

O Senador Waldeck Ornélas, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Re-
gimento Interno, encaminhou a esta Mesa o Requeri-
mento de Informações nº 85, de 2001, no qual solicita
o envio de questões ao Ministro de Estado da Integra-
ção Nacional.

O Requerimento tem como objetivo solicitar in-
formações sobre a execução do projeto Proagua, fi-
nanciado pelo Banco Mundial. O Senador pede uma
série de dados e informações sobre o projeto, inclusi-
ve valor contratado, data e período de vigência do fi-
nanciamento, cronograma de desembolsos, destina-
ção dos recursos contratados, segundo linhas de
ação, e valores pagos a título de taxa de comprometi-
mento dos recursos.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como as normas de admissibilidade exigi-
das pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente à
mesma.

Sala da Reuniões, – Jader Barbalho, Presiden-
te – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti
– Antonio Carlos Valadares – Carlos Wilson.



PARECER Nº 473, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 99, de 2001.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

Tendo em vista matéria publicada pela Revista
Veja, de 17 de janeiro de 2001, cuja cópia se anexa,
sobre legalização, no Paraguai, de veículos roubados
no Brasil, o ilustre Senador Romero Jucá, com base
no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, encaminha
a esta Mesa o Requerimento nº99, de 2001, no qual
solicita ao senhor Ministro da Justça, através do De-
natran, as seguintes informações:

1 – quais as providências que o Dena-
tran tomou, ou tomará, a fim de defender os
interesses dos proprietários de cerca de
20.000 (vinte mil) veículos brasileiros que
são roubados e levados para o Paraguai?

2 – procedem os alarmantes dados ci-
tados na Revista Veja?

É o relatório.

II – Voto

A Proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem assim com as normas de admissibili-
dade estipuladas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente a ela.

Sala de Reuniões, – Jader Barbalho, Presiden-
te – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Vala-
dares – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Wilson.

PARECER Nº 474, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento nº 110, de 2001.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

O Senador Mauro Miranda requer, com funda-
mento em dispositivos constitucionais e regimentais,
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda
informações sobre conjuntos habitacionais financia-
dos pelo Programa de Ação Imediata de Habitação –
PAIH da Caixa Econômica Federal.

É o relatório.

II – Voto

A proposição está de acordo com o disposto no
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do
Regimento Interno desta Casa, e com as normas de
admissibilidade estabelecidas no Ato da Mesa nº 1,
de 2001.

Assim sendo, nosso parecer é favorável ao en-
caminhamento do Requerimento nº 110, de 2001.

Sala de Reuniões, – Jader Barbalho, Presiden-
te – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti
– Antônio Carlos Valadares – Carlos Wilson.

PARECER Nº 475, DE 2001

Da Mesa, sobre o Requerimento de
Informações nº 124, de 2001, em que a
Senadora Heloísa Helena propõe sejam
solicitadas informações ao Ministro das
Minas e Energia sobre a terceira rodada
de Licitações de Blocos da Agência Naci-
onal do Petróleo – ANP.

Relator: Senador Antônio Carlos Valadares

I – Relatório

A nobre Senadora Heloísa Helena apresentou o
anexo Requerimento nº 124, de 2001, pelo qual pro-
põe sejam solicitadas informações ao Ministro das
Minas Energias sobre a terceira rodada de licitações
de blocos da Agência Nacional de Petróleo – ANP.

Aduz a digna Autora que “de acordo com as in-
formações do site da ANP, onde já está publicado um
pré-edital, esse processo de licitação já está em cur-
so, mesmo sem a constituição de uma política nacio-
nal de utilização dos recursos energéticos de respon-
sabilidade do Conselho Nacional de Política Energéti-
ca, conforme Lei nº 9.478/97.

II – Análise

Trata-se de proposição regida pelo § 2º do art.
50 da Constituição Federal e pelo Ato da Mesa nº 1,
de 2001.

Como se trata de matéria de natureza licitatória,
é inegável a competência constitucional fiscalizadora
do Senado Federal na espécie.

Desse modo, a proposição preenche os requisi-
tos básicos para sua regular tramitação.

III – Voto

Em face das considerações acima expedidas,
podemos afirmar que a iniciativa guarda conformida-
de com os dispositivos constitucionais e regimentais



que regem a matéria, razão por que nosso parecer é
pelo seu acolhimento.

Sala das Reuniões, Jader Barbalho, Presiden-
te – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti
– Antônio Carlos Valadares – Carlos Wilson.

PARECER Nº 476, DE 2001

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 222, de 2001.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

O Senador Eduardo Suplicy requer, nos termos
regimentais, sejam solicitadas ao Ministro de Esta-
do da Justiça, esclarecimentos sobre as razões
que levaram o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE –, a arquivar o processo da
Labnew Indústria e Comércio, empresa brasileira
(versus Becton Dickjnson, empresa americana),
ambas exploradoras do segmento médi-
co-hospitalar brasileiro, o qual continha inúmeras
provas de transgressões à ordem econômica,
como a prática de dumping, underselling e con-
centração de mercado, causando danos irreversí-
veis ao produtor local.

É o relatório.

II – Voto

A proposição está em conformidade com o
disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e
no art. 216 do Regimento Interno desta Casa,
como também com as normas de admissibilidade
previstas no Ato da Mesa nº I, de 2001, razão por
que nos manifestamos favoravelmente ao encami-
nhamento do Requerimento nº222, de 2001.

Sala de Reuniões, – Jader Barbalho, Presiden-
te – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti
– Antônio Carlos Valadares – Carlos Wilson.

PARECER Nº 477, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de
2001 (nº 674/2000, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Educacional São Pe-
dro, para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Araguaína, Estado de Tocan-
tins.

Relator: Senador Mauro Miranda

I – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 824, de
2000, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do artigo 223 da Constituição
Federal, ato, constante da Portaria nº 172, de 16 de
maio de 2000, que outorga permissão à Fundação
Educacional São Pedro para executar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, com fins
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ara-
guaína, Estado de Tocantins.

Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autoriza-
ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con-
gresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.

A documentação anexada à Mensagem Presi-
dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruido e em
conformidade com a legislação pertinente.

O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorá-
vel de seu relator, Deputado César Bandeira, e apro-
vação daquela Comissão. Já na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação daquela Casa, o proje-
to foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.

É a seguinte a direção da entidade Fundação
Educacional São Pedro:

· Diretor-Presidente – Edson Carvalho Alencar

· Vice-Presidente – Carlos César Pereira de Macedo

· Secretária – Vanderléia Brito Miranda

· Diretor Tesoureiro – José Carlos Gomes

II – Análise

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou-
tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de ou-
torga, pelo Poder Executivo, para execução de servi-
ço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cum-
primento de exigências distintas daquelas observa-



das nos casos de concessões ou permissões para ex-
ploração de canais comerciais de rádio e televisão.

A legislação pertinente estabelece que a ou-
torga para exploração deste tipo de serviço não de-
pende de edital. Também não se aplicam à radiodi-
fusão educativa as exigências da Resolução do Se-
nado Federal nº 39, de 1992 que “dispõe sobre for-
malidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora de sons e
imagens.”

Além disso, devido à sua especificidade, os
canais de radiodifusão educativa são reservados à
exploração da União, estados e municípios, univer-
sidades e fundações constituídas no Brasil, com fi-
nalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementou e modificou a Lei nº4.117, de 27 de
agosto de 1962, que “institui o Código Brasileiro de
Comunicações.”

III – Voto

Diante da regularidade dos procedimentos e
do cumprimento da legislação pertinente, opina-
mos pela aprovação do ato de outorga em exame,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo nº 674,
de 2000, originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001. – Pre-
sidente, Ricardo Santos – Relator, Mauro Miranda
– Ramez Tebet – Lúcio Alcântara – Gerson Ca-
mata – Gilvam Borges – Carlos Patrocínio – Ma-
guito Vilela – Álvaro Dias – Nilo Teixeira Campos
– Jonas Pinheiro – Waldeck Ornelas – Arlindo
Porto – Marina Silva (abstenção) – Moreira Men-
des – Pedro Piva – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão.

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.l17(*), de 27 de agosto de 1962.

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

Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:

a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos

Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Tele-
comunicações.

§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.

§ 2º A outorga de canais para a televisão educa-
tiva não dependerá da publicaçãõ do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de outu-
bro de 1963, e modificado por disposi-
ções posteriores.

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

PARECER Nº 478, DE 2001

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre a Mensagem nº 121, de 2001 (nº
407/2001, na origem), encaminhada pelo
Excelentíssimo Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Fe-
deral a recomendação de nome do Sr.
Luis Carlos Wanderley Lima, para Diretor
da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria.

Relator: Senador Geraldo Althoff

Vem a esta Comissão, para análise e delibera-
ção, a Mensagem nº 121, de 2001, do Excelentíssi-
mo Presidente da República, com base no art. 52,
inciso III, alínea f da Constituição Federal, combina-
do com o art. 10 da Lei nº 9.782, de 26-1-1999, que
“define o sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá
outras providências".

O referido artigo da Lei nº 9.782, de 1999, es-
tabelece que:



“Art. 10. A gerência e a administração
da Agência serão exercidas por uma direto-
ria Colegiada, composta por até cinco mem-
bros, sendo um deles seu Dire-
tor-Presidente.

Parágrafo único. Os Diretores serão
brasileiros, indicados e nomeados pelo Pre-
sidente da República, após aprovação pré-
via do Senado Federal, nos termos do art.
52, III, f, da Constituição Federal, para cum-
primento de mandato de três anos, admitida
uma única recondução.”

A mensagem em apreço propõe a recondução,
ao cargo de Diretor da Agência, o Senhor Luis Car-
los Wanderley Lima, por um período de mais três
anos.

O indicado é médico, formado pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em 1978, e rea-
lizou residência em Saúde Pública Medicina Social na
Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, de
1979 a 1980.

Posteriormente, especializou-se em Imunização
na Universidade de Brasília (1982) e em Administra-
ção Pública para o Setor de Saúde, na Fundação Ge-
túlio Vargas (1983/1984).

Aprovado em 1980, no concurso para Médico
Sanitarista, da Fundação Hospitalar do Distrito Fede-
ral, chefiou o Centro de Saúde nº 9, do Distrito Fede-
ral, entre 1981 e 1982. Em seguida, foi Médico Sanita-
rista da Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministé-
rio da Saúde.

De 1985 a 1987, foi Diretor da Divisão Nacional
de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fron-
teiras, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.

De 1990 a 1991 foi Diretor Técnico da Divisão
do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Sa-
úde do Estado de São Paulo.

Coordenou cursos de Especialização em Vigi-
lância Sanitária e ocupou diversas posições ligadas à
área.

Em 1999, foi nomeado Diretor da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária, cargo para o qual está
sendo feita sua recondução.

Diante do exposto, consideramos que os inte-
grantes desta Comissão possuem os elementos sufi-
cientes para deliberar sobre a indicação presidencial,
nada mais havendo a acrescentar, no âmbito deste
relatório.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001. – Ro-
meu Tuma – Presidente, Geraldo Althoff – Relator,

Marina Silva Carlos Patrocínio – Ademir Andrade
– Marluce Pinto – Geraldo Cândido – Mauro Mi-
randa – Moreira Mendes – Tião Viana – Ricardo
Santos – Osmar Dias – Casildo Maldaner – Magui-
to Vilela – José Coelho – Carlos Bezerra – Jonas
Pinheiro – Eduardo Siqueira Campos – Gilvam
Borges – Maria do Carmo Alves.

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;
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

Define o Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária, cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras provi-
dências.

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

CAPÍTULO III
Da Estrutura Organizacional da Autarquia

SEÇÃO II
Da Diretoria Colegiada

Art. 10.A gerência e a administração da Agência
serão exercidas por uma Diretoria Colegiada, com-
posta por ate cinco membros, sendo um deles o seu
Diretor-Presidente.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – A
Presidência comunica ao Plenário a inclusão na pau-
ta da Ordem do dia da próxima sessão deliberativa or-
dinária, dia 5, do Projeto de Lei da Câmara nº 2, de
2001, de iniciativa do Presidente da República, que
tramita em regime de urgência constitucional, cujo
parecer acaba de ser lido.



O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa apro-
vou os Requerimentos n.ºs 5, 84, 85, 99, 110, 124 e
222, de 2001, de autoria dos Senadores Ademir
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá, Mauro Mi-
randa, Eduardo Suplicy e da Senadora Heloísa Hele-
na, solicitando informações a Ministros de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – A
Presidência, nos termos do § 6º do art. 3º do Ato da
Mesa n.º 1, de 2001, comunica ao Plenário que a
Mesa aprovou o Parecer pela prejudicialidade, refe-
rente ao Requerimento n.º 184, de 2001, de autoria
do Senador Carlos Bezerra, solicitando informações
ao Ministro de Estado da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – Os
Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos, Luiz Pon-
tes, Edison Lobão, Gilvam Borges, Romero Jucá,
Carlos Patrocínio, Maria do Carmo Alves, Eduardo
Suplicy e Leomar Quintanilha enviaram discursos à
Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi come-
morado na semana passada o Dia Nacional da Indús-
tria. Nas comemorações do evento o Presidente da
Fieto – Federação das Indústrias do Estado do Tocan-
tins, Ronaldo Dimas, declarou em seu pronunciamen-
to que ”nem mesmo o Plano de Racionamento de
Energia Elétrica vai impedir o crescimento industrial
do Tocantins continue“.

E justificou: ”O Tocantins oferece segurança no
fornecimento de energia: qualquer empreendedor
que queira investir no setor industrial do Estado terá a
certeza de que não ocorrerá este tipo de risco“.

O Presidente da Fieto se referia não apenas ao
fato de que na quase totalidade do Estado a energia
do Tocantins é gerada por Tucuruí e pelo projeto exe-
cutado pela Celtins com o Governo do Estado de dis-
seminar pequenas usinas nas diversas regiões do
Estado, mas, principalmente em função da breve en-
trada em fase de geração da Usina Luís Eduardo Ma-
galhães e do esperado início das obras das demais
usinas hidrelétricas a serem construídas no rio To-
cantins e a que me referi em discurso pronunciado na
semana passada.

Referia-se, ainda, o Dr. Dimas, ao significado da
construção do linhão e da necessidade da duplicação
de sua capacidade de transmissão, não apenas como
forma de injetar reforço de energia elétrica no Siste-
ma Furnas, mas de interligar o próprio sistema ener-

gético do Tocantins e viabilizar a ampliação contínua
das redes locais de transmissão, com garantia de ca-
pacidade de fornecimento.

Graças a essas perspectivas, que só tendem a
ampliar-se nos últimos 5 anos, o setor industrial no
Estado do Tocantins cresceu em torno de 40%, cres-
cimento que tende a aumentar na medida em que se
conclua a infra-estrutura, não apenas de energia,
mas de transporte, por meio da Ferrovia Norte-Sul e
da Hidrovia Araguaia-Tocantins, enquanto o próprio
Estado se prepara, ”por meio da instalação de distri-
tos industriais e ecoindustriais“, ressaltou o Presiden-
te da Fieto.

Em números reais – o Estado do Tocantins que
antes de sua criação praticamente desconhecia a ati-
vidade empresarial moderna, no ano de 2000 possu-
ía 429 empresas industriais, contra 204, em 1995,
1382 empresas comerciais contra 1049; e 2193 em-
presas de serviços contra 1167, todas respectiva-
mente nos anos de 1995 e 2000.

Devo dizer ainda que, contrariamente ao que
acontece no Brasil, onde tem crescido a informalida-
de, no Tocantins o número de empresas informais
proporcionalmente vêm diminuindo. Assim é que, en-
quanto em 1995, 54% das empresas estavam na in-
formalidade, este número decresceu, em 5 anos, para
44,2%.

Sei que este é ainda um número elevado, mas o
decréscimo havido revela um esforço do Governo do
Tocantins e do próprio empresariado, inclusive por
meio de suas Associações de Classe, no sentido de
apoiar, com instrumentos próprios, de apoio técnico e
de incentivos especiais, a racionalização e a formali-
zação da atividade empresarial do Estado.

Deve ser realçado também a contribuição trazi-
da pelo Sebrae, e de um modo especial pelos siste-
mas Senai, Sesc e Senar, na capacitação de
mão-de-obra e na difusão de melhorias técnicas e
tecnológicas nos respectivos setores.

Devo cumprimentar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os devotados pioneiros, que em cada se-
tor da atividade econômica, e especialmente no setor
industrial, pelo seu dia, vem pondo os alicerces para
uma nova economia, forte e sustentável.

Creio poder dizer ao País que o Estado do To-
cantins, neste momento de segurança, constitui, sem
dúvida, graças a seus recursos naturais e a in-
fra-estrutura disponível, uma boa alternativa de inves-
timento.

Muito foi feito, mas muito ainda se há de fazer.
Estejam certos os brasileiros que estamos apenas



começando, mas que o Tocantins oferece a seguran-
ça de um Estado cujo caminho é crescer, e junto fazer
crescer os que nele acreditam.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ PONTES (Bloco/PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os diversos seg-
mentos representativos e formadores de opinião do
meu Estado, o Ceará, foram recentemente mobiliza-
dos para a escolha daquele que possa representá-lo
como o filho ilustre mais destacado no século recém-
findo: O Cearense do século XX. Como resultado fi-
nal, o Padre Cícero Romão Batista foi eleito com qua-
se um milhão de votos – 38,78% dos votos de
1.694.930 cearenses que participaram dessa eleição
pela Internet, por telefone e por meio de 40 urnas es-
palhadas em várias cidades do Interior do Estado. Em
segundo lugar, ficou o industrial Edson Queiroz, um
dos maiores empreendedores do Nordeste.

Como cearense, como admirador de promo-
ções dessa natureza, cumpre-me enaltecer desta tri-
buna, a iniciativa da Televisão Verdes Mares e da
Rede Globo, as quais, numa ação conjunta, proporci-
onaram o resgate ao alcance do povo, do perfil e po-
pularidade daquele que se identificou com a face do
povo.

Nessa concepção de destaque foram conside-
rados, preliminarmente, dez nomes oriundos das
mais diferentes áreas da vida cearense: do empresa-
riado, da política, das letras, das artes, da justiça, do
clero e das armas.

Nomes que enriquecem a história do Ceará, pe-
las ações empreendidas por cada um dos ilustres re-
ferenciados, pela obra que legaram à posteridade,
autenticando as páginas da história cearense com a
marca registrada da inteligência, do trabalho, da lide-
rança, da criatividade e do empreendimento.

Humildes e modestos alguns deles, audazes e
arrojados outros muitos. Cada um, porém, revestido
de uma indumentária muito própria no enfrentamento
de seus desafios, na ultrapassagem dos limites do
seu espaço e do seu tempo.

E poderíamos, Sr. Presidente, Nobres Senado-
res, desfiar um rosário de nomes conhecidos não
apenas no Ceará, mas em todos os quadrantes da
nação, posto que a terra de Iracema é pródiga em ho-
mens, mulheres e feitos. De Sobral ao Cariri, do Maci-
ço ao Jaguaribe, do Sertão Central aos Inhamuns, do
litoral à Ibiapaba.

O tempo que nos é reservado somente nos per-
mite falar apenas de alguns poucos, os quais, certa-
mente, sintetizam essa estirpe de figuras que soube-

ram transformar – cada um a seu modo – uma nota
perdida na música que canta as belezas e as riquezas
da terra do Sol; uma gota suada de trabalho na bo-
nança do progresso; o rabisco de uma letra no livro
que retrata a cultura de um povo; uma rima perdida no
poema que transcende às fronteiras da simetria; uma
migalha de semente na fartura do alimento; enfim, Sr.
Presidente, nomes que transformaram o impossível
em apenas difícil.

Lembro da coragem empreendedora de um
Edson Queiroz; do apostolado político de um Solon
Pinheiro; das canções e do ritmo inovador de um
Humberto Teixeira; do talento e da fama internacional
de uma Florinda Bolkan; da imaginação poética de
um Cego Aderaldo; da presença de espírito de um
Quintino Cunha, da versatilidade humorística de um
Chico Anísio, de um Tom Cavalcante, e de um Renato
Aragão, da paciência pesquisadora de um Raimundo
Girão, das tiradas intempestivas e humoradas do ”seu
Lunga“, da ação administrativa e moralizadora de um
Tasso Jereissati, entre muitos outros.

Nomes, aliás, que mesmo não figurando na rela-
ção final dos escolhidos – por sinal de impecável es-
mero seletivo – não deixam, igualmente, de orgulhar
o Ceará.

Quero abrir um parêntese neste pronunciamen-
to para cumprimentar as entidades cearenses imbuí-
das de tão nobre tarefa preliminar: Academia Cearen-
se de Letras, Academia Cearense de Medicina, Asso-
ciação dos Jovens Empresários, Associação Cearen-
se de Imprensa, Associação Cearense de Magistra-
dos, Associação Cearense de Comércio, Câmara dos
Dirigentes Lojistas, Conselho Estadual de Educação,
Federação Cearense de Comércio, Federação das
Indústrias do Estado do Ceará, Instituto Cultural do
Vale Caririense, Ordem dos Advogados do Brasil,
Universidade Federal do Ceará, União dos Trovado-
res do Brasil, Universidade de Fortaleza, Universida-
de Regional do Cariri e Universidade do Vale do Aca-
raú.

A escritora Rachel de Queiroz, Dom Helder Câ-
mara, Antônio Martins Filho, Edson Queiroz, Virgílio
Távora, Patativa do Assaré, Clóvis Bevilácqua, Elea-
zar de Carvalho, Castello Branco e o Padre Cícero
Romão Batista. Dez nomes que orgulham o Ceará,
que sintetizam o perfil de todos os segmentos.

Rachel de Queiroz, cearense de Fortaleza e qui-
xadaense de criação e coração, como ela mesma faz
questão de dizer, primeira-dama da imortalidade aca-
dêmica brasileira;



Dom Helder Pessoa Câmara, símbolo incontes-
tável da virtude e da resistência do apostolado. O
mais polêmico bispo brasileiro, tenaz denunciante da
arrogância e das incoerências do regime militar e
membro fundador da CNBB.

Maestro Eleazar de Carvalho, ilustre filho de
Iguatu, um dos mais destacados regentes da música
erudita. Autêntico expoente da nata musicalidade ce-
arense.

Clóvis Bevilácqua, jurista eminente e um dos
fundadores da Academia Cearense de Letras. Autor
do texto do Código Civil Brasileiro, adotado em 1916.
O maior jurista de sua época.

Antônio Martins Filho, ilustre filho do Crato, ad-
vogado e membro da Academia Cearense de Letras,
fundador das Universidades Federal e Estadual do
Ceará.

Virgílio de Moraes Fernandes Távora, um dos
mais atuantes e admirados políticos cearenses: Go-
vernador, Senador e Deputado Federal. Pelas suas
mãos, o Ceará foi introduzido na era industrial.

Humberto de Alencar Castello Branco, Presi-
dente da República e o primeiro do Regime Militar.
Homem simples, de caráter marcante, destacado
pelo desprezo que dava às benesses materiais que
lhe facultavam os altos postos e cargos ocupados.

Antônio Gonçalves da Silva, o famoso Patativa
do Assaré. Um dos maiores poetas populares do Bra-
sil, conhecido única e exclusivamente pelo talento,
sem jamais haver saído de sua terra natal, onde vive
até hoje.

Edson Queiroz – o segundo colocado na esco-
lha do povo cearense –, natural de Cascavel, onde
nasceu aos 12 de abril de 1925, já aos oito anos, aju-
dava no comércio do pai, durante os horários em que
não estava na escola. Construiu um dos mais sólidos
grupos empresariais do Estado e do País, vindo a fa-
lecer, em 1982,em lamentável desastre aéreo, aos 57
anos, no qual também perderam a vida outras deze-
nas de cearenses.

Fundador do Sistema Verdes Mares, Edson Qu-
eiroz deixou aos cearenses um dos mais importantes
grupos de comunicação falada, escrita e televisiva,
até hoje mantido no destaque e com a credibilidade
sonhada por ele, cujo exemplo pessoal de retidão e
imparcialidade inspirou em muitos os que continuam
a sua obra.

Outro grande empreendimento de Edson Quei-
roz é a Fundação Edson Queiroz, que mantém, atual-
mente, a Universidade de Fortaleza (Unifor), uma das
maiores instituições de ensino superior do País. A

Unifor, que no último dia 21 completou 28 anos de
existência, conta com mais de 32 mil profissionais for-
mados nos seus 23 cursos de graduação e 65 cursos
de pós-graduação. Hoje, a Fundação Edson Queiroz
desenvolve ações sociais e mantém uma escola para
alunos carentes aos quais distribui material escolar,
fardamento e alimentação.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro centrar a tônica deste pronunciamento na figura
lendária, marcante e indiscutivelmente digna de refe-
rência, que é a do Padre Cícero Romão Batista, esco-
lhido pelo povo para sintetizar o perfil da personalida-
de cearense.

Resistindo a décadas de história, popularizan-
do-se além das fronteiras do Estado e do País, mere-
cendo a atenção de nordestinos e sulistas, adentran-
do aos corredores do rito canônico da Santa Sé, onde
por suas virtudes e milagres, certamente será confir-
mado e proclamado não apenas como o Apóstolo do
Cariri, mas sobretudo, como o Santo do Nordeste.

Aproveito as palavras do escritor Geraldo Mene-
zes Barbosa para contar um pouco a trajetória deste
ilustre cearense. O Padre Cícero nasceu na cidade do
Crato, região sul do Estado do Ceará, em 24 de mar-
ço de 1.844. Filho de Joaquim Romão Batista e Joa-
quina Vicência Romana, não teve ele um berço de
ouro. Filho de pais humildes, cresceu em meio à po-
breza e ás dificuldades comuns à sua época.

Logo muito cedo demonstrava um interesse mu-
ito diferente dos meninos de sua idade. A vida sacer-
dotal lhe fascinava. Com freqüência, era visto na igre-
ja, ajudando o padre nas suas tarefas, mergulhado na
leitura das histórias dos santos, inspirando-se na vida
de São Francisco de Sales e decidido, na simplicida-
de de sua compreensão, a manter-se em permanente
estado de castidade.

Era como se oferecesse a Deus o sacrifício de
sua própria abstenção fisiológica, aliás a única coisa
que talvez tivesse para oferecer, tamanha era a po-
breza em que vivia.

Matriculado pelos pais no colégio do renomado
Padre Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba, em 1860, via
ele o sonho de ser padre ser acalentado. Uma fatali-
dade, no entanto, viria a demolir o castelo de seus so-
nhos: a inesperada morte do pai, vítima de cólera, em
1862, interrompeu-lhe os estudos, obrigando-o a vol-
tar para casa, tornando-se arrimo de família. Tinha
que cuidar da mãe e das duas irmãs.

A crise financeira decorrente da morte do pai
transtornara a todos e só aos 21 anos de idade, com a
ajuda do seu padrinho de crisma, Coronel Antônio



Luiz Alves Pequeno, ingressou no Seminário de For-
taleza, em 1865. Uma vitória para ele que sempre ou-
via dizer que somente os meninos ricos podiam estu-
dar em bons colégios. E estudar logo no Seminário de
Fortaleza era mais do que ele mais queria e sonhava.

O sonho do menino pobre novamente teve curta
duração. A direção do seminário que, a princípio acei-
tara Cícero Romão estudando de graça, determinou o
cancelamento de sua matrícula. Foi um golpe interior
por ele sofrido, pois era pobre e não tinha como pagar
as despesas do estudo que tanto queria continuar.

Foi aí que novamente o padrinho abastado, Co-
ronel Antônio Luiz Alves Pequeno, salvou-lhe da difícil
situação. Custeou-lhe o restante dos estudos, vindo a
ser ordenado cinco anos depois, graças àquela provi-
dencial ajuda.

Em janeiro de 1871 retornou ao Crato, onde fi-
cou aguardando nomeação para prestar serviço em
alguma paróquia.Em 24 de dezembro do mesmo ano,
atendendo ao convite do Professor Semeão Correia
de Macêdo, celebrou pela primeira vez, no povoado
de Juazeiro, onde permaneceu três dias em contato
com o povo, tendo decidido poucos meses depois fi-
xar residência ali, na função de capelão. Assim nascia
a verdadeira história da Meca do Nordeste pelas
mãos daquele jovem sacerdote, oriundo de tantas di-
ficuldades.

Parece até que ele sabia estar predestinado a
uma grande missão. Tão logo chegou, cuidou da res-
tauração da velha capelinha, erigida em 1827 pelo
primeiro capelão da localidade, Padre Pedro Ribeiro
de Carvalho. Conseguiu imagens com as esmolas
dos fiéis devotos.

Era o começo de uma obra certamente determi-
nada pelo Todo Poderoso. Obra essa que anos depo-
is, perpetuaria a memória daquele padre humilde, de
bom e fraterno coração, que sabia se impor quando a
situação assim o exigia, mas que partilhava igualmen-
te com seus fiéis o rigor da pobreza. Assim era inicia-
da a trajetória do Patriarca Do Nordeste.

Naquela época, o pequeno povoado de Juazeiro
não oferecia muita coisa aos seus habitantes. A misé-
ria e a marginalidade despontavam como conseqüên-
cia natural de toda aquela pobreza e isolamento. A
presença do padre, no entanto, representava a espe-
rança de mudança.

E foi assim que o jovem sacerdote cuidou de re-
colocar a ordem e os bons costumes do ambiente nos
seus devidos lugares. Conquistando a simpatia dos
habitantes, tornando-se líder da pequena e quase in-

significante comunidade que cresceria pelas suas
mãos.

Sua presença atraía pessoas da vizinhança.
Estavam todos curiosos por conhecer aquele capelão
que tinha vindo do Crato.

O Bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira,
dedicou-lhe grande estima e confiança. Seu anteces-
sor, Dom Luiz Antônio dos Santos – o primeiro Bispo
da Província -, o considerava um anjo.

Em agosto de 1.884, quando de visita pastoral
ao Crato, dom Joaquim fez questão de enaltecer o tra-
balho do Padre Cícero. De passagem pelo povoado
de Juazeiro, para consagrar a capela de Nossa Se-
nhora das Dores, iniciada pelo Padre Cícero, em
1.875, deixou escrito ali o seguinte: “A capela come-
çada pelo Padre Cícero Romão Batista, sacerdote in-
teligente, modesto e virtuoso, é um monumento que
atesta eloqüentemente o poder da fé da Igreja Católi-
ca Romana, pois é admirável que um sacerdote pobre
tenha podido construir um templo vasto e arquitetôni-
co em tempos anormais quais aqueles que atravessa
esta diocese assolada pela seca, fome e peste". Pos-
teriormente acrescentou: “ A virtude do Padre Cícero
enche todo o Vale do Cariri”.

Mas o bispo logo mudaria a sua opinião, graças
a um episódio até hoje propagado. No dia 6 de março
de 1.889, durante uma comunhão geral, oficiada pelo
Padre Cícero, a hóstia consagrada colocada na boca
da Beata Maria de Araújo não pôde ser engolida. Ha-
via se transformado em sangue.

Repetidas vezes o fenômeno foi testemunhado
pelo público. Algum tempo depois, até por outros pa-
dres e médicos. Chegaram a emitir atestado, conclu-
indo tratar-se de fato sobrenatural para o qual não era
possível encontrar uma explicação científica.

Durante algum tempo o fenômeno permaneceu
em sigilo, até ser proclamado como milagre, em sete
de julho do mesmo ano, por iniciativa de Monsenhor
Francisco Monteiro, Reitor do Seminário do Crato, o
qual organizou uma romaria de cerca de três mil pes-
soas que saíram de Crato para Juazeiro, a fim de ob-
servar a transformação da hóstia em sangue.

A partir daí, Juazeiro virou centro de peregrina-
ção – o embrião das grandiosas romarias de hoje. A
vida sacerdotal do Padre Cícero tem a sua tranqüili-
dade quebrada. Começa contra ele uma campanha
de inveja, intrigas e perseguições.

O Bispo Dom Joaquim, que antes lhe dedicava
respeito e admiração, lhe escreveu solicitando um re-
latório completo do ocorrido. Aliás, chegou ao cúmulo
de repreender o padre por não ter sido informado, de



imediato, dos “fatos extraordinários” ocorridos em Ju-
azeiro, e considerou sua negligência como sendo
uma quebra do voto clerical de obediência.

Padre Cícero atende à solicitação de Dom Joa-
quim e remete o tão esperado relatório sobre o “mila-
gre”, uma peça que, segundo o historiador americano
Ralph Della Cava, é um dos documentos mais curio-
sos da “Questão Religiosa” de Juazeiro.

Estrategicamente, Dom Joaquim permaneceu
distanciado do assunto, esperando que ele se diluís-
se por si mesmo, caindo no esquecimento geral. Mas
as romarias aumentavam. O Milagre do Juazeiro não
tinha mais como permanecer limitado a um relatório
na gaveta de uma mesa da Diocese do Ceará.

Um atestado passado pelo médico Marcos Ma-
deira, diplomado no Rio de Janeiro, conferindo ao fato
o caráter de sobrenatural, foi divulgado pela imprensa
de forma sensacionalista e, por conta disso, a reação
da população católica instruída do Nordeste não se
fez esperar.

O Bispo intimou o Padre Cícero a comparecer
ao palácio episcopal em Fortaleza. E com urgência
para ser interrogado. A crença no “milagre” estava
mesmo fadada ao êxito, pois outro médico, o Dr. Idel-
fonso Correia Lima e o farmacêutico Joaquim Secun-
do Chaves, convencidos da miraculosidade do fenô-
meno da transformação da hóstia em sangue, assina-
ram também um atestado, endossando o que fora
afirmado pelo Dr. Marcos Madeira.

Os acontecimentos deixavam prever um final
desastroso. Dom Joaquim, o Bispo do Cearás, não
teve outra escolha. Formou uma Comissão de Inquéri-
to com sacerdotes competentes, jurídica e teologica-
mente, para verificar in loco o tão extraordinário fenô-
meno que todos teimavam em considerar milagroso.

Tal comissão, considerada de alto nível, foi
constituída em setembro de 1891, pelos Padres Cli-
cério da Costa Lobo e Francisco Antero Ferreira.
Após três dias de recolhimento e orações, seguindo
orientações superiores, a comissão levou a Beata
Maria de Araújo para a Casa de Caridade do Crato, a
fim de que seus trabalhos pudessem ser conduzidos
sem a interferência do Padre Cícero.

E para espanto de todos, o extraordinário fato se
repetiu. A comissão maravilhada ante a perspectiva
de estar assistindo a um milagre autêntico, concluiu o
inquérito dando parecer favorável.

O resultado não agradou ao bispo, que exigiu
uma retratação pública do Padre Cícero. Ele devia dizer
ao povo que não acreditava naquilo que acreditava.

Outra comissão, agora chefiada pelo Padre Ale-
xandrino de Alencar, formada em 1892, concluiu as
investigações com parecer desfavorável ao “milagre”.
O parecer serviu de orientação aos censores ecle-
siásticos em Roma, e Padre Cícero somente não foi
excomungado pela Santa Sé pelo medo da perigosa
repercussão que o fato certamente teria.

Mesmo assim, foi suspenso de ordem e proibido
de oficiar atos religiosos. Padre Cícero suportava a
tudo, mesmo não podendo mais celebrar missas, ofi-
ciar batizados, casamentos, oferecer a extrema un-
ção aos enfermos... Era esse o preço que a sua pró-
pria Igreja lhe cobrava por difundir a fé.

Mas ele, a tudo se submeteu com resignação.
Pacientemente. Foi a Roma, reconquistou o direito de
celebrar missa, regressou a Juazeiro certo de que se-
ria reabilitado pela Igreja, mas novas sanções lhe fo-
ram impostas. Até que foi definitivamente suspenso
de ordem.

Imaginem Srªs e Srs. Senadores, a dor lanci-
nante que certamente o coração daquele santo ho-
mem teve que suportar. Suspenso das ordens sacer-
dotais depois de tantos sacrifícios. E por haver prota-
gonizado um milagre que nem ele entendia porque
ocorrera justamente pelas suas mãos.

Os romeiros que tanto o amavam não podiam
mais encontrá-lo na igreja. No entanto, transforma-
vam a sua casa num refúgio de conselhos e de prote-
ção espiritual. Atendia a todos. Recebia e distribuía
esmolas. Aconselhava-os oralmente e até por escrito.
Era o padrinho de todos.

Privado dos misteres religiosos, Padre Cícero
dedicou-se à política, atendendo aos apelos dos ami-
gos. Era também uma forma de servir aos seus milha-
res de fiéis. Mesmo que na forma do apostolado pe-
rante os homens.

Padre Cícero fez sentir a sua ação política, em-
preendendo o movimento pró-emancipação de Jua-
zeiro da jurisdição do Crato, fato consumado a 22 de
julho de 1.911. Com autonomia municipal, Juazeiro
teve na pessoa do Padre Cícero o seu primeiro Prefei-
to, cuja posse aconteceu em 4 de outubro do mesmo
ano, iniciando-se, assim, uma trajetória política que se
estenderia até a segunda metade da década de 20.

Dois anos após a criação de Juazeiro, em 1913,
passaria a ser novamente o centro de acirrada polêmica
política, depois de ter sido afastado do cargo de Prefei-
to, em 11 de Fevereiro, pelo Coronel Franco Rabelo,
Presidente do Estado do Ceará. Alguns historiadores
creditaram ao Padre a liderança do movimento sedicio-
so de Juazeiro, fato que, aliás, ele sempre negou.



Numa retrospectiva geral da vida do Padre Cí-
cero, constata-se ter sido ele uma figura realmente
importante. Foi ele quem introduziu o hábito de se
usar no pescoço o rosário da Mãe de Deus, costume
até hoje praticado em todo o Nordeste brasileiro. Fun-
dou as Conferências Vicentinas e o Apostolado da
Oração, ainda hoje atuantes.

Muito contribuiu para a educação de seu povo,
dando aulas particulares, custeando despesas de es-
tudante pobres e ajudando financeiramente na cria-
ção de novas escolas, tendo especialmente para este
fim deixado grande parte de seus bens, como heran-
ça, à Congregação Salesiana. Foi pioneiro da campa-
nha encetada para a construção do Seminário do
Crato. Na terrível seca de 1877 desempenhou papel
de destaque, tendo intercedido junto aos poderes
competentes, no sentido de serem as vítimas socorri-
das, recebendo toda a assistência possível na época.

No global, sua atuação extrapolou os limites de
sua ação como valoroso pastor de almas. Exerceu
grande influência no desenvolvimento da agricultura,
incentivando o cultivo da mandioca, da cana de açú-
car, etc.; da pecuária, promovendo a introdução do
gado zebu e da indústria e comércio, estimulando o
surgimento de novas empresas que aceleraram o
crescimento de Juazeiro e da região do Cariri.

Praticou a medicina popular, como forma alter-
nativa de cura, prescrevendo remédios caseiros à
base de ervas medicinais com excelentes resultados
e contribuindo desta forma para a expansão do ramo
de comércio da fitoterapia. Aliás, até hoje muita gente
continua repetindo as receitas do “Padim Ciço”.

No campo religioso, direcionou uma devoção
toda especial a Nossa Senhora das Dores, padroeira
de Juazeiro, e que juntamente com a romaria dedica-
da à sua própria pessoa, após a sua morte, terminou
por transformar Juazeiro num dos maiores centros de
religiosidade popular da América Latina.

E, finalmente, fez florescer um tipo sui generis
de artesanato (confecção de peças em madeira, ges-
so, tecido, material plástico e metal) – símbolo da fé
no Padre Cícero, bastante apreciado no Brasil e no
exterior e que absorve um número incalculável de ar-
tistas. Essa atividade, até hoje em evidência, repre-
senta o meio de vida, a fonte de ganho e de sustenta-
ção financeira de milhares de pessoas.

Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de
1.934, aos 90 anos de idade, em Juazeiro do Norte,
acometido de renitente enfermidade renal e outras
complicações orgânicas. Sua morte, como era de se
esperar, causou profunda e incontida consternação

no seio da população local assim como aos seus mi-
lhares de devotos espalhados por todo o Nordeste do
Brasil. Muito pensaram que, morto o ídolo, a cidade
que ele fundou e a devoção à sua pessoa acabariam
em pouco tempo. Nada disso, porém, aconteceu.

A cidade de Juazeiro do Norte é hoje a maior do
interior cearense, com contínuo ritmo de desenvolvi-
mento e ele continua sendo uma das figuras mais
destacadas do clero brasileiro, objeto de estudo por
parte de historiadores e cientistas sociais, em função
de quem foram defendidas muitas teses de mestrado
e doutorado no País e no exterior.

Seu nome transformou-se num robusto volume
editorial, com mais de uma centena de obras publica-
das a seu respeito, afora um incontável número de ar-
tigos e trabalhos diversos espalhados pela imprensa
em geral, sendo inclusive tema de filmes e documen-
tários de televisão.

Rejeitado pela Igreja, tornou-se o verdadeiro
santo dos nordestinos e, como tal, é venerado, mes-
mo à revelia de Roma.

Juazeiro do Norte se transformou na Meca do
Nordeste brasileiro para onde convergem quase meio
milhão de romeiros anualmente, tanto do próprio
Estado do Ceará como do restante do Nordeste e de
outras regiões do Brasil.

Na Assembléia Legislativa do Ceará, que muito
honrosamente presidi, no biênio 97/98, apoiei e con-
juguei ações a colegas parlamentares no sentido de
resgatar e preservar a memória do Santo do Juazeiro.
Como a do Deputado Vasques Landim que requereu
a devolução, por parte do Museu do Tribunal de Justi-
ça, de importantes documentos transladados do Car-
tório de Juazeiro do Norte para Fortaleza, tais como
os inventários dos espólios do Padre Cícero Romão
Batista e do Dr. Floro Bartolomeu, o livro em que
consta o testamento do Padre Cícero e o livro de as-
sentamento de óbitos em que foi registrada a morte
do Patriarca do Cariri.

Mais recentemente, outra iniciativa se destaca
pelo importante referencial proporcionado. O projeto
de lei do Deputado Giovani Sampaio, também apre-
sentado na Assembléia Legislativa do meu Estado,
propondo a mudança do nome de Juazeiro do Norte
para Juazeiro do Padre Cícero.

Em cada recanto nordestino se encontram refe-
rências às mais diversas curas e graças alcançadas
por sua intercessão, muitas das quais considerada
como autênticos milagres. Padre Cícero deixou o
mundo dos vivos, mas continua vivendo no coração
de todas que cultuam sua memória.



Com muita justiça, o povo cearense o escolheu
como o símbolo de uma época, expoente maior das
características de uma gente que sofre, que vive sob
o rigor das intempéries, que tem sido relegada ao se-
gundo plano de muitas das decisões nacionais, mas
que tem a esperança de um tempo novo, alimentando
essa resistência heróica na fé inabalável de seu mito,
de seu santo.

É esta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
figura mais destacada no Ceará do séc. XX. O Padre
Cícero Romão Batista, o milagreiro do Cariri, o após-
tolo do Ceará, o Santo do Nordeste, é o Cearense do
século XX. Fiz esse pronunciamento mais longo e de-
morado para justificar a trajetória de vida de um ho-
mem, hoje, considerado o santo do Nordeste, admira-
do e venerado por milhões de pessoas no Brasil e no
Mundo.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, foi recentemente lança-
do em São Luís, Maranhão, o Programa Cooperjo-
vem, cujo objetivo é motivar os jovens para o coopera-
tivismo, estimulando-os a projetos que criem pers-
pectivas de crescimento e de crescente melhoria na
qualidade de vida da população maranhense. O Pro-
grama, que também se desenvolve em outros Esta-
dos, é uma iniciativa da OCB – Organização Brasileira
de Cooperativas.

No Brasil, Sr. Presidente, apenas 6 milhões de
pessoas, no universo de 167 milhões de habitantes,
participam de cooperativas. Nada obstante, as nos-
sas associações cooperativas já respondem, nos dias
atuais, por 80% do trigo, 50% do leite, 45% do café e
40% da soja produzidos no País, segundo a Organi-
zação Brasileira de Cooperativas – OCB.

Imagine-se o avanço que alcançaríamos na
nossa economia, notadamente nos setores agrícolas
e pecuários, se tivéssemos, a exemplo da Dinamarca,
70% da população engajada em programas coopera-
tivistas; ou, como no Canadá, 50% dos seus habitan-
tes e, nos Estados Unidos, 150 milhões de pessoas
associadas a empreendimentos cooperativistas em
vários setores da economia.

A idéia do Programa que se iniciou na Capital
maranhense é incluir o cooperativismo no currículo
das escolas, criando assim um importante instrumen-
to de conscientização para o fortalecimento dessa ati-
vidade no Brasil, a exemplo do que ocorre, com gran-
de êxito, em alguns países onde triunfou a idéia das
cooperativas.

Sr. Presidente, as associações cooperativas fa-
turam no Brasil, por ano, um total de 120 bilhões de

reais. Isso eqüivale a 6% do Produto Interno Bruto.
Representam um setor de maior importância econô-
mico-social e gozam de justo prestígio na opinião pú-
blica. A cada dia, amplia-se a rede cooperativista em
nosso País, mas ainda muito falta para que se fortale-
ça de modo massivo.

Iniciativas como essa de São Luís são o instru-
mento para o desejado crescimento das associações
cooperativas. O Presidente da Organização Brasileira
de Cooperativas, Sr. Dejandir Dapasquale, merece
nosso aplauso não somente pelo lançamento do Pro-
grama Cooperjovem em meu Estado, mas, de um
modo geral, pelo sucesso que o Programa vem obten-
do nos outros nove Estados onde o mesmo já foi lan-
çado.

Este, o registro que me cumpria fazer desta tri-
buna.

Obrigado.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 5,
estaremos festejando o transcurso de mais um Dia
Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU, em
1972, durante a Conferência de Estocolmo. A data, a
um só tempo, enseja, de um lado, justificadas come-
morações; e, de outro, graves preocupações com re-
lação ao uso dos recursos naturais e à preservação
do equilíbrio ecológico.

De fato, Sr. Presidente, é auspicioso reconhecer
que as novas gerações têm hoje uma consciência for-
talecida no que respeita às questões ambientais,
conscientes de que a ação predatória na utilização
dos recursos naturais pode comprometer o desenvol-
vimento e, numa situação extrema, a própria sobrevi-
vência da humanidade.

Essa noção, acompanhada de ações engajadas
em defesa do meio ambiente, renova nossas expecta-
tivas de um manejo adequado dos recursos disponí-
veis, de adoção de mecanismos eficientes para a pro-
moção de um desenvolvimento sustentável. Essa
perspectiva foi amplamente ressaltada no ano passa-
do, nas comemorações do último Dia Mundial do Meio
Ambiente do milênio, quando o Diretor-Executivo do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
Klaus Topfer, afirmou:

É um alento o fato de que os jovens
estejam cada vez mais conscientes das
questões ambientais e expressem sua opi-
nião para assegurar que não irão pagar um
preço alto demais pelas falhas que nós co-
metemos em relação ao meio ambiente.



No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, em que pese a crescente conscientização de go-
vernantes e comunidades para esse tema, a gravida-
de da situação nos impõe a árdua tarefa de recuperar
os danos ecológicos e, sobretudo, de prevenir a conti-
nuidade do processo de degradação ambiental.Não é
de estranhar, portanto, que também nas comemora-
ções do ano passado o então Secretário-Geral da
ONU, Kofi Annan, tenha advertido sobre a possibilida-
de de fracasso na proteção dos recursos naturais e
dos ecossistemas.

O dirigente, naquela ocasião, manifestava a ne-
cessidade de os temas ambientais serem de fato in-
corporados às diretrizes de política econômica dos
Governos, em vez de figurarem formalmente nos tra-
tados e acordos internacionais.

A advertência permanece atual como nunca.
Quase uma década após a realização da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, a Rio-92, as ações que ali se acordaram so-
bre combate à pobreza, promoção de desenvolvi-
mento sustentável, conservação e gerenciamento
dos recursos naturais, manutenção da diversidade bi-
ológica e cooperação internacional ficaram muito
aquém das expectativas.

A recente negativa do Governo americano em
ratificar o Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 com
a intenção de se reduzir a emissão de gases de efeito
estufa, é apenas um exemplo, entre muitos outros, de
que a preservação ambiental ainda não é prioridade
para muitos países signatários das convenções inter-
nacionais. Na verdade, o equilíbrio ecológico tem sido
descartado ou relegado à condição secundária quan-
do confrontado com os grandes interesses econômi-
cos ou mesmo com iniciativas de caráter beligerante.

A prevenção do efeito estufa, em termos concre-
tos, remonta às Convenções de Viena, em 1985, e de
Montreal, em 1987, mas especialmente à Rio-92,
quando os países ricos aceitaram reduzir as emis-
sões dos gases que destroem a camada de ozônio.
Ali, ficou acordado que no ano 2000 os países indus-
trializados deveriam reduzir suas emissões aos níveis
de 1990.

A bem da verdade, deve-se reconhecer que as
emissões desses gases apresentou significativa re-
dução desde a primeira convenção, realizada em Vie-
na, o que demonstra ser possível evitar o superaque-
cimento do Planeta. A posição ora adotada pelos
Estados Unidos, no entanto, é preocupante, porquan-
to os americanos, sozinhos, lançam à atmosfera anu-

almente mais de cinco bilhões de toneladas de gases
poluentes.

Outra grave preocupação dos ambientalistas é a
degradação do solo, em decorrência da erosão, da
monocultura, da utilização indiscriminada de fertili-
zantes e do desequilíbrio provocado pelo esgotamen-
to de combustíveis fósseis. Para os cientistas, alimen-
tar a população mundial nas próximas décadas conti-
nuará sendo um desafio, apesar dos recursos e das
tecnologias hoje disponíveis.

Por ocasião da Rio-92, ou Eco-92, estimava-se
que a população mundial, no ano 2.025, seria de 8,5
bilhões de habitantes; e mais, que 83% dessa popula-
ção estariam concentrados nos países em desenvol-
vimento, o que acentua a necessidade de se desen-
volver práticas de manejo sustentável, de forma a au-
mentar a produtividade e evitar a exaustão das terras
agricultáveis.

As florestas, talvez, representam o alvo mais vi-
sível de todo o esforço mundial de conservação dos
recursos naturais.A humanidade, felizmente, acordou
para a urgente necessidade de se preservar as reser-
vas ainda existentes, especialmente nas regiões tro-
picais. No Brasil, um patrimônio invejado e cobiçado
mundialmente – a Floresta Amazônica – tem sido víti-
ma de ações predatórias, como as queimadas e o
desmatamento, as quais, pondo em risco a sobrevi-
vência da mata, acabam por comprometer a qualida-
de do solo, os recursos hídricos e a biodiversidade.

Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério
do Meio Ambiente, sob o comando do Ministro José
Sarney Filho, elaborou o Programa Nacional de Flo-
restas, de forma a equacionar a conservação das ma-
tas com a atividade florestal, que responde por 4% do
nosso Produto Interno Bruto e por 8% de nossas ex-
portações.

A iniciativa exemplar do Ministério do Meio
Ambiente, respeitando a atividade extrativista, que
garante a sobrevivência de 1,5 milhão de pessoas,
contempla a fiscalização dos empreendimentos, a
proteção dos ecossistemas e a adoção de tecnologi-
as sustentáveis.

De todas as ameaças ambientais que hoje me-
recem nossa atenção, nenhuma é mais urgente, para
todo o Planeta, do que a disponibilidade de água. Sa-
be-se que a reserva de água doce do Planeta não pas-
sa de 3% de todo o líquido existente, e que 80% dessa
ínfima porção se concentram nas geleiras. Portanto,
todo cuidado é pouco, quando se trata de preservar
os mananciais disponíveis ao consumo humano.



O Brasil pode-se considerar um país privilegia-
do, no que respeita aos recursos hídricos. Cabe ob-
servar, no entanto, que, embora tenhamos uma das
maiores reservas de água doce do Planeta, nosso po-
tencial hídrico apresenta uma distribuição despropor-
cional. Basta lembrar que 80% dessa riqueza se con-
centram na Amazônia, onde vivem apenas 5% da po-
pulação brasileira, enquanto o Nordeste, com 30% da
população, conta com apenas 3% do nosso potencial
hídrico.

Entre as medidas tomadas pelo Governo brasi-
leiro para proteger os recursos hídricos, destacam-se
a criação da Agência Nacional de Águas e a Política
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Sendo a água um recurso integrante e indissociável
dos ecossistemas, coube ao Ministério do Meio Ambi-
ente coordenar as diretrizes e ações voltadas para
esse setor.

Entre os avanços obtidos pelo Ministério nesse
campo, destacam-se o Programa de Águas Subterrâ-
neas, que está promovendo a integração dos recur-
sos hídricos subterrâneos com as águas de superfí-
cie; e o Programa de Despoluição de Bacias Hidro-
gráficas, em vias de ser implementado em parceria
com os Estados e setores usuários desse recurso na-
tural.

Outra iniciativa de grande importância, que vem
sendo implementada este ano pela pasta do Ministro
José Sarney Filho, é a criação da Agenda Nacional do
Meio Ambiente – documento de orientação superior
para todas as atividades que visam às atividades de
conservação e preservação dos recursos naturais.
Complementando a medida, o próprio Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente – Conama, que está completan-
do 20 anos de existência, foi reformulado, por determi-
nação do Ministro, de forma a refletir sua legitimidade
como órgão deliberativo da política ambiental.

A área de atuação do Ministério do Meio Ambi-
ente, Srªs e Srs. Senadores, é, como sabemos, vas-
tíssima, englobando ações que vão da qualidade am-
biental nos assentamentos à política de recursos hí-
dricos; da biodiversidade à educação ambiental.

Para garantir a eficácia e continuidade desses
programas, o Fundo Nacional do Meio Ambiente é ór-
gão de fundamental importância na estrutura ministe-
rial.Os recursos carreados pelo órgão são destinados
a programas agrupados em oito linhas temáticas:
Amazônia Sustentável; Uso Sustentável dos Recur-
sos Pesqueiros; Gestão Integrada de Áreas Protegi-
das; Manejo Sustentável da Flora e da Fauna; Exten-

são Florestal; Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
Qualidade Ambiental; e Educação Ambiental.

Assim, o Fundo destina recursos para projetos
os mais diversos, como a recuperação de capoeiras
com essências florestais amazônicas; a preservação
de sítios arqueológicos em parques nacionais; a coleta
seletiva de lixo nas comunidades escolares; ou proje-
tos de reflorestamento, executados em parceria com
cooperativas e associações de produtores rurais.

A importância desses projetos, bem assim da
ação normativa e fiscalizadora do Ministério, pode ser
medida pelas palavras do Ministro Sarney Filho, por
ocasião da Semana Nacional do Meio Ambiente, em
março último: ”O meio ambiente não constitui mero
agente passivo do processo produtivo, apenas forne-
cendo insumos e energia, e absorvendo, sem limites,
resíduos e poluição. Hoje, sabemos bem que a degra-
dação ambiental repercute tanto na qualidade de vida
como nas perspectivas de competitividade de nossa
economia“.

Finalizando, Srªs e Srs. Senadores, ao saudar o
transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente, quero
parabenizar o Ministro Sarney Filho pelos significati-
vos resultados que vem colhendo em sua gestão. E
muito embora tenha salientado os graves riscos re-
presentados pelo processo de degradação ambien-
tal, quero reafirmar minha crença na ação dos Gover-
nos e das sociedades, que já vêm se mobilizando
para legar às gerações futuras um ambiente propício
ao desenvolvimento e à boa qualidade de vida.

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 conhece-
mos!

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 Econômico,
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 cresci-
mento de 72% em relação a 1999. Mas, como a parti-
cipação 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 reais
aplicados no setor de infra-estrutura, com crescimen-
to 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 in-
fra-estrutura urbana (saneamento e transporte urba-
no). No ano 2000, foram realizadas 47 mil operações,
que totalizaram mais de 1 bilhão e cem milhões de re-
ais, com crescimento de 22% em relação a 1999, atin-
gindo 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.

A 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 Automá-
tico“, 48 mil operações de financiamento, atingindo o
valor de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O crescimen-
to no número de operações, comparado ao ano de
1999, foi de 72%, e os recursos foram repassados
através dos agentes financeiros, que acabam por tor-
nar-se parceiros de grande importância. Aliás, no ano
2000, 12 bilhões e 400 milhões de reais foram repas-
sados pro meio dos agentes financeiros repassado-
res de recursos do BNDES e de sua subsidiária Fina-
me, destacando-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 Uniban-
co, 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 atingiram
19 bilhões e 900 milhões de reais, praticamente 20 bi-
lhões, dos quais 14 bilhões e 400 milhões no âmbito
do Programa Nacional de Desestatização. O desta-
que do ano foi a oferta global de ações da Petrobras,
que atingiu o valor final de 4 bilhões de dólares, a ter-
ceira maior operação de mercado de capitais já reali-

zada por um país em desenvolvimento no mercado
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 trabalhadores
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 eu ha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribu-
na tratar de uma matéria que pertence ao rol daque-
les temas, relacionados à natureza humana, que cau-
sam perplexidade e revolta, mas que precisam ser en-
frentados sem complacência e a respeito dos quais a
sociedade deve manifestar-se de modo contundente,
de forma a não deixar dúvida quanto ao repúdio e à
indignação que causam.

Agredir uma criança é um ato tão abominável
que não encontra tolerância nem mesmo no submun-
do do crime. Os presídios têm celas especiais para
assassinos ou violentadores de menores. Se o agres-
sor tiver um laço de sangue com a vítima, sua chance
de sobrevivência na cadeia diminui inapelavelmente.
Criminosos desse tipo costumam ser minoria, mas
isso não significa que as crianças brasileiras estejam
livres de atrocidades cometidas pelo pai, padrasto, tia
ou avó. Estatísticas americanas indicam que, em todo
o mundo, pelo menos 1% da população de crianças e
adolescentes de cada país sofre algum tipo de violên-
cia doméstica. No Brasil, que tem quase 50 milhões
de crianças até 14 anos, isso significa 500.000 casos
ao ano. Ou quase um por minuto. Estima-se que, em
70% dos casos, o agressor seja mãe ou pai biológico.
Em 90% dos casos, a violência acontece dentro de
casa. Nos casos de abuso físico, 60% são praticados
pela mãe ou madrasta. Em abusos sexuais, mais de
90% dos registros trazem o padrasto ou o pai como
acusado.

Essa forma de violência – o abuso sexual – é a
mais terrível, Srªs e Srs. Senadores, pois nem sempre
é evidente. Os sinais da violência física normalmente



são aparentes e acabam por denunciar a condição do
violado. O mesmo não acontece com o abuso sexual.
Convencer uma criança a contar sua história de sofri-
mento é um trabalho que exige delicadeza, paciência
e determinação. Há quem passe toda uma vida es-
condendo da mãe, dos irmãos, do marido e dos filhos a
violência que sofreu ainda na infância. A maioria rom-
pe esse ciclo ao chegar à adolescência, quando o abu-
so já vem sendo praticado há vários anos. Por outro
lado, nem sempre a criança encontra apoio e prote-
ção. É comum que seu primeiro depoimento seja en-
carado com desconfiança e incredulidade. Alguns ca-
sos são tão inacreditáveis que levam a essa atitude.

A revista Veja, em sua edição de 15 de março,
em reportagem sobre a violência contra crianças, re-
lata o caso de Aline. Aline tem apenas 7 anos. Aos 6,
enfrentou um demorado interrogatório. Sozinha, em
depoimento a dois promotores e um juiz de menores
do Rio de Janeiro, contou em detalhes como seu pai a
dopava com tranqüilizantes e, no banco traseiro de
um carro, dava início a uma interminável sessão de
sevícias sexuais.

Trouxe a plenário esse exemplo escabroso para
melhor fundamentar a pergunta que lhes quero fazer,
Srªs e Srs. Senadores, haverá, no mundo, alguma
ação criminosa que, mais que essa, faça jus à rotula-
ção de ”hedionda“?

Se entendemos como crimes hediondos aque-
les que ferem, de maneira cruel e violenta, a integri-
dade da pessoa humana e que desrespeitam os mais
elementares princípios da convivência em sociedade,
e que, portanto, são inafiançáveis e insusceptíveis de
graça ou anistia, não podemos ignorar a natureza tor-
pe dos crimes sexuais cometidos contra crianças e
adolescentes.

Não podemos ignorar, também, que a incidên-
cia desse tipo de crime tem aumentado assustadora-
mente no País, atingindo todas as classes sociais e
diversificando suas formas de manifestação.

No final do ano passado, acompanhamos estar-
recidos, uma ação, do Ministério Público do Rio de ja-
neiro, de repressão à pedofilia na Internet, que ga-
nhou o nome de ”Catedral Rio“, em alusão à opera-
ção internacional realizada no ano passado pela
Interpol em 12 países do mundo, que apreendeu os
equipamentos de 27 usuários da rede mundial, no
Rio, que a usavam para troca de imagens pornográfi-
cos de crianças e adolescentes. Entre os suspeito es-
tão médicos, estudantes de medicina, geólogos, con-
tadores, empresários e até um pastor evangélico. As
imagens divulgadas por meio da rede eram tão cho-

cantes que deixaram a equipe do Ministério Público
impressionada: algumas crianças, que aparecem fa-
zendo sexo com adultos, aparentam ter menos de 5
anos!

Cresce, também de forma assustadora, a explo-
ração da prostituição infantil. A situação chegou a tal
ponto que, diariamente, se vêem publicadas nos clas-
sificados dos jornais anúncios de programas que ofe-
recem, claramente, menores para a prática sexual.

São muitas, variadas e complexas as razões
que contribuíram para o aumento da exploração e da
violência sexual cometidas contra crianças e adoles-
centes em nosso País. Vão desde o empobrecimento
da maioria da nossa população até a impossibilidade
de a legislação brasileira acompanhar os avanços
tecnológicos alcançados nos últimos anos, deixando
fora de controle os chamados crimes ”virtuais“.

Em razão desse quadro, os organismos interna-
cionais têm destacado o Brasil como violador dos di-
reitos da infância.

Conforme sentença divulgada pela Ordem dos
Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, em 22
de março de 1999, o Tribunal dos Povos condenou os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiros
pela violação dos direitos da criança e do adolescente.

Logo, em seguida, o Congresso Nacional apro-
vou e o Senhor Presidente da República sancionou,
transformando na Lei nº 9.975, de 23 de junho de
2000, o Projeto de Lei que acrescenta dispositivo ao
Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê a pena
de quatro a dez anos de reclusão para quem subme-
ter criança ou adolescente à prostituição ou à explora-
ção sexual. Trata-se de um pequeno avanço que não
podemos deixar de citar e aplaudir.

Diante da alta incidência de crimes sexuais con-
tra crianças e adolescentes e da gravidade de suas
conseqüências não só para os indivíduos atingidos
como para o conjunto da sociedade, propomos que a
corrupção e o uso de menores, constantes do art. 218
do Código Penal e dos arts. 240 e 241 do Estatuto da
Criança passem a constar do rol dos crimes hedion-
dos.

Dessa forma, conclamamos os ilustres Pares
para a aprovação do Projeto de Lei nº 60, de 2000,
que altera o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, para incluir na relação dos crimes hediondos os
crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Não queremos, com isso, lançar mão de um re-
curso meramente retórico, mas assinalar, de forma
contundente, nosso repúdio a práticas moralmente
condenáveis, que afetam o desenvolvimento dos in-



divíduos e que comprometem o convívio social e fa-
miliar.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 60, DE 2000

Altera o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho

de 1990, para incluir no rol dos crimes hediondos

os crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº8.072, de 25 de julho de 1990, pas-

sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ....................................................
VIII – corrupção de menores (art. 218);

IX – os crimes previstos nos arts. 240, caput e

parágrafo único, e 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho

de 1990.

..................................................................."(NR)

Justificação

A exploração e a violência sexual cometidas contra crianças

e adolescentes têm aumentado assustadoramente no País, a nos-
so ver, devido ao grande empobrecimento da maioria da nossa po-
pulação.

Infelizmente, os organismos internacionais têm destacado o

Brasil como violador dos direitos da infância.

O Tribunal dos Povos condena os Poderes Executivo, Legis-

lativo e Judiciário brasileiros pela violação dos direitos da criança e

do adolescente, conforme sentença divulgada pela Ordem dos

Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, em 22 de março de

1999. Propõe que a exploração do menor seja considerada crime

hediondo. Critica a não-punição, pelos tribunais, do pai que violenta

a filha maior de 14 anos.

O Tribunal Permanente dos Povos foi criado em 1979, para

garantir o respeito aos direitos fundamentais e denunciar à opinião

pública mundial casos e autores de violações. Esse organismo é

considerado um desdobramento do Tribunal Bertrand Russel, que

julgou as atrocidades na guerra do Vietnã. É inspirado em expe-
riências anteriores como o Tribunal de Nuremberg, que investigou e

julgou os crimes do nazismo.

É certo que as leis brasileiras ainda apresentam falhas

quanto a essa matéria. Mas é importante destacar que os crimes

sexuais, tais como o estupro e o atentado violento ao pudor, são

considerados hediondos na legislação brasileira.

O problema da exploração do menor reside mais na inefi-
ciência dos órgãos e autoridades públicas do que na falta de legis-
lação sobre o assunto. Não obstante, deve-se adotar medidas rigo-
rosas contra os delinqüentes que exploram crianças e adolescen-
tes.

Dessa forma, propomos, com o objetivo de aperfeiçoar a re-

pressão penal da pedofilia, que a corrupção e uso de menores,

constante do art. 218 do Código Penal e dos arts. 240 e 241 do

Estatuto da Criança e do Adolescente também sejam hediondos. A

lei poderá cumprir o seu papel, ainda que simbólico, de afastar e

prevenir a criminalidade sexual.

Conclamamos os ilustres Pares para a aprovação deste pro-
jeto de lei, que visa a aprimorar a vigente Legislação contra a vio-
lência e a exploração sexual de crianças e jovens.

Sala das Sessões, 17 de março de 2000. – Carlos Patrocí-
nio, PFL – TO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva

ou película cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescen-

te em cena de sexo explícito ou pornográfica:

Pena – reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, nas condições

referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.

Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou

pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão de um a quatro anos.

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

LEI Nº 8.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 8.072, de

25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes he-
diondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da

Constituição Federal, e determina outras providên-
cias.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º São considerados hediondos os seguin-
tes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848,

de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consuma-
dos ou tentados:



I – homicídio (art. 121), quando praticado em ati-
vidade típica de grupo de extermínio, ainda que cometi-
do por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121,

§ 2º, I, II, III IV e V);

II – latrocínio (art. 157, § 3º, in fine);

III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º);

IV – extorsão mediante seqüestro e na forma

qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

V – estupro (art. 213 e sua combinação com o

art. 223, caput e parágraio único);

VI – atentado violento ao pudor (art. 214 e sua

combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);

VII – epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º).

Parágrafo único. Considera-se também hediondo

o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da

Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou con-

sumado."

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

CÓDIGO PENAL

Corrupção de menores

Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa mai-
or de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela prati-
cando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presen-
ciá-lo:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez
a realidade sergipana me obriga a usar a palavra nes-
te plenário. Já aqui defendi a Sudene, já dissertei so-
bre a transposição do São Francisco, já contei várias
mazelas da realidade nordestina. Hoje, o que me mo-
tiva é a greve do magistério estadual, que já contabili-
za quinze dias.

Os docentes sergipanos, maciçamente parali-
sados, encontram-se em uma situação desesperado-
ra, talvez hoje pior do que há duas semanas, quanto
iniciou-se o movimento. No início da greve, os profes-
sores pediam o que é justo, um salário digno, respei-
tando os patamares mínimos nacionais, mas lem-
brando que aquele que educa os nossos filhos deve
ser valorizado e admirado, um plano de carreira já
prometido desde 1996, e ainda não enviado à Assem-
bléia Legislativa para análise e futura implantação e o
retorno do desconto da contribuição sindical. Apesar
de todas estas reivindicações, há quinze dias, os pro-

fessores tinham a esperança de serem respeitados,
tinham, talvez a ilusão, que por serem responsáveis
pelo futuro de nosso Estado encontrariam no Gover-
no Estadual uma postura amistosa e colaborativa.
Talvez hoje já não tenham mais essa esperança...

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, já faz meio mês
que 315 mil alunos estão sem aulas, modificando a
rotina de mais de um milhão de pessoas. E, pensam
os senhores que isso sensibilizou o Governador Alba-
no Franco e o Secretário da Educação, Sr. Nilson So-
corro ? Nada disso. Após mais de 5 horas de debates
e reuniões na terça-feira última, o máximo que o ma-
gistério colheu foram ameaças, ameaças de uma re-
lação autoritária, onde o Governo manda, faz o quer,
envia o Plano de Carreira que deseja sem em nada
democratizar e dividir suas decisões.

Falta de bom senso, atitudes errôneas, assim
pode-se classificar a postura do poder executivo.
Quem diz isso, Srªs e Srs. Senadores, não sou eu,
Senadora do PFL, é o próprio Líder do PSDB em Ser-
gipe, Deputado Estadual Jorge Araújo que classificou
a atitude do Governo como equívoco. Imagine, Sr.
Presidente, que a contribuição sindical continua sus-
pensa... O que pensa o Sr. Albano Franco, que ao tirar
o direito de organização democraticamente consegui-
do por uma categoria irá desmobilizá-la ?

Sabem o que restou aos professores do ma-
gistério estadual de meu Estado... Segundo o pró-
prio Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Ser-
gipe, Professor Iran, foi mostrar sua miséria por
meio do que de mais enfática caracteriza a miséria
humana : a fome. Sim, até isto, para tentar, nova-
mente sensibilizar o Governo a respeito de sua dura
realidade, vinte e dois professores ficaram de jejum
de 48 horas na última semana.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, desejo, espero
e tenho a esperança que, ao menos a pressão po-
pular seja suficiente para apontar o caminho correto
ao Governo sergipano, fazendo com que se criem
as condições favoráveis ao diálogo e ao entendi-
mento. Espero, breve, ter a notícia que a educação
voltou a ser valorizada em Sergipe e no Brasil e que
esta tão importante categoria esteja, novamente, em
ação, passando para nossos filhos conceitos de de-
mocracia, cidadania e amor a essa indispensável
missão que é educar.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigada.



O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler,
para que conste dos Anais do Senado Federal, carta
que recebi do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, que é a seguinte:

Brasília, 30 da Maio de 2001

Exmº Senhor
Senador Eduardo Suplicy
Senado Federal
Brasília-DF

Senhor Senador,
A qualificação de seu artigo como “irresponsá-

vel” deve-se a que os Senadores envolvidos no triste
episódio da violação dos votos negaram, perante a
Comissão de Ética, que eu tivesse tido acesso à lista.

Ademais, no dia em que pronunciou seu primei-
ro discurso sobre a questão, o Senador Arruda dis-
se-me, diante dos Ministros Aloysio Nunes e Pedro
Parente, que ele nada tinha a ver com a lista.

Como poderia ter-me mostrado uma lista que
ele negara conhecer?

Quanto ao Ministro Malan, ele dispensa conse-
lhos meus ou seus para ser veraz, pois sempre é.

Espero que Vossa Excelência não se aventure a
novas suposições sem base, não condizentes com
quem se pretende paladino da moral pública.

Atenciosamente, –Fernando Henrique Cardoso.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –

TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reper-
cussão de pronunciamentos que tenho feito desta tri-
buna, nos quais abordei assuntos relativos às pesso-
as idosas e à Subcomissão Permanente do Idoso do
Senado Federal, que tenho a honra de presidir, colo-
ca em evidência a enorme dimensão desse problema
e o muito pouco que se tem feito para ajudar, esse
segmento etário, na sua luta pela reinclusão social.

O número de correspondências que recebo au-
mentou muito nessas últimas semanas. Na sua maio-
ria abordam assuntos relativos ao não cumprimento
de leis e o descaso de autoridades, e também da so-
ciedade, que não apóiam os idosos e suas famílias,
na luta que travam até pela sobrevivência.

Selecionei especialmente para este pronuncia-
mento o e-mail recebido do Sr. Antônio Helvécio Tei-
xeira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tem 62
anos, foi demitido do emprego há 2 anos, e não está
conseguindo outro emprego, devido a sua idade! Na
carta que nos enviou, informa que foi demitido pelo

Banco do Estado de Minas Gerais, tendo como crité-
rio para a demissão a idade dele.

Alega que perdeu o emprego quando o Banco
Itaú comprou o Bemge! Revoltado, ele entrou na justi-
ça contra o atual dono do banco!

É inacreditável, Sr. Presidente, que em pleno
séc. 21, as pessoas, em sua maioria com formação
universitária que dirigem os setores de recursos hu-
manos das empresas, ainda usem como critério para
demitir, a idade. Será que não entendem que essas
pessoas acumularam enorme experiência de vida e
conhecimentos! E que poderiam ser muito úteis na
preparação dos funcionários mais jovens?!

O Sr. Antônio, em seu justo desabafo diz: ”Ga-
nhei a causa em primeira e segunda instâncias.Agora
o processo foi para Brasília e deve estar

”DORMINDO EM BERÇO ESPLÊNDIDO“ E,
completa decepcionado: ”...talvez nem os meus filhos
saberão o resultado final!“

Precisamos corrigir com urgência essas anoma-
lias! Impedir que um ser humano trabalhe só porque
alcançou uma idade mais avançada?!

Se faz mister que as nossas autoridades e a so-
ciedade entrem na luta pela valorização das pessoas
envelhecidas, seguindo o exemplo de outros países,
onde o idoso é respeitado, é valorizado e tem sua a
sua cidadania respeitada!

O Brasil trata muito mal as questões das pesso-
as idosas. A situação é alarmante. Hoje, temos 14 mi-
lhões de pessoas com 60 anos! Agora temos apenas
550 médicos geriatras para cuidar da saúde deles, o
que representa um médico para atender 27 mil ido-
sos!

Fico imaginando como será daqui a duas déca-
das, quando teremos 38 milhões de idosos, e abriga-
remos a sexta população idosa do mundo?!

É preciso, Sr. Presidente, que o Poder
Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a so-
ciedade coloquem como prioridade urgen-
tíssima a adoção de ações concretas, cum-
prindo e fazendo cumprir, as leis em vigor.

Ou o Brasil desperta para a realidade,
a dura realidade do idoso hoje, ou sofrerá
as conseqüências dramáticas de ter uma
grande população de idosos vivendo de for-
ma desumana, causando dramas familiares,
que poderão convergir para convulsões so-
ciais, o que de forma alguma queremos!

A ciência, como já sabemos, ainda não pode
afirmar que um ser humano está velho porque tem



40, 50 ou 60 anos. Não é a idade cronológica que
torna uma pessoa velha! Só deve ser reconhecido
como velho quem viver como tal, tenha a idade que
tiver. A realidade é que o ser humano só tem dois
caminhos a percorrer: Ou morre quando ainda jo-
vem ou fica velho! Não existe outro caminho.

Aliás, o Brasil inteiro está testemunhando que a
idade não conta, quando se tem competência. O trei-
nador Zagallo, prova isso quando, com 69 anos de
idade, leva o Flamengo a conquistar o Tri-Campeo-
nato Carioca de Futebol.

A sociedade brasileira precisa aprender a res-
peitar mais os seus idosos, especialmente quando o
Sr. Jorge Lobo Zagallo, que completará 70 anos den-
tro de alguns meses, comanda com pulso firme o time
de maior torcida do Brasil!

Aproveito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, para renovar o apelo para que juntos lutemos por

uma sociedade brasileira que respeite os direitos de
cidadania dos idosos.

Finalizando, volto a convidar o meus
Pares, em nome dos membros efetivos da
Subcomissão Permanente do Idoso, que te-
nho a honra de presidir, para que prestigi-
em-nos com suas presenças para aju-
dar-nos na luta pela valorização das pesso-
as idosas de nosso País, eles precisam... E
MERECEM!

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
a realização de sessão deliberativa ordinária na próxi-
ma terça-feira, dia 5 de junho, às 14 horas e 30 minu-
tos, com Ordem do Dia anteriormente designada.





O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 35
minutos.)

–––––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JADER BARBALHO

31-5-2001
Quinta-feira

9h15 – Ministro Pedro Malan
16h  – Solenidade de posse dos Excelentíssimos
Senhores Ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão
Sala de Sessões Plenárias do Tribunal

ATA DA 60ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2001

(Publicada no DSF, de 29 de maio de 2001)

RETIFICAÇÃO

Nas páginas 10527, segunda coluna, no item
1.2.3 – Comunicações da Presidência, no Sumário da
Ata da 60ª Sessão não deliberativa, em 28 de maio de
2001,

Onde se lê:

“Recebimento do Recurso nº 8, de 2001,.....”

Leia-se:

“Recebimento do Recurso nº 7, de 2001,.....”

Nas páginas 10548, primeira coluna,

Onde se lê:

“RECURSO Nº 8, DE 2001"

Leia-se:

“RECURSO Nº 7, DE 2001"

Publicada no DSF de 1º-6-01

ATA DA 61ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 29 DE MAIO DE 2001

(Publicada no DSF de 30 de maio de 2001)

RETIFICAÇÃO

Trecho de Ata à página nº10613, 1ª coluna, refe-
rente ao compromisso regimental do Sr. Lindberg
Aziz Cury.

Inclua-se por omissão:

(Procede-se ao juramento.)

O SR. LINDBERG AZIZ CURY – “Prometo guar-
dar a Constituição Federal e as leis do País, desem-
penhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o
povo me conferiu e sustentar a União, a integridade e
a independência do Brasil.” (Palmas.)
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ADEMIR ANDRADE 
 
 Críticas à política econômica do governo Fernando Henrique 
Cardoso, que inviabilizou investimentos no setor elétrico.  107 
 
 Repúdio às regras de racionamento de energia elétrica, 
tanto pela ilegalidade quanto pelo desrespeito aos consumidores.  107 
 
 Disparate da proposta de empresários do setor de alumínio, 
apesar da energia elétrica subsidiada para o setor. 107 
 
 Responsabilidade do Governo Fernando Henrique Cardoso 
na promoção de política de achatamento salarial nos setores público 
e privado e no aumento das tarifas públicas. 193 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD.  259 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 266 
 
 
ALVARO DIAS 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2001, que institui o Dia 
Nacional do Cientista Social e dá outras providências. 035 
 
 Parecer nº 438, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
30, de 2000 (nº 128/95, na Câmara dos Deputados), que altera a 
alínea c do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. 215 
 
 
AMIR LANDO 
 
 Parecer nº 437, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Ofício nº S/59, de 2000 (nº 246/2000, na 
origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
encaminha ao Senado Federal o Relatório de Gestão Fiscal com 
dados acumulados até o segundo quadrimestre de 2000, instituído 
pelo art. 54, inciso III, da Lei Complementar 101, de 2000 (Lei de 



 3 

Responsabilidade Fiscal). 211 
 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 
 Sugestão para que seja constituída Comissão Oficial do 
Senado Federal destinada a acompanhar o desenrolar da greve da 
Polícia Militar do Estado do Tocantins. 239 
 
 Parecer nº 447, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  282 
 
 Parecer nº 448, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  283 
 
 Parecer nº 451, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  284 
 
 Parecer nº 453, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  285 
 
 Parecer nº 454, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  285 
 
 Críticas ao discurso de renúncia do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães. 345 
 
 Requerimento nº 283, de 2001, solicitando a criação de 
Comissão Especial do Senado Federal, para acompanhar e 
intermediar in loco as negociações e desdobramentos da crise 
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estabelecida entre o Governo do Estado do Tocantins e a Polícia 
Militar do Estado, ora sob a intervenção do Exército Brasileiro, em 
face à gravidade do impasse. 355 
 
 
ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Discurso de posse de S. Exª. 435 
 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2001, de sua autoria, 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. 295 
 
 Pronunciamento de renúncia do mandato de S. Exª, pela 
representação do Estado da Bahia, em virtude do seu envolvimento 
no episódio de violação do painel eletrônico do Senado. 335 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Registro da realização entre os dias 25 e 28 de setembro, 
em Sergipe, do 22º Congresso Brasileiro de Agronomia. 017 
 
 Requerimento nº 279, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2001, que 
acrescenta § 7º ao art. 3º da Lei nº 10177, 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 7827, de 27 de setembro de 
1989, e dá outras providências. 282 
 
 Apresentação de projeto de lei que atende a solicitação de 
diversas autoridades do Estado de Alagoas, presentes no Plenário, 
no sentido de que o refinanciamento de débitos com expurgo da 
TJLP seja aplicado aos pequenos produtores rurais. 294 
 
 Necessidade de uma política planejada de combate à seca 
nordestina. 420 
 
 Parecer nº 469, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
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informações a Ministros de Estado.  463 
 
 Parecer nº 470, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  464 
 
 Parecer nº 472, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  464 
 
 Parecer nº 474, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  465 
 
 Parecer nº 475, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  465 
 
 Parecer nº 476, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  466 
 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 265 
 
 Requerimento nº 288, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 7 de novembro 
de 2001, seja dedicada a comemorar os 25 anos da Inauguração da 
Fundação Dom Cabral. 455 
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BELLO PARGA 
 

Registro de matéria publicada no jornal O Globo, sobre a 
punição dos envolvidos em irregularidades nos contratos com a 
empresa ESCA para instalação do projeto Sivam. 017 
 
 Parecer nº 411, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 51, de 2001, de 
autoria dos Senadores José Eduardo Dutra e outros. 040 
 
 Parecer nº 412, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 73, de 2001, do 
Senador Romero Jucá, sobre pedidos ao Ministério da Fazenda. 044 
 
 Parecer nº 413, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº 74, de 2001, do 
Senador Romero Jucá, sobre pedidos ao Ministério da Fazenda. 049 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 359 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Parecer nº 410, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 162, de 
2001, do Senador Paulo Hartung, solicitando seja encaminhado voto 
de censura à decisão do Presidente dos Estados Unidos da América 
de não cumprir o Tratado de Kyoto (implementação de medidas para 
proteção do meio-ambiente, com o argumento de que as obrigações 
definidas no Ato Internacional trariam prejuízo à economia norte-
americana, demonstrando profundo descaso com o futuro da vida no 
planeta). 004 
 
 Participação do Ministro Nelson Jobim, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), nos trabalhos a serem desenvolvidos pela 
subcomissão designada para buscar mecanismos de maior controle 
sobre as urnas eletrônicas nos pleitos eleitorais. 077 
 
 Denúncia da existência de um site inglês, no qual se informa 
como adquirir terras na Amazônia com a intenção de constituir uma 
reserva internacional. 428 
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CARLOS BEZERRA 
 
 Requerimento nº 263, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado das Comunicações as informações que menciona. 35 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Importância da efetivação de programas de combate à febre 
aftosa no estado do Tocantins. 31 
 
 Considerações sobre a responsabilidade do governo na 
crise de energia e seus reflexos sobre a economia. 100 
 
  Justificativas à reapresentação de projeto de lei, que visa 
estimular a adoção, nos domicílios, de equipamentos alimentados 
por energia solar. 100 
 
 Preocupação com a greve dos policiais militares no Estado 
do Tocantins. 234 
 
 Satisfação pelo avanço no processo de diálogo entre as 
forças policiais aquarteladas em Tocantins e o Exército.  334 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 264 
 
 Necessidade de valorização da agricultura familiar para o 
desenvolvimento sócio-econômico no País. 334 
 
 Defesa da aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 
2000, que altera o art. 1º da Lei nº 8072, de 25 de junho de 1990, 
para incluir na relação de crimes hediondos os crimes sexuais contra 
crianças e adolescentes. 479 
 
 
CASILDO MALDANER 
 
 Defesa da redução da contribuição ao INSS cobrada dos 
pequenos municípios brasileiros, em apoio à reivindicação da 
Federação Catarinense dos Municípios – FECAM. 230 
 
 Parecer nº 456, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 119, de 2001 (nº 375, de 25-4-
2001, na origem), que encaminha ao Senado Federal, solicitação 
para que seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
total equivalente a US$130,000,000.00 (cento e trinta milhões de 
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dólares norte-americanos), de principal, entre o Governo do Distrito 
Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Saneamento 
Básico no Distrito Federal. (Projeto de Resolução nº 23, de 2001) 304 
 
 Realização, nos dias 30 e 31 de maio, no Auditório Petrônio 
Portela, do I Forum Nacional de Saúde Ocular, sob a coordenação 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO. 375 
 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Homenagem à memória do Sr. Honório Hermeto Carneiro 
Leão, Marquês do Paraná, pelo bicentenário de seu nascimento. 004 
 
 Associação às homenagens prestadas ao Lions Clube. 020 
 
 Parecer nº 414, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2000. 055 
 
 Parecer nº 415, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2000. 056 
 
 Parecer nº 416, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2001.  057 
 
 Parecer nº 417, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2000. 064 
 
 Parecer nº 418, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000.  082 
 
 Parecer nº 419, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000.  083 
 
 Parecer nº 420, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 167, de 2000.  084 
 
 Parecer nº 421, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2000.  085 
 
 Parecer nº 422, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 189, de 2000.  085 
 
 Parecer nº 423, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2000.  086 
 
 Parecer nº 424, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2000.  087 
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 Parecer nº 425, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2000.  088 
 
 Parecer nº 426, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2001.  089 
 
 Regozijo com a criação, pela Associação das Siderúrgicas 
do Carajás (ASICA), do Fundo Florestal de Carajás, com vistas ao 
plantio de 50 mil hectares de florestas. 128 
 
 Parecer nº 440, de 2001, – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 20, de 2001. 263 
 
 Parecer nº 444, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001. 280 
 
 Parecer nº 445, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2001.   281 
 
 Parecer nº 446, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2001. 281 
 
 Parecer nº 457, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 22, de 2001. 360 
 
 Parecer nº 458, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de 2000.  362 
 
 Parecer nº 459, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de 2000. 363 
 
 Parecer nº 460, de 2001 – Comissão Diretora que dá 
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2001. 364 
 
 Solidariza-se com o Senador Lúcio Alcântara e determina as 
providências cabíveis. 404 
 
 Resposta ao Senador Roberto Requião, determinando o 
encaminhamento da questão à Procuradoria Parlamentar. 426 
 
 Parecer nº 462, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 1999.  431 
 
 Parecer nº 463, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 2000.  432 
 
 Parecer nº 464, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2000. 436 
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 Parecer nº 465, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000.  436 
 
 Parecer nº 466, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 105, de 2001.  437 
 
 Parecer nº 467, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2001.  438 
 
 Lançamento em São Luiz (MA), do programa Cooper jovem, 
cujo objetivo é motivar os jovens para o cooperativismo. 475 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Análise da importância da distribuição de energia para o 
desenvolvimento econômico do País. 024 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2001, que dá nova 
redação ao § 1º do art. 26, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor. À Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 033 
 
 Satisfação com os resultados das iniciativas do Estado do 
Tocantins no setor energético, destacando a antecipação, para 
outubro próximo, do início das atividades da Usina Hidroelétrica Luís 
Eduardo Magalhães e a fixação de data para licitação da Usina do 
Peixe.  126 
 
 Registro do transcurso, no último dia 20 do corrente, do 12º 
aniversário de Palmas, capital do Estado do Tocantins. 191 
 
 Considerações sobre a crise gerada com a greve da Polícia 
Militar de Tocantins e as providências adotadas pelo Governo 
Estadual. 297 
 
 Considerações sobre a crise entre a Polícia Militar e o 
Exército, no Estado do Tocantins. 330 
 
 Considerações sobre o pronunciamento feito pelo Dr. 
Ronaldo Dimas, Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Tocantins – FIETO, durante comemoração do Dia Nacional da 
Indústria. 469 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Considerações sobre a renúncia do Senador José Roberto 
Arruda.  111 
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 Expectativa quanto à realização de audiência pública na 
Comissão de Educação, com participação do Ministro das 
Comunicações, sobre o histórico de injustiças e descumprimento dos 
direitos dos empregados da Rede Omega e Rede TV – antiga TV 
Manchete. 111 
 
 Requerimento nº 269, de 2001, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as 
informações que menciona. 227 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 359 
 
 Leitura de ofício enviado ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em que lamenta as críticas de S. Exª ao artigo publicado 
no Jornal do Brasil, que aborda a violação do painel eletrônico do 
Senado Federal.  366 
 
 Expectativas ante o depoimento a ser prestado pelo Ministro 
Pedro Malan, amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o afastamento do Ex-presidente do Banco Central, Francisco 
Lopes.  366 
 
 Transcrição da resposta do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso a carta enviada por S. Exa. em 29 do corrente. 483 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2001, que denomina 
Rodovia Gaspar Silveira Martins o trecho da rodovia BR-153, que 
liga a cidade de Aceguá à rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande 
do Sul.  34 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 265 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Registro da participação, ontem, de assessor de S. Exª no 5º 
Festival de Cinema Brasileiro, na cidade de Miami/EUA, 
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oportunidade em que falou sobre o papel da Subcomissão de 
Cinema do Senado Federal no processo de reestruturação da 
indústria nacional de cinema. 167 
 
 Registro do início, hoje, do III Festival Internacional de 
Curtas-Metragens de Belo Horizonte. 297 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Requerimento nº 275, de 2001, de sua autoria, solicitando ao 
Ministro de Estado da Fazenda as informações que menciona. 229 
 
 Expectativa quanto às iniciativas para o desenvolvimento do 
vale do Parnaíba, por ocasião da realização, em Teresina, do VI 
Mercovale, que concretiza a presença da Codevasf no Estado do 
Piauí. 291 
 
 
GERALDO ALTHOLF 
 
 Parecer nº 434, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 19, de 2001 (nº 9.108/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
1.059, de 2000, referente a irregularidades na execução de 
convênios com recursos advindos do Plano Agropecuário e Florestal 
de Rondônia – PLANAFLORO. 206 
 
 Parecer nº 478, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre a Mensagem nº 121, de 2001 (nº 407/2001, na origem), 
encaminhada pelo Excelentíssimo Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a recomendação de 
nome do Sr. Luís Carlos Wanderley Lima, para Diretor da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. 467 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Preocupação com a possibilidade de privatização do setor 
de saneamento básico.  96 
 
 Repúdio às declarações do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tachando a oposição de fascista. 96 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 265 
 
 Críticas ao aumento das contratações por terceirização de 
mão de obra no país. 445 
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GERSON CAMATA 
 
 Parecer nº 430, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2001 (nº 596/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Itaguaçu a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaguaçu, Estado 
do Espírito Santo. 200 
 
 Solidariedade ao Senador Roberto Requião, apoiando o 
acionamento da Procuradoria Parlamentar, a fim de coibir os 
excessos de Imprensa que atentem contra a dignidade dos 
senadores. 429 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Transcurso no próximo dia 5 do corrente do Dia Mundial do 
Meio Ambiente. 475 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD.  258 
 
 Defesa das ações do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar no processo de investigação da violação do painel 
eletrônico. 344 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Saudações ao novo integrante da Casa, Senador Lindberg 
Cury.   224 
 
 Gravidade da seca no Estado do Piauí. 224 
 
 Registro do Falecimento, no último dia 25 de abril, do ilustre 
piauiense Wilson de Andrade Brandão. 377 
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IRIS REZENDE 
 
 Considerações sobre as implicações do processo de 
privatização para os setores sócio-econômicos no País, em especial 
na crise do setor energético. 067 
 
 Requerimento nº 277, de 2001, solicitando a retirada em 
caráter definitivo do Requerimento nº 164, de 2001, que requer ao 
Ministro de Estado dos Transportes informações sobre os estudos 
referentes à duplicação da BR-153, no trecho que liga Anápolis-GO 
a Porangatu-GO, divisa com o Estado de Tocantins.  282 
 
 Requerimento nº 278, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado dos Transportes as informações que menciona (Anexado ao 
Requerimento nº 164, de 2001). 282 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2001que altera a 
redação do § 5º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997 – Lei Eleitoral e acrescenta § 7º ao mesmo dispositivo, para 
determinar nova forma de distribuição do tempo de propaganda 
gratuita entre os partidos. 406 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 358 
 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Parecer nº 461, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 
2000, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que altera a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as 
eleições. 391 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Leitura da nota assinada pelo Deputado José Genoíno, 
Presidente em exercício do PT e pelos líderes do partido na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, intitulada “Em busca da 
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credibilidade perdida”. 066 
 
 Defesa da instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito 
para apurar denúncias de corrupção no Governo Federal. 447 
 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Análise dos aspectos políticos determinantes para a crise 
energética do País e defesa da definição de políticas públicas para o 
setor. Regozijo pela inauguração da usina hidrelétrica Dona 
Francisca no Rio Grande do Sul. 027 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Renúncia ao seu mandato de Senador da República, em 
função do envolvimento no episódio de violação do painel eletrônico 
do Senado Federal. 079 
 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Requerimento nº 286, de 2001, solicitando, em prorrogação 
ao Requerimento nº 91, de 2001, licença para tratamento de saúde, 
por 121 dias, a partir de 2 de abril do corrente ano. 451 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 436, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 1998 (nº 609/97, da 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada a Radio Capital do Som Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campo 
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. 210 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Discurso de posse no Senado Federal, ressaltando que 
lutará pelos pequenos empresários e que dará continuidade a 
projetos do ex-Senador Arruda voltados para o Distrito Federal. 221 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Defesa das iniciativas do Governo do Tocantins diante da 
greve dos policiais militares naquele Estado. 293 
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 Visita ao Reitor da Universidade Católica de Brasília, Padre 
Romualdo, para cumprimentá-lo pela iniciativa de receber idosos nos 
seus cursos regulares. 0298 
 
 Comentários à demissão de pessoas, por empresas 
brasileiras, com base na idade. 483 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Indicação nº 1, de 2001, que sugere nos termos do artigo 
224, combinado com o art. 99, inciso III, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que os parâmetros a serem observados pelo Brasil 
no processo negociador da ALCA – Área de Livre Comércio das 
Américas, a ser iniciado em maio de 2002, seja objeto de estudo 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. 23 
 
 Defesa da valorização da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais – CPRM, por ocasião da divulgação do relatório 
anual de suas atividades. 124 
 
 Discutindo 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. 267 
 
 Indignação à matéria publicada no Jornal do Senado 
segundo a qual S. Exª teria feito declarações relativas à renúncia do 
ex-Senador Antonio Carlos Magalhães. Cobrança de providências à 
Mesa.  403 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 435, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 49, de 2001 (nº 138/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o Relatório de 
Atividades do Tribunal, referente ao 4º trimestre de 2000. 207 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Parecer nº 455, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 108, de 2001 (nº 318, de 9-4-
2001, na origem), que propõe ao Senado Federal seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo no valor equivalente a 
até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-
americanos), de principal, entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, com a garantia 
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da República Federativa do Brasil, destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Expansão de Mercados para Pequenas e 
Médias Empresas – PEM. (Projeto de Resolução nº 22, de 2001) 300 
 
 Satisfação com a escolha do Padre Cícero Romão Batista, 
como o Cearense do Século XX. 470 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Responsabilização do Governo Federal e sua equipe 
econômica pela crise no setor energético.  091 
 
 Declaração de apoio às manifestações contra a privatização 
da Centrais Elétricas de Goiás – CELG.  091 
 
 Anúncio da crise iminente no setor de alimentos, em virtude 
da falta de investimento na agricultura. 091 
 
 Apelo ao Governador Siqueira Campos para que negocie o 
fim da greve da Polícia Militar do Estado do Tocantins. 256 
 
 Registro das solenidades de comemoração dos 106 anos de 
emancipação do Município goiano de Jataí. 375 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Preocupação de S. Exa. com a greve do magistério no 
Estado de Sergipe. 482 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Apelo ao Poder Executivo para rever o Decreto nº 3377, de 
23 de março deste ano, que eleva o percentual de contribuição do 
Imposto de Produtos Industrializados (IPI) da indústria de rochas 
ornamentais para 10%. 449 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Preocupação com a escalada da violência em Goiás, 
especialmente na capital, Goiânia, onde se evidencia o fracasso do 
Programa de Tolerância Zero do Governo do Estado. 007 
 
 Registro da comemoração, no período de 25 de maio a 5 de 
junho, na cidade de Pirenópolis, dos 183 anos da festividade do 
Império do Divino Espírito Santo. 127 
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 Considerações sobre o substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao projeto que trata do Estatuto das Cidades, do qual S. 
Exª foi designado relator.  168 
 
 Premência na definição de uma política urbana que 
interrompa o processo de favelização dos centros urbanos. 168 
 
 Celeridade para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
254, de 2000, na Câmara dos Deputados, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogando por 10 anos a 
aplicação por parte da União, de percentuais mínimos, do total dos 
recursos destinados à irrigação, nas Regiões Centro-Oeste e 
Nordeste. 192 
 
 Considerações sobre a publicação de pesquisa de intenção 
de votos na disputa para o governo do Estado de Goiás em 2002. 376 
 
 Parecer nº 477, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2001 (nº 674/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educacional São Pedro, para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Araguaína, Estado de Tocantins.  466 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Reflexão sobre as razões do elevado preço cobrado no País 
pelos serviços de telefonia fixa e celular. 015 
 
 Satisfação com a homenagem recebida da Faculdade de 
Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia – FARO, que deu 
a sua Biblioteca o nome de S. Exª. 129 
 
 Parecer nº 431, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2001 (nº 622/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACBNH – 
Associação Comunitária do Bairro Novo Horizonte a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Candeias do Jamari, 
Estado de Rondônia. 201 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 359 
 



 19 

 Parecer nº 468, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2001 (nº 3.523/2000, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
acrescenta parágrafos ao art. 58 e dá nova redação ao § 2º do art. 
458 da Consolidação da Leis do Trabalho, aprova da pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  460 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Homenagem à memória do Sr. Honório Hermeto Carneiro 
Leão, Marquês do Paraná, pelo bicentenário de seu nascimento. 001 
 
 Necessidade de que seja autorizada a importação de 
gasolina e óleo diesel da Venezuela, como forma de atenuar os 
prejuízos causados a Roraima pela entrada irregular de 
combustíveis provenientes daquele País. 013 
 
 Transcrição de artigo publicado na Gazeta Mercantil, 
intitulado “Venezuela formaliza pedido para entrar no Mercosul". 013 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe 
sobre a renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a 
cargos eletivos de Presidente da República, Governadores de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos). 058 
 
 Requerimento nº 273, de 2001, solicitando a retirada 
definitiva do Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2000 – 
Complementar, de sua autoria, em face da edição da Medida 
Provisória nº 2.146-1, de 2001, que extingue a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. 228 
 
 Relatório da visita de S. Exª aos municípios de Marabá e 
Santarém, no Estado do Pará.  240 
 
 Apoio à criação do Estado do Carajás. 240 
 
 Parecer nº 441, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 1999.  277 
 
 Parecer nº 442, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2000.  278 
 
 Parecer nº 443, de 2001 – Comissão Diretora, redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2000.  278 
 
 Parecer nº 449, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
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Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado. 283 
 
 Parecer nº 450, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  283 
 
 Parecer nº 452, de 2001, da Comissão Diretora, sobre os 
Requerimentos nºs 52, 88, 111, 122, 166, 189, 204 e 236, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Paulo Hartung, Antonio 
Carlos Magalhães, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda, Antero Paes de 
Barros e Osmar Dias, e de iniciativa da Comissão de Fiscalização e 
Controle, solicitando informações a Ministros de Estado.  284 
 
 Defesa da integração econômica mundial pelo fortalecimento 
de blocos regionais como o Mercosul. 373 
 
 Parecer nº 471, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado. 464 
 
 Parecer nº 473, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 184, 5,  84, 85, 99, 110, 124 e 222, de 2001, 
respectivamente, de autoria dos Senadores Carlos Bezerra, Ademir 
Andrade, Waldeck Ornelas, Romero Jucá e Mauro Miranda, da 
Senadora Heloísa Helena e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando 
informações a Ministros de Estado.  465 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe 
sobre a renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a 
cargos eletivos de Presidente da República, Governadores de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos). 057 
 
 Apelo à Petrobrás para revisão da decisão de desativar sua 
base na cidade de Rio Branco, capital do Acre, tendo em vista os 
prejuízos a que será submetido aquele Estado, sobretudo com o 
aumento no preço dos combustíveis. 091 
 
 Comentários ao editorial do jornal Página 20, do Estado do 
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Acre, contrário a projeto de autoria de S. Exª para que o aeroporto 
internacional de Rio Branco tenha o nome do ex-Senador Oscar 
Passos. 189 
 
 
 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Apelo ao Governo Federal para providências em socorro às 
vítimas da seca no Nordeste, destacando a tragédia que ocorre na 
Paraíba, Piauí, Ceará e Alagoas. 225 
 
 Requerimento nº 271, de 2001solicitando a retirada definitiva 
do Projeto de Resolução nº 95, de 1999, de sua autoria, que altera a 
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal (operações de crédito 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações). 228 
 
 Requerimento nº 272, de 2001, solicitando a retirada 
definitiva do Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de sua autoria, 
que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, para 
excluir as concessões de garantia que menciona do âmbito das 
operações de crédito. 228 
 
 Elogios às ações do Ministro interino da Integração Nacional, 
Dr. Raul Jungmann, pela presteza na distribuição de cestas básicas 
e carros-pipa nos municípios atingidos pela seca na região 
nordestina. 368 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 439, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na 
Casa de origem), que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a 
Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 
(contribuição previdenciária da empresa rural e da agroindústria; 
consórcio simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 216 
 
 Requerimento nº 268, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 14, de 1998, 91, de 
2000, e 13 de 2001, e do Projeto de Lei do Senado nº 657, de 1999, 
por regularem a mesma matéria. 226 
 
 Requerimento nº 270, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
informações que menciona. 227 
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 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 356 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Justificativas ao projeto de lei que dispõe sobre a 
exoneração de dirigentes das Agências Reguladoras. 008 
 
 Saudações à decisão do BNDES de facilitar o acesso ao 
financiamento destinado à implantação de usinas térmicas.  008 
 
 Apelo às autoridades do Governo para comparecimento à 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, a fim de discutir o 
racionamento de energia elétrica.  008 
 
 Responsabilização do Governo Federal pela atual crise 
energética, em virtude da falta de planejamento e adoção de 
políticas equivocadas. 008 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2001, que altera a 
redação do art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências 
Reguladoras e dá outras providências, para dispor sobre a 
exoneração dos ocupantes dos mandatos de dirigentes das 
Agências Reguladoras. 021 
 
 Requerimento nº 274, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do Sr. Ítalo Batan Régis, ocorrido no último 
dia 27, em Vitória, Estado do Espírito Santo. 228 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 266 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 
(nº 597/2000, 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 Tereza, 
Estado do Espírito Santo. 279 
 
 Repúdio à taxação da produção de mármore e granito, que 
prejudicará setor vital para a economia do Estado do Espírito Santo. 285 
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PAULO SOUTO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2001, que altera o art. 18 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos 
e seguros privados de assistência à saúde, para proibir a exigência 
de caução por parte de seus prestadores de serviços contratados e 
credenciados. 226 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Requerimento nº 287, de 2001, solicitando voto de louvor e 
congratulações ao Grupo Gerdau, por ocasião da celebração do 1º 
Centenário de sua fundação. 452 
 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Parecer nº 427, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 2001 (nº 865/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. 089 
 
 Defesa do Relatório do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, que concluiu pelo pedido de cassação dos senadores 
envolvidos no processo de violação do painel do Senado Federal. 351 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Necessidade de ações emergenciais para atenuar as 
conseqüências da estiagem que assola o Nordeste. 287 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Protesto contra o decreto de taxação de 10% do IPI sobre 
produtos de granito e mármore. 073 
 
 Parecer nº 432, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 9, de 2000 (nº 36/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 5, 
de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre representação acerca de omissão no dever de 
prestar contas por parte do Conselho Regional de Estatística no 
Estado do Rio de Janeiro. 202 
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 Decepção com a decisão da equipe econômica de 
determinar a cobrança de 9% de IPI para o setor de pedras 
ornamentais. 256 
 
 Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2001 
(nº 597/2000, 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 Tereza, 
Estado do Espírito Santo. 279 
 
 Sugestões para minorar os efeitos da seca na região do 
semi-árido nordestino, inclusive em parte do Estado do Espírito 
Santo.  289 
 
 Apresentação de emenda ao Orçamento da União 
destinando recursos ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – 
PRONAF, de forma a possibilitar o refinanciamento das dívidas junto 
ao Banco do Brasil. 419 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Análise da renúncia do mandato do ex-Senador Antonio 
Carlos Magalhães sob a perspectiva de fuga do processo de 
cassação. 349 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD.  258 
 
 Repúdio à notícia veiculada pelo Jornal do Brasil, de hoje, 
segundo a qual sua excelência teria se abstido na votação da 
cassação do mandato do ex-Senador Luiz Estevão.  423 
 
 Solicitação à Mesa para providências junto à Procuradoria 
Parlamentar do Senado Federal, para atuar nos termos da legislação 
vigente.  423 
 
 Necessidade do controle externo do Judiciário. 423 
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ROBERTO SATURNINO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2001, que altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. 404 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Registro da incorporação do navio-aeródromo “São Paulo” 
como Capitânia da Esquadra brasileira, em cerimônia realizada no 
dia 28 de abril último, no Porto de Santos. 119 
 
 Parecer nº 428, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2000 (nº 488/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Difusora de São José do Rio Pardo Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São 
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo. 197 
 
 Parecer nº 429, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de 2000 (nº 580/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Educativa de Radiodifusão Santa Cruz a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz das 
Palmeiras, Estado de São Paulo. 198 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Enaltecimento da vitória obtida pelo Brasil junto à 
Organização Mundial da Saúde – OMS, com aprovação de proposta 
relativa a medicamentos destinados ao combate da Aids.  011 
 
 Registro dos resultados obtidos com o fim da cobrança do 
PIS/CONFINS sobre remédios que foram disponibilizados a preços 
populares.  011 
 
 Apelo ao Ministro da Agricultura para que envie com 
urgência lote de vacina contra a febre aftosa para o Estado de 
Roraima. 011 
 
 Homenagem à Fundação Getúlio Vargas pela contribuição 
ao desenvolvimento econômico nacional.  117 
 
 Considerações sobre a publicação intitulada Perfil 
Institucional, da FGV Editora. 117 
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 Parecer nº 433, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 105, de 2000 (nº 352/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o relatório de 
Atividades do Tribunal, referente ao 1º trimestre de 2000. 203 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 266 
 
 Registro da liberação de linhas oficiais de crédito para 
auxiliar na superação da crise de energia no País. 292 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 20, de 2001 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 383, de 2001, Relator: Senador José 
Agripino), que autoriza 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), 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD.  259 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2001 (nº 
3.998/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1966, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (contribuição 
previdenciária da empresa rural e da agroindústria; consórcio 
simplificado de produtores rurais; benefícios fiscais para 
agroindústria). 358 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 
596/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho 
de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados 
vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de 
comissões e percentagens em prestações sucessivas quando do 
recebimento da primeira parcela e estabelece critérios para o 
estorno de comissões pagas. 361 
 
 Discutindo o requerimento nº 280, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. 365 
 
 Discutindo o requerimento nº 281, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. 365 
 
 Elogios ao desempenho do Ministro Pimenta da Veiga, no 
setor das telecomunicações. 372 
 
 Apoio à determinação do Presidente da República para 



 27 

reforçar a fiscalização da fronteira brasileira com a Bolívia, a fim de 
evitar a entrada de animais contrabandeados com febre aftosa no 
País.   365 
 
 Transcrição de artigo do jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulado “Fronteira com a Bolívia vai ter patrulhamento das Forças 
Armadas”. 366 
 
 Esclarecimentos ao pronunciamento do Senador Eduardo 
Suplicy.  367 
 
 Considerações sobre o Plano Estratégico para 2000/2005, 
elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES. 477 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Regozijo pela presença na Casa de membros do Distrito 
Múltiplo do Lions Clube do Brasil. 020 
 
 Registro da realização, amanhã, no Auditório Petrônio 
Portela, do I Fórum de Saúde Ocular, promovido pela Comissão de 
Assuntos Sociais. 239 
 
 Realização, no auditório Petrônio Portella, do I Fórum 
Nacional de Saúde Ocular.  371 
 
 Solicitação de apoio ao projeto de S. Exª, aprovado hoje pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que autoriza a 
realização de plebiscito para transformar o município de Oiapo- 
que/AP em território federal. 371 
 
 Preocupação com a exploração de petróleo no Amapá.  455 
 
 Alerta ao Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de 
Saúde sobre o aumento dos casos de dengue no Amapá. 455 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 
1.790/99, na Casa de origem), que institui o Dia Nacional das APAE 
– Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 266 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 
596/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho 
de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados 
vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de 
comissões e percentagens em prestações sucessivas quando do 
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recebimento da primeira parcela e estabelece critérios para o 
estorno de comissões pagas. 361 
 
 Preocupação de S. Exª com a grave situação do consumo e 
tráfico de drogas no Brasil. 439 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Importância do pronunciamento do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, ontem.  426 
 
 Satisfação com a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
22, de 2001, que trata da contribuição previdenciária rural. 426 
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	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
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




