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ACRE  PARANÁ 
Tião Viana BLOCO  Álvaro Dias BLOCO 
Marina Silva BLOCO  Osmar Dias BLOCO 
Nabor Júnior  PMDB  Roberto Requião PMDB 

ALAGOAS   PERNAMBUCO 
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Renan Calheiros PMDB  Roberto Freire  BLOCO 
Teotônio Vilela Filho BLOCO  José Coelho PFL 

AMAPÁ  PIAUÍ 
José Sarney PMDB  Alberto Silva PMDB 
Gilvam Borges PMDB  Freitas Neto PFL 
Sebastião Rocha BLOCO  Hugo Napoleão PFL 

AMAZONAS  RIO DE JANEIRO 
Gilberto Mestrinho PMDB  Roberto Saturnino PSB 
Bernardo Cabral PFL  Nilo Teixeira Campos BLOCO 
Jefferson Peres BLOCO  Geraldo Cândido BLOCO 

BAHIA  RIO GRANDE DO NORTE 
Paulo Souto PFL  Fernando Bezerra PTB 
Antonio Carlos Júnior PFL  Geraldo Melo BLOCO 
Waldeck Ornellas PFL  José Agripino PFL 

CEARÁ  RIO GRANDE DO SUL 
Luiz Pontes BLOCO  Pedro Simon PMDB 
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 
Ricardo Santos BLOCO  Romero Jucá BLOCO 

GOIÁS  SANTA CATARINA 
Maguito Vilela PMDB  Jorge Bornhausen PFL 
Íris Rezende PMDB  Casildo Maldaner PMDB 
Mauro Miranda PMDB  Geraldo Althoff PFL 

MARANHÃO  SÃO PAULO 
Bello parga PFL  Eduardo Suplicy BLOCO 
Edison Lobão PFL  Pedro Piva BLOCO 
João Alberto Souza PMDB  Romeu Tuma PFL 

MATO GROSSO  SERGIPE 
Antero Paes de Barros BLOCO  Maria do Carmo Alves PFL 
Carlos Bezerra PMDB  Antonio Carlos Valadares PSB 
Jonas Pinheiro PFL  José Eduardo Dutra BLOCO 

MATO GROSSO DO SUL  TOCANTINS 
Ramez Tebet PMDB  Eduardo Siqueira Campos PFL 
Lúdio Coelho BLOCO  Carlos Patrocínio PFL 
Juvêncio da Fonseca             PMDB  Leomar Quintanilha BLOCO 

MINAS GERAIS    
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 
Ney Suassuna PMDB    
Wellington Roberto PMDB    
Ronaldo Cunha Lima PMDB  TOTAL 81 
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Í N D I C E    TEMÁTICO 
 
 
(AM) 
 
 Reconhecimento pelos esforços despendidos pelo 
Senador José Sarney em prol do desenvolvimento da região 
Amazônica, durante sua gestão na Presidência da República. 
Sen.Nova da Costa. 151 
 
 
ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
 
 Constatação do não cumprimento das atribuições 
constitucionais do Legislativo, diante do quadro da excessiva 
interferência do Executivo, por meio da utilização dos institutos da 
medida provisória e da urgência constitucional. Sen. Jefferson 
Peres.    382 
 
 
AUDIÊNCIA 
 
 Registro da audiência de representantes do Estado do Rio 
Grande do Sul com o Ministro da Justiça, realizada ontem, para 
tratarem do retorno ao Brasil do menino órfão Iruan Ergui Wu, que 
vive atualmente em Taiwan. Sen.José Fogaça. 174 
 
 
BIODIVERSIDADE 
 
 Considerações sobre a preservação da biodiversidade, a 
propósito da comemoração do “Dia Mundial do Meio Ambiente”, em 
5 do corrente. Sen.Paulo Hartung. 101 
 
 
CARTA 
 
 Transcrição de carta, do movimento denominado 
Campanha Nacional do Pleno Emprego, que conclama um amplo 
compromisso social pela retomada do desenvolvimento.  
Sen.Roberto Saturnino. 457 
 
 
CENTENÁRIO 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-
Deputado Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria 
Alkimin. Sen. José Alencar. 359 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-
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Deputado Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria 
Alkimin.  Sen.Francelino Pereira. 363 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-
Deputado Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria 
Alkimin. Sen.Arlindo Porto. 367 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-
Deputado Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria 
Alkimin. Sen.Antonio Carlos Valadares 369 
 
 
CONCEITOS ÉTICOS 
 
 Considerações sobre a quebra dos conceitos éticos, o 
abuso de poder e o desrespeito ao Estado de Direito. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos. 502 
 
 
(CPI) 
 
 Considerações sobre a inconveniência da instalação da 
CPI da Corrupção, a propósito de artigo do Dr. João Batista Ericeira, 
publicado no Jornal de São Luís. Sen.Bello Parga. 163 
 
 Defesa da instalação da CPI da Corrupção. Sen. Ademir 
Andrade  165 
 
  Defesa da instalação, no âmbito do Senado Federal, da 
CPI da Corrupção.Sen.Eduardo Suplicy 469 
 
  Críticas à falta de políticas governamentais destinadas a 
evitar crises como a do setor elétrico e o problema da seca no 
Nordeste. Sen.Maria do Carmo Alves. 031 
 
  Críticas ao uso abusivo das Medidas Provisórias e o 
conseqüente esvaziamento da competência legislativa do 
Congresso. Sen.Almir Lando. 088 
 
 
CUMPRIMENTOS 
 
 Cumprimentos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso 
pela escolha do Senador Ramez Tebet para a pasta do Ministério da 
Integração Nacional. Sen.Antero Paes de Barros 170 
 
 
ECONOMIA 
 
 Crítica à política econômica do Governo Federal e à 
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submissão do País ao Fundo Monetário Nacional.  Sen.Ademir 
Andrade  336 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Elogios ao desempenho do Governo Federal na área 
educacional e à implantação do programa da Unesco “Abrindo 
Espaços” em vários Estados do País.Sen.Ricardo Santos.      032 
 
 
(EMBRAPA) 
 
 Pesar pela crise financeira na Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuária – EMBRAPA e a conseqüente greve na 
entidade. Sen. Morazildo Cavalcanti. 044 
 
 
EMENDA 
 
 Leitura de proposta de emenda à constituição nº 14, de 
2001, que altera o art. 57 da Constituição Federal, para reduzir o 
período de recesso do Congresso Nacional e dá outras providências. 
Sen. Maguito Vilela.  022 
 
 Registro de consulta a ser encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda à Constituição nº 
15, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de novos municípios. Sen.Sebastião Rocha. 384 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. Sen.Sebastião Rocha.  399 
 
  Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. Usam da palavra no terceiro dia de discussão, 
em primeiro turno, os Srs. Sebastião Rocha, Lúcio Alcântara, 
Romero Jucá, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.  Utilização dos 
institutos da medida provisória e da urgência constitucional. Sen. 
Jefferson Peres.   399 
 
  Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
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Amazônia Ocidental. Sen.Lucio Alcântara  400 
 
  Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. Sen.Romero Jucá.  401 
 
  Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. Sen.Bernardo Cabral.  402 
 
  Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. utilização dos institutos da medida provisória e 
da urgência constitucional. Sen. Jefferson Peres.    402 
 
 Discutindo a proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, 
que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
introduzindo artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. Sen.Nova da Costa. 471 
 
 
ENCONTRO 
 
 Participação de S. Exª no Encontro Nacional de Juízes 
Federais e Procuradores Federais, no Maranhão.  Sen.Tião Viana. 460 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Posicionamento contrário à adoção de medidas de 
racionamento de energia elétrica no Pará e no Maranhão, em virtude 
da produção superavitária. Sen.Ademir Andrade 037 
 
 Cumprimentos à população brasileira pela colaboração no 
plano de racionamento de energia elétrica. Sen. Jorge Bornhausen. 433 
 
 Necessidade da busca de fontes alternativas de energia, 
destacando a importância da utilização do carvão como base para a 
energia elétrica. Sen. Jorge Bornhausen. 433 
 
  Satisfação pelo esforço da sociedade brasileira em 
relação ao enfrentamento da crise de energia. Sen. Lúdio Coelho.      344 
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 Considerações sobre o racionamento de energia elétrica 
na região Norte.  Sen.Ademir Andrade 488 
 
 Desconfiança sobre o verdadeiro tamanho da crise 
energética brasileira. Sen.Ademir Andrade 488 
 
 
(EUA) 
 
 Preocupação com as condições impostas pelos EUA no 
acordo de Salvaguardas Tecnológicas firmado com o Brasil, que tem 
como objetivo a utilização comercial do Centro de Lançamento de 
Alcântara, no Estado do Maranhão.  Sen.Edison Lobão. 432 
 
 
GREVE 
 
 Transcrição de carta recebida dos professores da rede 
estadual da cidade de Simão Dias/SE, solicitando apoio ao 
movimento grevista da categoria. Sen.Antonio Carlos Valadares  385 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem póstuma à Maria Clara Machado. Sen.Lucio 
Alcântara.    177 
 
 
INDIGNAÇÃO 
 
 Indignação com a campanha difamatória levada a cabo 
pela imprensa, atribuindo a S. Exª participação em diversos casos 
de mal versação do dinheiro público. Sen. Jader Barbalho.        316 
 
 
INTERCÂMBIO 
 
 Defesa do estreitamente do intercâmbio comercial do país 
com a Líbia e Ucrânia.  Sen.Ney Suassuna. 421 
 
 
INVESTIMENTOS 
 
 Potencial do Brasil e suas mazelas sociais, defendendo 
mais investimentos em infra-estrutura para o combate à seca no 
Nordeste e para o fortalecimento da educação. Sen.Ney Suassuna. 421 
 
 
(ITR) 
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 Considerações sobre as principais características do 
Imposto Territorial Rural – ITR, bem como sua aplicabilidade e 
perspectivas futuras. Sen.Romero Jucá. 103 
 
 
JUSTIÇA 
 
 Comentários sobre ações e deliberações da justiça 
brasileira.  Sen.Ademir Andrade 425 
 
 
LEVANTAMENTO 
 
 Levantamento dos trabalhos realizados pelo Senado 
Federal entre os meses de janeiro e abril, refutando notícias de sua 
paralisação. Sen. Edison Lobão. 040 
 
 
MANIFESTO 
 
 Leitura de manifesto recebido de Manaus, subscrito pelo 
Dr. Raimundo Diniz de Mesquita, a respeito de políticas públicas 
prejudiciais ao País. Sen.Bernardo Cabral. 455 
 
 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 
 Importância da edição da medida provisória que define 
vantagens e reparações para os anistiados políticos do regime 
militar.  Sen.Romero Jucá. 428 
 
 
MINISTÉRIO 
 
 Regozijo pela escolha do Senador Ramez Tebet para o 
Ministério da Integração Nacional. Sen.Juvêncio Fonseca.   350 
 
 
(MS) 
 
 Reconhecimento do trabalho do Ministério da Saúde no 
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
Sen.Romero Jucá.   503 
 
 
(OIE) 
 
 Registro da aprovação, pela Organização Internacional de 
Epizootias – OIE, do reconhecimento do Estado de Goiás como área 
livre da febre aftosa. Sen. Maguito Vilela. 102 
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(ONU) 
 
 Registro de sua participação na delegação brasileira na 
Conferência Habitat II, da Assembléia Geral da ONU, realizada 
semana passada em Nova Iorque. Sen. Íris Rezende.  314 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 537, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000. Sen. 
Edison Lobão. 073 
 
 Parecer nº 538, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº 237, de 2001, da Comissão de 
Fiscalização e Controle, que requer ao Secretário de Obras do 
Distrito Federal, cópia de toda a documentação e demais 
informações pertinente ao processo que compõe o estudo técnico 
para a confecção do projeto básico que antecedem o edital de 
licitação, conforme consta na Mensagem nº 151 de 2001, do 
Governo do Distrito Federal encaminhada à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, em 27 de março de 2001, que trata da privatização 
da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF. 
Sen.Edison Lobão. 098 
 
 Parecer nº 539, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre o Requerimento nº 275, de 2001, do Senador Freitas Neto, 
que requer ao Ministro da Fazenda informações sobre os recursos 
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste aplicado em cada 
Estado, discriminando o valor nominal e o percentual, entre 1995 e 
2000. Sen.Carlos Wilson. 100 
 
 Parecer nº 540, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2000 (nº 245/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Fundação João XXIII – Rádio Por Um Mundo Melhor para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino 
Pereira.  141 
 
 Parecer nº 541, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2000 (nº 537/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salinas, Estado de 
Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira. 143 
 
 Parecer nº 542, de 2001, da Comissão de Educação, 
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sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2001 (nº 604/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Novo Tempo a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Correia Pinto, Estado de 
Santa Catarina.  Sen.Casildo  Maldaner. 143 
 
 Parecer nº 543, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2001 (nº 557/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Bairros do Município de Luz a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Luz, Estado de 
Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 145 
 
 Parecer nº 544, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2001 (nº 612/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Nova Lima FM a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. 
Sen.Arlindo Porto. 146 
 
 Parecer nº 545, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2001 (nº 622/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural, Educativa, Esportiva 
Descobertense de Radiodifusão – FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Descoberto, Estado de Minas 
Gerais. Sen.Arlindo Porto. 147 
 
 Parecer nº 546, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2001 (nº 
3.334/97, na Casa de origem), que acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 29 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para proibir anotações de 
sabotadores na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
Sen.Maria do Carmo Alves. 210 
 
 Parecer nº 547, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2001 (nº 579/95, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 467 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que dispõe sobre o 
pagamento de verbas rescisórias em juízo.  Sen.Juvêncio Fonseca. 211 
 
 Parecer nº 548, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2001 (nº 
2.796/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o uso do Bromato 
de Potássio na farinha e nos produtos de panificação. Sen.Lucio 
Alcântara  213 
 
 Parecer nº 549, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
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respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, 
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o fabrico, 
depósito, trânsito e porte de arma de fogo e dá outras providências; 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 386, de 1999, de autoria do 
Senador Djalma Falcão, que acrescenta dispositivos à lei nº 9.437, 
de 20 de fevereiro de 1997, a fim de estabelecer critérios para o 
porte de armas de fogo; e sobre o Projeto de Lei do Senado nº 614, 
de 1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda, que proíbe a 
venda de arma de fogo e munição em todo o território nacional, e dá 
outras providências. (Tramitando em conjunto nos termos dos 
Requerimentos nºs 398 e 720, de 1999). Sen.Renan Calheiros. 214 
 
 Parecer nº 550, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, 
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o fabrico, 
depósito, trânsito e porte de arma de fogo e dá outras providências; 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 386, de 1999, de autoria do 
Senador Djalma Falcão, que acrescenta dispositivos à lei nº 9.437, 
de 20 de fevereiro de 1997, a fim de estabelecer critérios para o 
porte de armas de fogo; e sobre o Projeto de Lei do Senado nº 614, 
de 1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda, que proíbe a 
venda de arma de fogo e munição em todo o território nacional, e dá 
outras providências. (Tramitando em conjunto nos termos dos 
Requerimentos nºs 398 e 720, de 1999). Sen.Pedro Piva. 236 
 
 Parecer nº 551, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 42, de 2000 (nº 1.098/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
180, de 2000, referente à auditoria realizada na Companhia de 
Desenvolvimento de Barcarena – CODEBAR, no Estado do Pará. 
Sen.Freitas Neto. 309 
 
 Parecer nº 552, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2000 (nº 2.408/96, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Sen.Nilo Teixeira Campos 372 
 
 Parecer nº 553, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2001 (nº 2.515/2000, na 
Casa de origem), que dá nova denominação ao Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. Sen.Romeu Tuma. 373 
 
 Parecer nº 554, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre os Diversos nº 54, de 1997 (nº 622/97, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
639/97, adotada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, 
referente à fixação dos coeficientes a serem utilizados no cálculo 
para a distribuição dos recursos dos Fundos de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  Sen.Geraldo Althoff. 374 
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 Parecer nº 555, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício nº S/34, de 1999 (nº 613/99, na origem), que 
encaminha ao Senado Federal as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, 
composição do primeiro semestre de 1999. Sen. Luiz Otávio. 375 
 
 Parecer nº 556, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 86, de 2000 (nº 2.806/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
146, de 2000, referente à auditoria na Escola Técnica Federal de 
São Cristóvão/SE. Sen. Luiz Otávio. 377 
 
 Parecer nº 557, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 93, de 2000 (nº 3.163/2000 na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
428/2000 referente à auditoria realizada no Serviço Social do 
Comércio – SESC – Administração Regional do Rio de Janeiro. Sen. 
Eduardo Suplicy.  378 
 
 Parecer nº 558, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 129, de 2000 (nº 4.255/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 326/2000, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal 
de Cidreira (RS). Sen.Geraldo Althoff. 378 
 
 Parecer nº 559, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 188, de 2000 (nº 6.394/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 229/2000, referente à auditoria realizada na Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo. Sen. Luiz Otávio. 379 
 
 Parecer nº 560, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 3, de 2001 (nº 8.488/2000, na origem), 
referente à Decisão adotada pelo Plenário do Tribunal de Contas da 
União, em representação formulada pelo Deputado Federal Agnelo 
Queiroz, em que alega o descumprimento do art. 37 da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 1998. Sen. Luiz Otávio. 380 
 
 Parecer nº 561, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000. 
Sen.Edison Lobão. 416 
 
 Parecer nº 562, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 1997. 
Sen.Antonio Carlos Valadares.    420 
 
 Parecer nº 563, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 263, 269 e 270, de 2001, de autoria dos 
Senadores Carlos Bezerra, Eduardo Suplicy e Osmar Dias, 
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respectivamente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Sen.Antonio Carlos Valadares.  442 
 
 Parecer nº 564, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 263, 269 e 270, de 2001, de autoria dos 
Senadores Carlos Bezerra, Eduardo Suplicy e Osmar Dias, 
respectivamente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Sen.Edison Lobão. 442 
 
 Parecer nº 565, de 2001, da Mesa do Senado Federal, 
sobre os Requerimentos nºs 263, 269 e 270, de 2001, de autoria dos 
Senadores Carlos Bezerra, Eduardo Suplicy e Osmar Dias, 
respectivamente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Sen.Antonio Carlos Valadares.  443 
 
 Parecer nº 566, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2000. 
Sen.Antonio Carlos Valadares.  486 
 
 Parecer nº 567, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2001, que aprova o 
ato que outorga permissão à Rádio Estação FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul. Sen. Emília 
Fernandes. 487 
 
 Parecer nº 568, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 1, de 2001 (nº 
1.820/2000, na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à apreciação do Senado o nome da Senhora Marisa 
Almeida Del’isola e Diniz para exercer o cargo de Diretor-Geral da 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN. Sen. Lúdio Coelho.       488 
 
 
(PE) 
 
 Preocupação com a descontinuidade dos projetos de 
fruticultura irrigada no Estado de Pernambuco em virtude do 
racionamento de energia. Sen.José Coelho. 443 
 
 
(PM) 
 
 Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, no 
sentido de que encontre uma solução para a situação dos policiais 
militares dos ex-territórios federais. Sen. Morazildo Cavalcanti.           160 
 
 Transcurso dos 176 anos de existência da Polícia Militar 
de Pernambuco. Sen.Carlos Wilson. 504 
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POLÍTICA 
 
 Premência da aprovação do Estatuto da Cidade, 
proposição que regulamentará as diretrizes gerais da política urbana 
em todo País, com destaque para a questão do déficit habitacional e 
dos projetos de moradias populares.  Sen.Mauro Miranda. 348 
 
 
  Crescimento da consciência política do povo brasileiro. 
Sen.Bernardo Cabral.  455 
 
 
PREOCUPAÇÕES 
 
 Preocupação com a situação do Rio São Francisco, 
defendendo a urgente implantação do Comitê de Gestão da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, aprovado pelo governo. Sen.Waldeck 
Ornelas.  078 
 
  Preocupação com o aumento de doenças endêmicas no 
País. Sen.Casildo  Maldaner.  498 
 
 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 
 Reflexões sobre a questão da preservação ambiental e da 
utilização dos recursos naturais, destacando algumas iniciativas do 
governo do Tocantins nestes setores.  Sen.Eduardo Siqueira 
Campos.  102 
 
 
PRINCÍPIOS 
 
 Afirmação dos princípios que norteiam sua atividade 
parlamentar. Sen.José Coelho. 443 
 
 
PRIVATIZAÇÃO 
 
 Considerações sobre o processo de privatização da 
telefonia e o alcance das metas de ampliação e interiorização do 
sistema. Sen.Romero Jucá.  093 
 
 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
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educação nacional.  Sen.Lucio Alcântara 472 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.  Sen.Romero Jucá. 472 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen.Marina Silva.   473 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.  Sen.Roberto Saturnino. 475 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen. Emília Fernandes.  475 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen.Casildo  Maldaner.  476 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen.Roberto Requião.   476 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.Sen.Ademir Andrade 476 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen.Bello Parga.   477 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Sen.Pedro Simon. 477 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
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educação nacional. Sen.Heloisa Helena.   479 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2000 (nº 
1.455/99, na Casa de origem), que renova o art. 376 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para permitir a realização 
de horas extras por mulheres. Sen. Emília Fernandes. 481 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2001 (nº 
2.429/2000, na Casa de origem), que institui o “Dia da Televisão”. 
Sen.Casildo  Maldaner. 482 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2001 (nº 
2.429/2000, na Casa de origem), que institui o “Dia da Televisão”. 
Sen.Roberto Requião.   482 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Projeto de Resolução nº 25, de 2001, que cria a Ouvidoria 
Parlamentar do Senado Federal. Sen.Ademir Andrade 396 
 
 Anúncio da apresentação de projeto de resolução que cria 
a Ouvidoria Parlamentar no Senado Federal. Sen.Ademir Andrade 425 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2001, que 
acrescenta inciso ao § 1º e insere novos §§ 2º e 3º no art. 11 da Lei 
nº 9.504, de 1997, que estabelece normas para as eleições, 
instituindo declaração a ser apresentada pelos candidatos e punindo 
com o indeferimento do pedido de registro o descumprimento ao 
referido § 1º do art. 11. Utilização dos institutos da medida provisória 
e da urgência constitucional. Sen. Jefferson Peres.   393 
 
 Elogios a projetos de lei de autoria do Senador Pedro 
Simon e da Deputada Rita Camata, em tramitação na Casa, que 
versam sobre a regulamentação de programas de televisão no País. 
Sen.Casildo  Maldaner.  077 
 
 Esclarecimentos acerca de projeto de lei de sua autoria, 
que modifica o art. 20 da Lei nº 9.433, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, para acrescentar situações em que, 
mantida a outorga, seria dispensada a cobrança pelo uso da água. 
Sen.Juvêncio Fonseca.  452 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2001, que altera a 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
para dar prioridade de tramitação aos procedimentos judiciais em 
que haja interesse social. Sen.Carlos Patrocínio. 027 
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 Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2001, que altera o 
parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária. 
Sen.Gilvam Borgens. 028 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2001, que revoga os 
§§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º do art. 899 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e normas conexas, para extinguir a exigência de depósito 
recursal nas ações trabalhistas. Sen. Osmar Dias. 389 
 
 Discutindo o projeto de Lei do Senado nº 130, de 1997, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que menciona, e dá outras providências 
(São João da Baliza-RR). Sen.Romero Jucá. 404 
 
 Discutindo o projeto de Lei do Senado nº 130, de 1997, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que menciona, e dá outras providências 
(São João da Baliza-RR). Sen. Morazildo Cavalcanti. 405 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, que 
acrescenta os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. 
Sen.Waldeck Ornelas.  461 
 
 Justificativas ao Projeto de Lei do Senado nº 109, de 
2001, de sua autoria, que dispõe sobre a realização de eleições 
primárias para a escolha de candidatos. Sen.Eduardo Suplicy 496 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Transcrição de pronunciamento do Deputado Pedro 
Valadares (PSB/SE), sobre as privatizações ocorridas no Brasil. 
Sen.Antonio Carlos Valadares 499 
 
 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 Importância da qualificação profissional para alavancar a 
produtividade e retomar a geração de empregos. Sen.Carlos 
Patrocínio. 175 
 
 
RECURSOS FINANCEIROS 
 
 Indignação pela falta de previsão de recursos destinados 
à construção de novas moradias populares, conforme o texto da Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias para 2002, que será votado no próximo 
dia 27, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Sen.Mauro 
Miranda.  446 
 
 
REGISTRO 
 
 Registro do lançamento da campanha de inclusão do Rio 
São Francisco como Patrimônio Nacional da Humanidade, 
promovida pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil 
e por entidades e prefeituras de Minas Gerais. Sen.Francelino 
Pereira.  086 
 
 
REPÚDIO 
 
 Repúdio à matéria do jornalista Ricardo Boechat, 
publicada no jornal O Globo, denominada “Causa e Efeito”. 
Sen.Carlos Bezerra.  077 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 303, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que 
menciona.Sen.Heloisa Helena. 150 
 
 Anúncio do encaminhamento de requerimento ao 
Conselho de Ética do Senado Federal, solicitando o 
desarquivamento da Decisão nº 1, de 2001, com base na matéria da 
revista IstoÉ, edição desta semana, que acusa S. Exª de 
envolvimento no episódio da violação do painel eletrônico do 
Senado. Sen.José Eduardo Dutra. 335 
 
 Justificativas ao requerimento de homenagem ao tenista 
Gustavo Kuerten, pela conquista do tricampeonato em Rolland 
Garros. Sen.Casildo  Maldaner. 384 
 
 Requerimento nº 305, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 
2000, de sua autoria, que altera o § 3º do art. 128 da CF/88, a fim de 
estabelecer que a escolha do candidato ao cargo de Procurador-
Geral do Estado e do Distrito Federal e Territórios será feita 
mediante processo eletivo. Sen.Sebastião Rocha.  392 
 
 Requerimento nº 306, de 2001, solicitando voto de louvor 
e aplauso ao Tenista Gustavo Kuerten. Sen.Casildo  Maldaner.         392 
 
 Requerimento nº 307, de 2001, solicitando que seja 
submetida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
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consulta sobre a possibilidade de o Senado Federal aprovar 
requerimento para retirada do Projeto de Lei do Senado nº 164, de 
2000, de sua autoria, que já está em tramitação na Câmara dos 
Deputados. Sen. Morazildo Cavalcanti. 392 
 
 Requerimento nº 308, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego as informações que menciona. 
Sen.Mauro Miranda. 398 
 
 Requerimento nº 312, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Defesa as informações que menciona. Sen.Tião Viana.   462 
 
 Requerimento nº 313, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social as informações que 
menciona, com vistas a instruir o Projeto de Decreto Legislativo nº 
236, de 2000. Sen.Heloisa Helena. 464 
 
 Requerimento nº 314, de 2001, solicitando voto de apoio, 
aplauso e congratulações relativo à instituição internacional de um 
imposto sobre transações. Sen.Roberto Saturnino.       465 
 
 
RODOVIAS 
 
 Advertências sobre a iminência de colapso no setor 
rodoviário, em conseqüência da deterioração e abandono em que se 
encontram as estradas nacionais. Sen.  Nabor Júnior.     311 
 
 Considerações sobre a situação de abandono das 
estradas federais no Nordeste. Sen.Waldeck Ornelas. 340 
 
 
SAUDAÇÕES 
 
 Saudação ao Senador Nova da Costa pela assunção ao 
mandato pela representação do Estado do Amapá. Sen.Sebastião 
Rocha.  384 
 
 
SECA 
 
 Registro da ocorrência de inúmeros saques no Estado da 
Paraíba motivados pela situação emergencial da seca no Nordeste. 
Sen.Ney Suassuna. 046 
 
 
SOLIDARIEDADE 
 
 Solidariedade ao Senador José Eduardo Dutra pelas 
denúncias publicadas na imprensa, que acusam S. Exa de 
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envolvimento na violação do painel eletrônico do Senado. 
Sen.Eduardo Suplicy 386 
 
 
(SP) 
 
 Contestação à decisão do governador de São Paulo de 
fechar o Canal Pereira Barreto, da Hidrovia Paraná/Tietê/Paranaíba. 
Sen.Íris Rezende. 314 
 
 Apelo ao governador de São Paulo para que reveja a 
idéia do fechamento do canal Pereira Barreto, medida que 
inviabilizará a hidrovia Paranaíba-Tietê-Parana. Sen.Mauro Miranda. 432 
 
 
(TO) 
 
 Esclarecimentos sobre a atuação da Comissão Especial 
do Senado, formada por S. Exa

 

 e os Senadores Leomar Quintanilha 
e Eduardo Siqueira Campos, destinada a mediar crise da Polícia 
Militar no Estado do Tocantins. Sen.Carlos Patrocínio. 043 

 Registro da obtenção, pelo Estado do Tocantins, do 
Certificado de Zona Livre de Aftosa com vacinação, conferido pela 
Organização Internacional de Epizootia – OIE.  Sen.Eduardo 
Siqueira Campos. 355 
 
 Implantação, em Palmas/TO, de pólo de caprino, cultura e 
de empresa produtora de aço do Grupo Gerdau. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos. 431 
 
 
(UFAC) 
 
 Registro da autorização concedida pelo Ministério da 
Educação à Universidade Federal do Acre, no sentido de que 
viabilize a contratação de professores para a instalação do curso de 
Medicina.  Sen.Tião Viana. 158 
 
 
(UFMA) 
 
 Satisfação com a inauguração do laboratório da 
Universidade Federal do Maranhão, destinado a pesquisar fontes 
alternativas de energia. Sen.Edison Lobão.  159 
 
 
(UFMT) 
 
 Considerações sobre a Lei Kandir. Regozijo com a 
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inauguração, no próximo mês, da primeira Universidade Indígena do 
Brasil, em Mato Grosso. Sen.Antero Paes de Barros 170 
 
(UFRR) 
 
 Relato das dificuldades da Universidade Federal de 
Roraima e o descaso do Governo Federal quanto aos pleitos 
daquela instituição, com ênfase na necessidade de contratação de 
docentes. Sen.Marluce Pinto. 449 
 
 
(UNB) 
 
 Realização, entre os últimos dias 4 a 7, na Universidade 
de Brasília, do I Congresso Nacional de Catadores de Material 
Reciclável. Sen.Eduardo Suplicy 386 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com a explosão e o crescimento da 
violência urbana.Geraldo Cândido.  097 



SENADO FEDERAL
Ata da 68ª Sessão De li be ra ti va Ordi ná ria

em 7 de Junho de 2001
3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.  Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão,
Mo za ril do Ca val can ti e Nova da Cos ta

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or – Arlin do 
Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra
– Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia 
Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe re i ra
– Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges –
He lo í sa He le na – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res –
João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – 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 –
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 – 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 – Nova da Cos ta – 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 me ro Jucá – Ro nal -
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te o tô 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 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.

A Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 189/2001, de 1º do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 179,
de 2001, que re i te ra os ter mos do Re que ri men to nº 341, 
de 1999, do Se na dor Mo re i ra Men des.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Geral da Mesa à dis po si ção do Re que -
ren te para con sul ta.

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 pela Sra. 1ª Se cre tá ria,
em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO G-3.815/DEMA. 1.1.2
PROTOCOLADO G-245.609/01

Em, 21 de mar ço de 2001

Pre za do Se na dor,
Em aten ção à de nún cia apre sen ta da pela Co mis -

são Par la men tar de Inqué ri to do Ju di ciá rio ins ta u ra da
nes se Se na do, em 6-9-2000, sob o nº 16.745-99, re fe -
ren te à exis tên cia de um pro ces so de li ci ta ção ocor ri do
nes te Tri bu nal de Jus ti ça, com o ob je ti vo de mo bi li ar o
novo pré dio do Fó rum Mi nis tro Má rio Gu i ma rães (Bar ra
Fun da), te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên -
cia, para as pro vi dên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as,
as có pi as in te gra is dos Pro ces sos nºs 36/99, 37/99 e
38/99, que tra tam do as sun to em ques tão.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar a Vos sa
Exce lên cia meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. 
– Már cio Mar tins Bo ni lha, Pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça.

Of. nº 472/2001-SERP
Ref. Proc. PA 19.720-3/00

Sal va dor, 22 de mar ço de 2001

Se nhor Pre si den te do Se na do,
Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar có pia

dos au tos do pro ces so em epí gra fe, a fim de que Vos -
sa Exce lên cia tome co nhe ci men to das me di das ado -
ta das por esta Cor re ge do ria.

Co lho o en se jo, para re no var a Vos sa Exce lên -
cia os meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. –
Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça.



 



OF. Nº CGJ.-349/00-GC

Sal va dor, 16 de no vem bro de 2000

Exmº Sr.
Bel. Jo se li to Ro dri gues Mi ran da Jú ni or
DD. Ju iz-Corregedor da 2ª Re gião
Nes ta

Se nhor Juiz-Cor re ge dor,
Enca mi nho a V. Exª fo to có pi as das emen tas de

do cu men tos pro to co li za dos pe ran te a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to do Con gres so Na ci o nal,
ins ti tu í da me di an te Re que ri men to nº 118/99 (CPI do
Ju di ciá rio), para que se jam ado ta das as pro vi dên ci as
ca bí ve is.

Va lho-me da opor tu ni da de para re no var-lhe ele -
va dos pro tes tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Des. Jus ti no Tel les, Cor re -
ge dor Ge ral da Jus ti ça.

Of. nº 1.503/2000-SERP
Ref. Proc. PA. 19.720-3/00

Sal va dor, 29 de de zem bro de 2000

Exmº Sr.
Dr. José Mil ton Men des de Sena
MM. Juiz de Di re i to da 6ª Vara Cí vel e
Co mer ci al des ta Ca pi tal
Nes ta

Se nhor Ma gis tra do,
Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar xe ro có -

pia do ex pe di en te de fl. 3, re fe ren te ao pro ces so em
epí gra fe, ao tem po em que, so li ci to a Vos sa Exce lên -
cia in for ma ções acer ca dos fa tos ali no ti ci a dos.

Co lho a oca sião para apre sen tar a Vos sa Exce -
lên cia meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. –
Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor-Geral da Jus ti ça.

JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA
CÍVEL E COMERCIAL

Sal va dor, 6 de fe ve re i ro de 2001

Ao Exmo. Se nhor
Des. Jus ti no Tel les
M.D. Cor re ge dor-ge ral da Jus ti ça
Pa lá cio da Jus ti ça
CAB
Nes ta

Se nhor De sem bar ga dor Cor re ge dor,
Acu so, na data de on tem (5-2-2001), o re ce bi -

men to do Ofí cio nº 1.503/2000-SERP, as si na do por

V. Exª, com o qual acom pa nha va có pia xe rox ina u ten -
ti ca da, ex tra í da do proc. PA.-19.720-3/2000, re la ti vo
a uma de nún cia for mu la da por ARNOLDO SOARES
HERVAN, à Egré gia Pre si dên cia do Se na do da Re -
pú bli ca con tra o Sig na tá rio, per ti nen te ao Pro ce di -
men to Ordi ná rio nº 96.702-7, an ti go nº 13.124, no pra -
zo le gal, pres to as in for ma ções so li ci ta das.

O do cu men to ge ra dor do ofí cio de V. Exª, ori un -
do da CPI do Ju di ciá rio – men ci o na como au to ri da des 
res pon den tes, o Sig na tá rio, o Des. José Ge mi ni a no
da Con ce i ção, o Juiz Fe de ral Fer nan do da Cos ta Tou -
ri nho Neto Val de cí rio de Oli ve i ra Car ne i ro, o Des.,
apo sen ta do, José Hé lio Ne ves da Ro cha, o Des. Pa u -
lo Fur ta do, os ad vo ga dos Eli e ne Mar ga ri da Bar re to
San tos e Wil son Pi res Nas ci men to.

De re fe rên cia ao Juiz Sig na tá rio, Ti tu lar da Sex -
ta Vara Cí vel e Co mer ci al des ta Co mar ca, aduz o de -
nun ci an te que te ria ten ta do pre ju di car a par te au to ra
ao per ma ne cer com seu pro ces so, por dez anos, e,
após esse pe río do, en ca mi nhou o pro ces so para o
Juiz da Sé ti ma Vara Cí vel e Co mer ci al, o Dr. Val de cí -
rio de Oli ve i ra Car ne i ro. Mais adi an te, o cor po de sua
peça de nun ci a tó ria, ain da de re fe rên cia ao Sig na tá -
rio, dis se: “A ad vo ga da Eli e ne Mar ga ri da Bar re to San -
tos te ria sido obri ga da, pelo Juiz Sig na tá rio, a se afas -
tar do pro ces so, por ter co nhe ci men to da fra u de co -
me ti da pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral”. E é den tro
dis so, que pres to as in for ma ções.

PRELIMINARMENTE – que ro re gis trar os an te -
ce den tes e o com por ta men to do Sr. ARNOLDO
SOARES HERVAN nes te Ju í zo e Car tó rio, que ser vi -
rá de fo lha de an te ce den tes:

Nes te Ju í zo e Car tó rio pro ces sa-se uma ação
de Re in te gra ção de Pos se nº 400.336-1/94, fi gu ran do 
como au to res ALMIRO DA COSTA DANTAS e sua es -
po sa, ISAURA SOARES DANTAS, pais do Sr.
ARNOLDO SOARES HERVAN, que fi gu ra na ação de 
Re in te gra ção de Pos se, como réu. Nes ta ação, exor -
di al fls. 2/4, subs cri ta pelo ad vo ga do dos au to res, Dr.
Jo nas Ama do de Oli ve i ra Neto – OAB/BA-11.469, de -
cla rou que o réu/de nun ci an te, ARNOLDO SOARES
HERVAN, apro ve i tan do de sua con di ção de “fi lho” e
da frá gil sa ú de de seus pais, com mais de se ten ta
anos de ida de, à épo ca, pas sou, sem au to ri za ção dos 
mes mos, a des fi gu rar o imó vel, abrin do ja ne las e por -
tas, re ti ran do pi sos etc. Que o réu/de nun ci an te trans -
for mou a re si dên cia dos pais em um “an tro vil”, pois a
sala de jan tar da re fe ri da re si dên cia pas sou a ser
pon to do “jogo de bi cho, bar e pon to de en con tro de
pes so as de ba i xís si mo ní vel, oca si o nan do sé ri os
trans tor nos para a paz e sa ú de dos pais, ad mi tin do a



fre qüên cia de pes so as no bar, usan do dro gas e al -
coó la tras, cri an do con fu sões e bri gas cons tan tes”.

Ain da na exor di al, de cla ra ram os au to res da
ação de Re in te gra ção de Pos se, o se guin te: “Que o
réu Arnol do So a res Her van, ora de nun ci an te, cons -
tan te men te, es pan ca seus pais. Re cen te men te, de
maneira ani ma les ca es pan ca ra a sua en ve lhe ci da
mãe, a so cos e pon ta pés, atin gin do-lhe os bra ços, ná -
de gas, face, cu jos pais pres ta ram que i xa cri me e sub -
me te ram-se ao la u do de le sões cor po ra is (doc. ane xo
nº 1, fls. 18/19), acom pa nhan do com este ofí cio, có pia
da pe ti ção ini ci al, fls. 2/4, (doc. nº 2).

Como se vê dos au tos, ob je ti van do a tran qüi li da -
de dos pos tu lan tes pais do réu, de fe ri a re in te gra cão li -
mi nar pre ten di da pe los mes mos, nos ter mos da de ci -
são in ter lo cu tó ria que se vê às fls. 43/43 ver so, (doc. nº
3). Con tu do, di an te dos fa tos que en vol vem pais e fi lho, 
não efe tu ei a di li gên cia da re in te gra ção de pos se, an -
te ri or men te de fe ri da, en ten den do que era me lhor pro -
du zir uma au diên cia, a fim de al can çar a con ci li a ção
en tre as par tes, que até o mo men to não se re a li zou por 
con ta da di fi cul da de apre sen ta da pe las mes mas par -
tes.

Infor mo, mais ain da, con for me de cla ra ção fe i ta a
mim pelo Escri vão do Car tó rio, Anto nio Je sus San tos,
o Sr. Arnol do So a res Her van sem pre che ga va no Car -
tó rio em bri a ga do, ten tan do in va dir o re fe ri do Car tó rio.

Des se preâm bu lo pas so a in for mar so bre o Pro -
ces so Ordi ná rio nº 96.702-7 an ti go 13.124/80. Os au -
tos em ques tão cons tam, como par te au to ra, Arnol do
So a res Her van, e réu, Olim pio Jor ge Pin to San ta na.
Este pro ces so é ori un do da ação de Inde ni za ção nº
13.124 do Ju í zo de Di re i to da 5ª Vara de Assis tên cia
Ju di ciá ria, fi gu ran do como au tor Arnol do So a res Her -
van e réu, Omar San ta na, sen do o ad vo ga do, na oca -
sião, o Dr. Wil son Pi res Nas ci men to. Quem pri me i ro
des pa chou o pro ces so ori gi nal em 18 de maio de
1981, foi o en tão Juiz, atu al De sem bar ga dor, José Ge -
mi ni a no da Con ce i ção que de ter mi nou a ci ta ção de
Omar San ta na, fls. 18/18 ver so, o qual con tes tou con -
for me fls. 24/26, na data de 3-6-1981. O au tor Arnol do
So a res Her van ofe re ceu ré pli ca à con tes ta ção no dia
26-6-1981, pe ti ção fls. 30/39.

A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral veio ao pro ces so,
por for ça do des pa cho que se vê à fl. 50 em 6-8-1981,
na qual pe ti ção fls. 51/52, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
in for ma a exis tên cia de um ou tro pro ces so, nes te Ju í -
zo, fi gu ran do como au tor, Arnol do So a res Her van con -
tra Omar San ta na e ou tro.

Nes sa con di ção, o Dr. José Ge mi ni a no da Con ce i -
ção dá um des pa cho em 7-12-82, que se vê fls. 86/88,

de cli nan do da com pe tên cia e re me ten do o pro ces so
para uma das Va ras Cí ve is des ta Ca pi tal, vin do a ser
dis tri bu í da para a Sex ta Vara Cí vel , quan do, en tão, era 
Juiz Ti tu lar em 22-5-84, o Dr. João Mou ra da Cos ta –
De sem bar ga dor, já fa le ci do – pro fe riu sen ten ça de fi ni -
ti va, que se vê às fls. 96/98, con for me có pia ane xa,
doc. nº 04, que jul gou im pro ce den te a ação pro pos ta
por Arnol do So a res Her van, o ora de nun ci an te. Irre sig -
na do com os efe i tos da sen ten ça, in ter pôs re cur so de
ape la ção para o Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça na data de 
18-6-84, fls. 102/107. Daí, os au tos da ape la ção su bi -
ram a Su pe ri or Instân cia, sor te a do Re la tor, o emi nen te 
De sem bar ga dor Pa u lo Fur ta do, 4ª Câ ma ra Cí vel em
27-11-84. O re cur so de ape la ção foi jul ga do pela 4ª Câ -
ma ra Cí vel com pos ta dos De sem bar ga do res: Pa u lo
Fur ta do, Ja tahy Fon se ca, e 3º Jul ga dor o pró prio Des.
Ja tahy Fon se ca, dan do pro vi men to ao apelo para de -
cre tar a nu li da de da sen ten ça, esse foi o Acór dão, que
se vê às fls. 121/125, em ane xo, doc. nº 5.

Os au tos fo ram re me ti dos ao Ju í zo de ori gem, 6ª
Vara Cí vel, sen do re ce bi do pelo en tão Juiz ti tu lar, Dr.
João Mou ra da Cos ta em 9-4-85. E, pe ran te esse mes -
mo Juiz, o pro ces so cum priu as di li gên ci as di ta das
pelo Acór dão que anu lou a sen ten ça, como se vê às
fls. 162 dos au tos.

A par tir de 28-4-86, as su mi a ti tu la ri da de do Ju í -
zo da 6ª Vara Cí vel, des pa chei o pro ces so no dia
28-4-86, man dan do que as par tes in te res sa das se ma -
ni fes tas sem so bre o la u do pe ri ci al, fls. 163/167. Daí em 
di an te, pas sei a ju ris di ci o nar no pro ces so, man dan do
as par tes para a ins tru ção da pro va em au diên cia,
com ou vi da das tes te mu nhas, des pa cho de 17-7-86,
fls. 171, des pa chei em 25-7-86, fls. 173, des pa chei em
5-8-86 fls. 174, de sig nan do au diên cia de ins tru ção.
Des pa chei em 2-9-86, fls. 178/179. Insta lei au diên cia
de ins tru ção e jul ga men to no dia 16-9-86, fls. 182/184.

Às fls. 187, Arnol do So a res Her van, atra vés de
jun ta da de subs ta be le ci men to, foi pa tro ci na do pela
ad vo ga da Eli e ne Mar ga ri da Bar re to San tos que di ri -
giu pe ti ção ao pro ces so, pro to co la da no dia 22-9-86,
fls. 187, pe din do a jun ta da de subs ta be le ci men to,
sem re ser vas, fls. 188. Des pa chei a pe ti ção con ce -
den do vis ta no pro ces so à nova ad vo ga da do Sr.
Arnol do, no dia 22 de se tem bro/86, isto é, no mes mo
dia que foi pro to co la da a pe ti ção.

A ad vo ga da, Eli e ne Mar ga ri da Bar re to San tos em
data de 6-10-86, atra vés pe ti ção fls. 190/191, re que ria a
re mes sa des ses au tos para o Ju í zo Fe de ral em face da
pre sen ça da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral como par te nos
au tos, cuja có pia se gue ane xa, doc.  nº 6. Des pa chei a

 



pe ti ção no dia se guin te, 7-10-86, man dan do ou vir a par -
te con trá ria so bre a pe ti ção, de fls. 190/192.

Di an te dis so, não ten do a par te ré ma ni fes ta do
so bre os ter mos da pe ti ção do au tor Arnol do, apre -
sen ta da por sua ad vo ga da, Eli e ne Mar ga ri da Bar re to
San tos, por des pa cho fun da men ta do de cli nei da
com pe tên cia em ra zão da ma té ria para o Ju í zo Fe -
de ral nes te Esta do, doc. ane xo, fls. 193/194 em
21-10-86, doc. nº 07. Assim, os au tos fo ram re me ti dos 
para a Jus ti ça Fe de ral no dia 28 de ou tu bro/86, lá che -
gan do em 31 do mes mo mês e ano.

Na Jus ti ça Fe de ral foi o pro ces so dis tri bu í do
para a 3ª Vara re ce ben do des pa cho do Juiz no dia
5-12-86, nos ter mos da pe ti ção di ri gi da pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral que se vê às fls. 207 a 210. O Juiz
que des pa chou na 3ª Vara foi o Dr. Olin do Her cu la no
de Me ne zes, in clu si ve em pe ti ção di ri gi da pela ad vo -
ga da Eli e ne Mar ga ri da Bar re to San tos, pa tro na do au -
tor/de nun ci an te, que se vê às fls. 213/217, doc. nº 08,
que se gue em ane xo.

Con clu sos os au tos ao Juiz Fe de ral em 16-1-87, 
des pa chou às fls. 218/219, de cli nan do da com pe tên -
cia, man dan do re tor nar ao Ju í zo da Sex ta Vara Cí vel.
De vol vi dos os au tos a este Ju í zo, atra vés ofí cio do Dr.
Fer nan do da Cos ta Tou ri nho Neto, Ti tu lar da 3ª Vara
Fe de ral, di ri gi da ao en tão Cor re ge dor-Geral da Jus ti -
ça, Des. Wil de de Oli ve i ra Lima em 6-2-87, fls. 221.

Os au tos fo ram re ce bi dos nes te Ju í zo, con clu -
sos, o Sig na tá rio Ti tu lar da Sex ta Vara Cí vel le van tou o
con fli to de com pe tên cia, re me ten do os au tos ao Excel -
so Tri bu nal Fe de ral de Re cur so no dia 10-3-87, de ci -
são que se vê às fls. 225/228, em ane xo, doc. nº 09.

O con fli to de com pe tên cia ne ga ti va sus ten ta da
por este Juiz e pelo Ju í zo Fe de ral foi re la tor o Exmº
Se nhor Mi nis tro Fla quer Scar tez zi ni, que por una ni -
mi da de da Egré gia Pri me i ra Ses são da que le Tri bu nal
Fe de ral jul gou im pro ce den te o con fli to, de cla ran do
com pe ten te o Ju í zo de Di re i to da 6ª Vara Cí vel. O pro -
ces so re tor nou do Tri bu nal Fe de ral de Re cur so, sen -
do de vi da men te pro ces sa do, ime di a ta men te.

Con clu sos os au tos no dia 5-5-88, de ter mi nei,
por des pa cho, que o Car tó rio in for mas se se o ad vo -
ga do do au tor ain da é o mes mo, daí, o Car tó rio in for -
ma va às fls. 250 que o au tor mu dou de ad vo ga do,
pas san do para o Dr. Nil ton da Sil va, a cer ti dão é de
1º-1-88. Então, o novo pa tro no do au tor Nil ton da Sil va 
– OAB/BA-1494, pe ti ci o nou em 6-7-88, na qual, en tre
ou tros pe di dos, apre sen ta va uma cer ti dão de óbi to do 
réu Omar San ta na, que se vê às fls. 255, fa le ci do no
dia 8-12-86.

Ante tal si tu a ção, en ten di afas tar-me do pro ces -
so, por mo ti vo ín ti mo, com apo io do pa rá gra fo úni co do
art. 135 do Có di go de Pro ces so Ci vil, com ur gên cia, ao 
meu subs ti tu to le gal, o Juiz da 7ª Vara Cí vel, o des pa -
cho é de 7-11-88, fls. 256, doc. nº 10 em ane xo. Re ce -
bi dos na 7ª Vara Cí vel, pelo en tão Juiz, Dr. Lou ri val Je -
sus Fer re i ra, atu al de sem bar ga dor des se Egré gio  Tri -
bu nal. Daí em di an te, o pro ces so se guiu sob a pre si -
dên cia da que le Ju í zo, sen do, afi nal jul ga do por sen ten -
ça no dia 20-12-1989, pelo Dr. Val de cí rio de Oli ve i ra
Car ne i ro que jul gou im pro ce den te a ação, con de nan -
do o au tor Arnol do So a res Her van ao pa ga men to das
cus tas pro ces su a is e ho no rá ri os ad vo ca tí ci os.

Irre sig na do com os efe i tos da sen ten ça, dela
ape lou para o Egré gio Tri bu nal de Jus ti ça, afi nal, dis -
tri bu í do o re cur so para a 3ª Câ ma ra Cí vel, sen do Re -
la tor o Des. Apo sen ta do, Hé lio Ne ves da Ro cha, que
apre sen tou seu re la tó rio, indo, fi nal men te, para o Re -
vi sor, Des. Jus ti no Tel les, atu al Cor re ge dor-Geral da
Jus ti ça, sen do ter ce i ro Jul ga dor, Des. Wal ter Bran -
dão. Fi nal men te, a Egré gia Câ ma ra, jul gan do o re cur -
so no dia 26-8-92 ne gou pro vi men to ao  Re cur so de
Ape la ção de Arnol do So a res Her van, man ten do-se
pe los seus pró pri os fun da men tos a sen ten ça de mé ri -
to pro fe ri da pelo Dr. Val de cí rio de Oli ve i ra Car ne i ro,
en tão ti tu lar da 7ª Vara Cí vel. Irre sig na do, Arnol do So -
a res Her van in ter pôs re cur so es pe ci al para o Egré gio
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça di ri gi do ao De sem bar ga -
dor Pa u lo Fur ta do, en tão Pre si den te do Tri bu nal de
Jus ti ça, que, por de ci são fun da men ta da de ne gou se -
gui men to ao re cur so em 12-3-93.

No va men te, Arnol do So a res Her van cons ti tui
novo pro cu ra dor, o ad vo ga do, Dr. Pa u to Ken nedy Mo -
re i ra Fa gun des – OAB/BA 11.056, que pe diu vis ta dos 
au tos. Nes se ín te rim, mais uma vez, Arnol do So a res
Her van cons ti tui novo pa tro no, o ad vo ga do Ulis ses
Gon çal ves Mou ra – OAB/BA 13.771, que veio re nun -
ci ar aos po de res re ce bi dos no dia 10 de ju lho/97, na
pe ti ção de fls. 343 do se gun do vo lu me dos au tos. Que 
veio a cons ti tu ir novo pa tro no o De fen sor Pú bli co Ri -
car do Cláu dio Car ri lho Sá OAB/BA 12.138, pe ti ção
fls. 346 e pro cu ra ção fls. 347.

Ain da mais uma vez, Arnol do So a res Her van
cons ti tui novo pa tro no, a ad vo ga da Li ze te Fre i tas Cer -
que i ra, que pe diu vis ta dos au tos pelo pra zo de lei,
jun tan do pro cu ra ção que se vê às fls. 351/352. Fi nal -
men te a ad vo ga da Li ze te Fre i tas Cer que i ra – OAB/BA 
7198 re ti rou o pro ces so do Car tó rio, sob car ga, no dia 
20-7-2000, de vol ven do no dia 5-2-2001, on tem, pas -
san do o pro ces so em seu po der, du ran te sete me ses,
de vol ven do-o sem qual quer pe ti ção.



Esta é a si tu a ção dos au tos, na qual so men te no
en ten di men to do de nun ci an te Arnol do So a res Her van,
o Sig na tá rio te nha ten ta do lhe pre ju di car, afir man do que 
per ma ne ceu com o pro ces so du ran te dez anos, o que
não é ver da de. Os au tos ini ci a ram em 1980, em abril de
1986, as su mi como ti tu lar da Sex ta Vara Cí vel, du ran te
o pe río do que pre si di o pro ces so, con for me re la tei aci -
ma, não he si tei em des pa char o fe i to, não re tar dei e mu -
i to me nos obri guei ou ori en tei a ad vo ga da Eli e ne Mar -
ga ri da Bar re to San tos, que co nhe ci na lide fo ren se da

6ª
 Vara Cí vel, como ad vo ga da, não co nhe cen do nada

que de sa bo ne sua con du ta, como, igual men te, afir -
mo.

De se ja mos to dos, não há ne gar, um pa drão mo ral 
para o com por ta men to de cada um, de modo a ex clu ir
qua is quer cen su ras. So mos de sa ten di dos, qua se sem -
pre, vêem em nós o mo de lo má xi mo da in con gruên cia
ao nos pren der mos vi go ro sa men te a an ta gô ni cos pon -
tos, de vis ta, es que ci dos, nos sos opo si to res, de que
pro ce dem sem ra zão. Não é ofen den do, nem ame a çan -
do ao Juiz que se apro va o Di re i to, mor men te no Bra sil. O 
Juiz não é de fen sor. O Juiz não de fen de o ma i or, nem o
me nor, deci de, jul ga, faz jus ti ça, que se não sa tis -
faz, a par te dela re cor re ao in vés de ofen der e ame -
a çar o Juiz. Nes se sen ti do, este Juiz re pe le às de sa -
ten ções e ame a ças con ti das no do cu mento for mu la -
do por Arnol do So a res Her van, que ins tru iu o ofí cio de V.
Exª. No es cor re i to modo de pro ce der, cum prin do a ri gor
os de ve res im pos tos pela pro fis são, esta é a nos sa me -
lhor de fe sa.

Fi nal men te, des co nhe ço por cons ciên cia ou por
ou vir di zer, qual quer tipo de fra u de por ven tu ra co me ti da
pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral nes se epi só dio.

São es tas, pois, as in for ma ções que pres to a res -
pe i to.

Apre sen to a V. Exa meus pro tes tos de es ti ma e
con si de ra ção.

Bel. José Mil ton Men des de Sena,  Juiz de Dire i -
to.

CONCLUSÃO

Aos 12 dias do mês de fe ve re i ro do ano de 2001,
faço es tes au tos con clu sos ao Exmo. Sr. Juiz Cor re ge -
dor Jo se li to Ro dri gues de Mi ran da Jú ni or. Para cons tar,
la vrei o pre sen te ter mo.

Che fe da Se ção de Re gis tros e Pro ces sa men -
tos Dis ci pli na res – SERP

Au tos nº  PA 19.720-3/00

Inci de so bre o caso con cre to o dis pos to no pa rá -
gra fo úni co, art. 88, do Re gi men to Inter no do Tri bu nal
de Jus ti ça da Ba hia.

Em sen do as sim, opi no pelo ar qui va men to des -
tes au tos com as con se qüen tes ano ta ções e ba i xa.

À su pe ri or con si de ra ção.

Sal va dor, 2 de mar ço de 2001. – Jo se li to Ro -
dri gues de Mi ran da Jú ni or, Juiz Cor re ge dor.

CONCLUSÃO

Aos 6 dias do mês de mar ço de 2001, faço con -
clu são des tes au tos ao Exce len tís si mo De sem bar ga -
dor Jus ti no Tel les, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça, e,
para cons tar, la vrei este ter mo.

Asses so ria Espe ci al da CGJ

Pro ces so nº PA 19.720-3/00

Aco lho o pro nun ci a men to do Juiz Cor re ge dor,
fl, 42, e, in vo can do o quan to pres cri to no pa rá gra fo
úni co do art. 88 do Re gi men to Inter no des te Tri bu nal 
de Jus ti ça, de ter mi no que se jam es tes au tos ba i xa -
dos e ar qui va dos.

Pu bli que-se, en ca mi nhe-se có pia do pro ces so
à CPI do Ju di ciá rio e pro ce dam-se as co mu ni ca ções 
ne ces sá ri as.

Sal va dor, 6 de mar ço de 2001. – Des. Jus ti no
Tel les, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça.

Of. nº 489/2001 – SERP
Ref. Prof. IP 19.348-8/00

Sal va dor, 23 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do

Se nhor Se na dor,

Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar có pia
dos au tos, do pro ces so em epi gra fe, a fim de que
Vos sa Exce lên cia tome co nhe ci men to das me di das
ado ta das por esta Cor re ge do ria.

 



Co lho o en se jo para re no var a Vos sa Exce lên -
cia os pro tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor-Geral da Jus ti ça.

OF. Nº CGJ-349/00-GC

Sal va dor, 16 de no vem bro de 2000

Exmº Sr.
Bel. Jo se li to Ro dri gues Mi ran da Jú ni or
DD. Ju iz-Corregedor da 2ª Re gião
Nes ta

Se nhor Juiz-Cor re ge dor,
Enca mi ho a V. Exª fo to có pi as das emen ta de do -

cu men tos pro to co li za dos pe ran te a Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to do Con gres so Na ci o nal, ins ti tu í -
da me di an te Re que ri men to nº 118/99, (CPI do Ju di -
ciá rio), para que se jam ado ta das as pro vi dên ci as ca -
bí ve is.

Va lho-me da opor tu ni da de para re no var-lhe
ele va dos pro tes tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra -
ção.

Aten ci o sa men te. – Des. Jur ti no Tel les, Cor re -
ge dor-Ge ral da Jus ti ça.



CONCLUSÃO

Aos 27 dias do mês de de zem bro do ano de
2000, faço es tes au tos con clu sos ao Juiz Cor re ge dor
Jo se li to Ro dri gues de Mi ran da Jú ni or.

Para cons tar, la vrei o pre sen te ter mo.
Che fe de Se ção de Re gis tros e Pro ces sa men -

tos Dis ci pli na res – SERP

DESPACHO

Ofi cie-se ao juiz men ci o na do, so li ci tan do in for -
ma ções acer ca dos fa tos no ti ci a dos no ex pe di en te de
fl. 3 dos au tos.

Sal va dor, 27 de de zem bro de 2000. – Jo se li to
Ro dri gues de Mi ran da Jú ni or, Juiz Cor re ge dor.

Of. nº l.504/2000 – SERP
Ref. Proc. PA 19.348-8/00

Sal va dor, 29 de de zem bro de 2000

Exmº Sr.
Dr. José Ma ria Tha deu Ve i ga de Mas ca re nhas Mo i ta
MM Juiz de Di re i to da 1ª Vara Cí vel da Co mar ca de
Bar re i ras/BA

Se nhor Ma gis tra do,
Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar xe ro -

có pia do ex pe di en te de fl. 3, re fe ren te ao pro ces so
em epí gra fe, ao tem po em que, so li ci to a Vos sa
Exce lên cia in for ma ções acer ca dos fa tos ali no ti ci a -
dos.

Co lho a oca sião para apre sen tar a Vos sa Exce -
lên cia meus pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. –
Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge dor-Ge ral de Jus ti ça.

Co mar ca de Bar re i ras
Primeira Vara Cível e Privativa dos Registros
Públicos

Bar re i ras, 5 de fe ve re i ro de 2001

Ao Exce len tís si mo Se nhor
De sem bar ga dor Jus ti no Tel les
Dig nís si mo Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça
Tri bu nal de Jus ti ça da Ba hia
Sal va dor – Ba hia

Se nhor De sem bar ga dor Cor re ge dor,

Acu sa mos o re ce bi men to, hoje, do ofí cio nº
1.504/2000-SERP, re fe ren te ao Pro ces so PA
19.348-8/00, ao qual, se fez jun tar uma fo to có pia do
“do cu men to nº 14.669-99", dan do con ta de que, na
CPI do Ju di ciá rio, te ria sido ofe re ci da de nún cia con tra 
nós, se gun do a qual, pro ces sos de va lo res sig ni fi ca ti -
vos, en vol ven do li ti gan tes não re fe ri dos, fo ram dis tri -
bu í dos a este Ju í zo. Que o ”re pre sen tan te" es ta ria
sen do pre ju di ca do, por per se gui ção nos sa e, in clu si -
ve, que al gu mas de ci sões não fo ram le va das ao co -
nhe ci men to do mes mo, para que pu des se to mar pro -
vi dên ci as.

Pri me i ra men te, pe di mos vê nia para ob ser var,
que não se in di ca quem te ria sido o “de nun ci an te”,
ou mes mo o “re pre sen tan te”, quan to mais, para se -
rem in di ca dos os even tu a is li ti gan tes e os pro ces -
sos res pec ti vos, de modo a que pos sa mos iden ti fi -
car tais pes so as, que su pos ta men te te ri am im pu ta -
do a nós, con du ta que ja ma is ti ve mos, nem pre ten -
de mos ter.

Mes mo as sim, Se nhor De sem bar ga dor Cor re -
ge dor, mis ter se jam fe i tas as se guin tes con si de ra -
ções: Os pro ces sos que che gam a este Ju í zo, como,
aliás, é de pra xe, de cor rem de re gu lar dis tri bu i ção, in -
clu si ve, fis ca li za da pelo ilus tre Juiz Di re tor do Fó rum,
pou co im por tan do quem se jam as par tes e o va lor
das re fe ri das de man das. Nun ca per se gui mos quem
quer que seja e, des se fato, sa bem e po dem in for -
mar as co mu ni da des por onde pas sa mos, nes ses
mais de nove anos de ju di ca tu ra. Não pro fe ri mos
de ci sões “se cre tas”, mas fo ram e con ti nu am sen do, 
to das, de vi da men te pu bli ca das no Diá rio do Po der
Ju di ciá rio, edi ção lo cal, isto, quan do não in ti ma -
das, nos au tos, as par tes in te res sa das, atra vés de
seus pa tro nos.

Se nhor De sem bar ga dor Cor re ge dor:

Con si de ran do as ra zões aci ma ex pos tas e a cir -
cuns tân cia de ja ma is ter mos nos des vi a do dos de ve -
res ine ren tes às re le van tes fun ções que exer ce mos,
mas pro cu ran do, sem pre, pa u tar nos sa vida pela dig -
ni da de e pelo de sem pe nho cor re to des sas mes mas
fun ções, é que re que re mos, seja ar qui va da a re fe ri da
“de nún cia”. O que es pe ra mos, aliás, fi a dos no alto es -
pí ri to de Jus ti ça de Vos sa Exce lên cia.

 



Co lhe mos o en se jo, para re no var a ex pres são
da nos sa es ti ma e ele va do res pe i to. – José M. Tha -
deu V. M. Mot ta, Juiz de Di re i to.

CONCLUSÃO

Aos 14 dias do mês de fe ve re i ro do ano de 2001, 
faço es tes au tos con clu sos ao Exmº Sr. Juiz Cor re ge -
dor Jo se li to Ro dri gues de Mi ran da Jú ni or. Para cons -
tar, la vrei o pre sen te ter mo.

Che fe da Se ção de Re gis tros e Pro ces sa men -
tos Dis ci pli na res – SERP

Au tos nº PA 19.348-8/00

Inci de so bre o caso con cre to o dis pos to no pa rá -
gra fo úni co, art. 88, do Re gi men to Inter no do Tri bu nal
de Jus ti ça da Ba hia.

Em sen do as sim, opi no pelo ar qui va men to
des tes au tos com as con se qüen tes ano ta ções e
ba i xa.

À su pe ri or con si de ra ção.

Sal va dor, 2 de mar ço de 2001. – Jo se li to Ro dri -
gues de Mi ran da Jú ni or, Juiz Cor re ge dor.

CONCLUSÃO

Aos 7 dias do mês de mar ço de 2001, faço con -
clu são des tes au tos ao Exce len tís si mo De sem bar ga -
dor Jus ti no   Tel les, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça, e,
para cons tar, la vrei este ter mo.

Asses so ria Espe ci al da CGJ

Pro ces so nº PA 19.348-8/00

Aco lho o pro nun ci a men to do Juiz Cor re ge dor, fl. 
13, e, in vo can do o quan to pres cri to no pa rá gra fo úni -
co do art. 88 do Re gi men to Inter no des te Tri bu nal de
Jus ti ça, de ter mi no que se jam es tes au tos ba i xa dos e
ar qui va dos.

Pu bli que-se, en ca mi nhe-se có pia do pro ces so à 
CPI do Ju di ciá rio e pro ce dam-se as co mu ni ca ções
ne ces sá ri as.

Sal va dor, 7 de mar ço de 2001. – Des. Jus ti no
Tel les, Cor re ge dor-Ge ral da Jus ti ça.

Ofí cio nº  653 /01-GAB

Bra sí lia, 7 de maio de 2001

Exmº Sr.
Se na dor Ja der Bar ba lho 
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Em Ofí cio nº 281-11/2000-PRESI, de 16 de ou -

tu bro de 2000, o an te ces sor de V. Exª, na Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, en ca mi nhou a este Órgão, para as per ti nen tes
con si de ra ções, re la ção de do cu men tos pro to co li za -
dos pe ran te a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
cri a da pelo Re que ri men to nº 118/99, a CPI do Ju di -
ciá rio.

Na prá ti ca, re fe rem-se os do cu men tos a de nún -
ci as apre sen ta das du ran te os tra ba lhos da CPI, as
qua is, para for mar ju í zo de cer te za, e fa zer atu ar a
ver da de, o Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho en ca mi -
nhou a exa me de suas uni da des des cen tra li za das,
con for me o lo cal do fato a ser apu ra do.

Vá ri as in for ma ções per ti nen tes já es tão dis -
po ní ve is, e vão sin te ti ca men te re la ta das em ane xo,
ne nhu ma in di can do ca rên cia de tem pes ti vas pro vi -
dên ci as pro fi lá ti cas, pou cas com afi ni da de en tre o
fato re la ta do e o di re i to, qua se to das, de pre en -
de-se, mo vi das por sen ti men tos pes so a is de in te -
res se.

Di an te dis so, en cer ra-se, nas si tu a ções in di ca -
das, a atu a ção des te Órgão, que opor tu na men te se
ma ni fes ta rá so bre as ou tras de nún ci as ob je to do ci -
ta do Ofí cio nE 281-11/2000, pois ain da es tão em
apu ra ção.

Para seus fins, faço in clu ir có pia dos do cu men -
tos sub me ti dos a este Órgão, re la ci o na dos às in for -
ma ções ora pres ta das.

Com ex pres sões de apre ço, e à dis po si ção para
o que even tu al men te se faça ne ces sá rio, fir mo-me,
cor di al men te. – Gu i lher me Mas tri chi Bas so, Pro cu ra -
dor-Ge ral do Tra ba lho.



 





 





 





 





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ofí -
ci os lidos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pela Sra. 1ª Se cre -
tá ria, em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 366/2001 

Bra sí lia, 6 de Abril de 2001

Ilmo. Se nhor
Ra i mun do Car re i ro Sil va
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral
Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio-Ge ral,

Se gue em ane xo, con for me en ten di men to man -
ti do por V. Sª e o De pu ta do Iná cio Arru da, ob je to do ex -
pe di en te des sa Se cre tá ria-Ge ral OF.SGM nº 142/2001,
de 13 de fe ve re i ro do ano em cur so, re la ção das fi -
chas des cri ti vas das de nún ci as que fo ram pro to co la -
das na “CPI do Ju di ciá rio” e que são de in te res se para 
o an da men to da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
que de ve rá ser ins ta u ra da na Assem bléia Le gis la ti va
do Ce a rá para apu rar ir re gu la ri da des no Po der Ju di -
ciá rio da que le Esta do.

Con tan do com a aten ção de V. Sª, re ce ba meus
vo tos de con si de ra ção. – De pu ta do Edu ar do Ma ta -
raz zo Su plicy.

 



OF. SGM Nº 142/2001

Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2001

Exmº Sr.
De pu ta do Iná cio Arru da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Ane xo III, Ga bi ne te nº 582

Se nhor De pu ta do,
De or dem, e aten den do ao Ofí cio GDIA nº 4/01,

de 8 de fe ve re i ro cor ren te, in for mo a V. Exª que, após
pes qui sa fe i ta ao ban co de da dos da Co mis são Par la -
men tar de in qué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº 108, 

de 1999 – “CPI do Ju di ciá rio”, fo ram en con tra das 47
de nún ci as pro ce den tes do Esta do do Ce a rá, pro to co -
la das pe ran te a Co mis são.

Enca mi nha mos a V. Exª, em ane xo, as fi chas
res pec ti vas de cada de nún cia. Uma vez se le ci o na das 
aque las que se jam do seu in te res se, que i ra nos in for -
mar, para que pos sa mos en vi ar-lhe a do cu men ta ção
cor res pon den te.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ra i mun do Car re i ro Sil va,
Se cre tá rio-Ge ral da Mesa.



EXmo SENHOR SENADOR JÁDER BARBALHO,
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA, bra si -
le i ro, ca sa do, eco no mis ta, re si den te na SHIS – QL
14 – Con jun to 7 – Casa 12 – Lago Sul – Bra sí lia – DF:

Con si de ran do que o Se na do Fe de ral en tre gou ao
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral có pia em CD-ROM “de toda a 
do cu men ta ção per ti nen te ao caso TRT-SP e si gi los te -
le fô ni cos a ele vin cu la dos” (docs. ane xos);

Con si de ran do que o re que ren te, há um ano, vem
sen do acu sa do pu bli ca men te de vin cu la ção com as
obras do TRT-SP;

Con si de ran do que ale ga da men te a base para es -
tas acu sa ções se ri am os da dos do re fe ri do Ban co de
Da dos;

Con si de ran do que é im pos sí vel ao re que ren te se
de fen der sem sa ber exa ta men te o que con tém o re fe ri -
do Ban co de Da dos e as pos sí ve is de du ções cons tru í -
das so bre este con te ú do;

Con si de ran do o dis pos to no Inci so XXXIII do art.
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que ga ran te a to dos o di re i to 

de re ce ber dos ór gãos pú bli cos in for ma ções de seu in -
te res se par ti cu lar e ain da no Inci so XXXIV do mes mo
ar ti go que as se gu ra a ob ten ção de cer ti dões para a de -
fe sa de di re i tos e es cla re ci men to de si tu a ções de in te -
res se pes so al.;

Re quer lhe seja for ne ci da cer ti dão do in te i ro teor
por có pia em CD-ROM do mes mo Ban co de Da dos já
for ne ci do ao Mi nis té rio Pú bli co, con for me do cu men tos
ane xos.

N. Ter mos
P. De fe ri men to.
Bra sí lia, 17 de abril de 2001. – Edu ar do Jor ge

Cal das Pe re i ra.

Ofí cio/PRM/San tos/Gab Civ/ASB nº 45/2001

San tos, 25 de abril de 2001

REF: Re pre sen ta ção nº 1.34.012.000381/2000-62
– Pa tri mô nio Pú bli co – Có pia de dos siê en ca mi nha do
ano ni ma men te ao re pre sen tan te, con ten do in for ma -
ções de que o Pre fe i to de San tos, Pa u lo Ro ber to

 



Man sur, man te ve con ta to te le fô ni co com o Sr. Ni co -
lau dos San tos Neto e com Fá bio Mon te i ro de Bar ros.
Indí ci os de en vol vi men to no caso do Tri bu nal Re gi o -
nal do Tra ba lho.

Exmo Sr. Dr.
Ja der Bar ba lho
D.D. Pre si den te da Mesa do Se na do Fe de ral
Bra sí lia– DF

Exce len tís si mo Pre si den te,
Cum pri men tan do-o, e no in te res se da re pre sen ta -

ção com re fe rên cia em epí gra fe, so li ci to o en vio de lis ta -
gem dos te le fo ne mas efe tu a dos pelo Sr. Ni co lau dos
San tos Neto para os te le fo nes do Pre fe i to Mu ni ci pal de
San tos, Pa u lo Ro ber to Man sur, a se guir elen ca dos:

– ga bi ne te em Bra sí lia: (OXX61) 318-58-37;
– es cri tó rio po lí ti co em San tos: (OXX13) 222-49-94

e 222-49-95;
– fax da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de San tos: (OXX13)

219-52-01;
– te le fo nes ce lu la res: (OXX13) 971-87-70 e

972-10-09;
– re si dên cia: (OXX13) 222-75-37.
Sen do o que se opor tu ni za va ao mo men to, apro -

ve i to o en se jo para ma ni fes tar a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Andre Ste fa ni Ber tu ol, Pro -
cu ra dor da Re pú bli ca. 

Ofí cio SF/GSHH nº 141/01
Ref: Con sul ta à Pro ces so

Bra sí lia, 8 de Maio de 2001

Ao Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a es pe ci al gen ti le za de Vos sa Exce lên cia

no sen ti do de dis po ni bi li zar, para mi nha con sul ta, o Pro -
ces so nº 16.487-99, que se en con tra ar qui va do com os
do cu men tos en ca mi nha dos à CPI do Ju di ciá rio, con for -
me cons tan te do for mu lá rio ane xo.

Pela aten ção que Vos sa Exce lên cia pu der dis pen -
sar ao as sun to, an te ci pa da men te agra de ço.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ex -
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos
ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

Os do cu men tos so li ci ta dos já fo ram en tre gues
às au to ri da des re que ren tes.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª 1ª Se cre tá ria,
em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

Of. CPI-DP Nº 061/2001

São Pa u lo, 2 de abril de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho,
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar a Dí vi da Pú bli -
ca no Mu ni cí pio de São Pa u lo, con so an te de li be ra do
em re u nião ocor ri da na pre sen te data, so li ci to as ele -
va das pro vi dên ci as de V. Exª para que essa Egré gia
Casa com ur gên cia in for me a esta Co mis são se hou -
ve re mes sa de re la tó ri os tri mes tra is do Tri bu nal de
Con tas do Mu ni cí pio de São Pa u lo, em es pe ci al no
pe río do de 1995 a 1997, so bre uti li za ção de re cur sos
re sul tan tes da emis são de tí tu los des ti na dos a pa ga -
men to de pre ca tó ri os, em obe diên cia à exi gên cia
cons ti tu ci o nal.

Va lho-me da opor tu ni da de para re no var a V. Exª
os pro tes tos de mi nha es ti ma e alta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ve re a do ra Ana Mar tins,
Pre si den te da CPI da Dí vi da Pú bli ca.

Of. CPI-DP Nº 123/2001 

São Pa u lo, 11 de maio de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho,
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar a Dí vi da Pú bli -
ca no Mu ni cí pio de São Pa u lo, em cum pri men to ao
de li be ra do em re u nião nes ta data, so li ci to as dig nas
pro vi dên ci as de V. Exª para que esta Co mis são re ce -
ba, com ur gên cia, de ta lha men to es pe cí fi co da par ti ci -
pa ção do Ban co S.R.L. S/A na com pra e ven da de
LFTM que mo ti vou sua in clu são na lis ta de ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras par ti ci pan tes do ”es que ma“ in ves ti -
ga do pela CPI dos Pre ca tó ri os pro mo vi da por essa
Egré gia Casa, como cons ta do Re la tó rio Fi nal de re -
fe ri da CPI.

Va lho-me da opor tu ni da de para trans mi tir a V. Exª
os pro tes tos de mi nha es ti ma e alta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ve re a do ra Ana Mar tins,
Pre si den te da CPI.



Of. CPI-DP Nº 146/2001

São Pa u lo, 21 de maio de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho,
Dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral. 

Se nhor Pre si den te,
Na qua li da de de Pre si den te da Co mis são Par la -

men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar a Dí vi da Pú bli -
ca no Mu ni cí pio de São Pa u lo, em cum pri men to ao
de li be ra do em re u nião nes ta data, so li ci to as dig nas
pro vi dên ci as de V. Exª para que seja dis po ni bi li za da
có pia in te gral dos Ane xos in te gran tes do pro ces so da
CPI dos Pre ca tó ri os, nu me ra dos de ”1 a 13“, que esta
Co mis são re ti ra rá pes so al men te em vi si ta a essa Co -
len da Casa de Leis, ain da no fi nal des te mês.

Va lho-me da opor tu ni da de para re no var a V. Exª
os pro tes tos de mi nha es ti ma e alta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ve re a do ra Ana Mar tins,
Pre si den te da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os ofí -
ci os li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en tre gue pes so -
al men te à au to ri da de re que ren te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a 
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que será
lida pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra
Ma ria do Car mo Alves.

É lida a se guin te:

 





 





 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A pro -
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pela
Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 104, DE 2001

Alte ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil,
para dar pri o ri da de de tra mi ta ção aos
pro ce di men tos ju di ci a is em que haja in -
te res se so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –

Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go rar acres ci da
do se guin te ar ti go:

“Art. 1.211-D. Os pro ce di men tos ju di ci a is 
de in te res se so ci al, por se rem po ten ci a is
ge ra do res de em pre gos e de be ne fí ci os so -
ci a is, te rão pri o ri da de na tra mi ta ção em to -
das as ins tân ci as.

Pa rá gra fo úni co. Em to das as hi pó te -
ses em que o ma gis tra do en ten der ne ces sá -
rio, se rão co lhi das as ma ni fes ta ções de pe -
ri tos, téc ni cos em Me di ci na do Tra ba lho, em
Eco no mia e em ou tras áre as do co nhe ci -
men to, com pe ten tes para in for mar so bre a
ge ra ção de em pre gos e os pos sí ve is be ne fí -
ci os so ci a is.”

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

Jus ti fi ca ção

Os pro ces sos ju di ci a is se guem o rit mo que lhes
per mi tem a se quên cia do seu aju i za men to e o vo lu me 
de ações, só go zan do de pri o ri da de as me di das ca u -
te la res, pre vis tas nos arts. 796 a 889 do Có di go de
Pro ces so Ci vil, em ra zão do pe ri go da de mo ra (pe ri -
cu lum in mora) na en tre ga da pres ta ção ju ris di ci o -
nal, as an te çi pa ções da tu te la ju ris di ci o nal, de que
tra ta o art. 273 do mes mo Có dex, e aque les em que
fi gu ram como par te pes soa com ida de igual ou su pe -

ri or a 65 anos, con so an te pre vê a Lei  nº 10.173, de 9
de ja ne i ro de 2001.

O gran de nú me ro de de man das ju di ci a is, em
bus ca da pa ci fi ca ção das li des, am plia-se tam bém em 
ra zão de as ações ca u te la res ne ces si ta rem da con fir -
ma ção em ação prin ci pal, em trin ta dias a con tar da
dis tri bu i ção da me di da ur gen te. Por tan to, con tam-se
em do bro aque las ações.

Con sig ne-se ain da, no atu al qua dro vi vi do pela
so ci e da de bra si le i ra, que o in te res se da co le ti vi da de
fica pre te ri do, quer por en tre me ar-se ao rol co mum,
quer por fi car à es pe ra da so lu ção de ou tras ca u sas
que se quer de ve ri am es tar sob apre ci a ção ju di ciá ria.
Exem plo dis so são as ações de pe que no va lor que
de ve ri am ser sub me ti das à Jus ti ça Fe de ral por for ça
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 22, de 1999, ma té ria que 
ain da aguar da sua re gu la men ta ção.

So mam-se, de fato, em fa vor da so lu ção das li -
des, pri me i ro, a Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de
1996, que ins ti tu iu os Ju í zos Arbi tra is, dis pen san do
às par tes even tu al aju i za men to de ação, se ao tem po
da ce le bra ção de con tra to, es ta be le ce rem pac to nes -
se sen ti do, e de po is, os Ju i za dos Espe ci a is de Pe que -
nas Ca u sas, ins ti tu í do pela Lei nº 9.099, de 26 de se -
tem bro de 1995, para sol ver con fli tos de or dem cí vel
de até qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, e os de na tu re za
pe nal de me nor po ten ci al ofen si vo.

De qual quer for ma, o sis te ma Ju di ciá rio ex pe ri -
men ta di fi cul da des que su ge rem a re vi são de sua or -
ga ni za ção, e três são as prin ci pa is ca u sas des se qua -
dro, con si de ra da a úl ti ma dé ca da: a res ta u ra ção do
es ta do de mo crá ti co de di re i to, o au men to po pu la ci o -
nal e a ele va ção do nú me ro de con fli tos em ra zão do
au men to po pu la ci o nal sob con di ções só ci o e co nô mi -
cas li mi ta das.

Por tan to, a pri me i ra das vá ri as con se qüên ci as
da pro po si ção será a de pri o ri zar os fe i tos que efe ti va -
men te con tri bu am para a ofer ta de no vos em pre gos.
Con si de ran do-se o di re ci o na men to so ci al da me di -
da, in fe re-se que tais pro ces sos cons ti tu am li tis con -
sór ci os, pois ha ve rá plu ra li da de de pes so as e de in te -
res ses nas res pec ti vas ações ver sa das em tais pro -
ces sos, e essa é con di ção que, por si só, jus ti fi ca a
pre fe rên cia que se pre ten de ver po si ti va da na or dem
ju rí di ca.

Sala das Ses sões, 7 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio. 



LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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:
....................................................................................

LIVRO V
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 1.211. Este Có di go re ge rá o pro ces so ci vil
em todo o ter ri tó rio bra si le i ro. Ao en trar em vi gor, suas 
dis po si ções apli car-se-ão des de logo aos pro ces sos
pen den tes.

Art. 1.211-A. Os pro ce di men tos ju di ci a is em que 
fi gu re como par te ou in ter ve ni en te pes soa com ida de
igual ou su pe ri or a ses sen ta e cin co anos te rão pri o ri -
da de na tra mi ta ção de to dos os atos e di li gên ci as em
qual quer ins tân cia.

Art. 1.211-B. O in te res sa do na ob ten ção des se
be ne fí cio, jun tan do pro va de sua ida de, de ve rá re que -
rê-lo à au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te para de ci dir o 
fe i to, que de ter mi na rá ao car tó rio do ju í zo as pro vi -
dên ci as a se rem cum pri das.

Art. 1.211-C. Con ce di da a pri o ri da de, esta não
ces sa rá com a mor te do be ne fi ci a do, es ten den do-se
em fa vor do côn ju ge su pérs ti te, com pa nhe i ro ou com -
pa nhe i ra, com união es tá vel, ma i or de ses sen ta e cin -
co anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 105, DE 2001

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 6º,
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, que “ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 6º, da Lei nº 9.612,

de 19 de fe ve re i ro de 1998 pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

Art. 6º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de 

de dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual 
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as des ta lei 
e de ma is dis po si ções le ga is vi gen tes. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

É ine gá vel o al can ce so ci al e a uti li da de pú bli ca
da Lei nº 9.612, de 1998. A so ci e da de bra si le i ra re ce -
beu com gran de sa tis fa ção sua pro mul ga ção, con for -
me bem ates tam as inú me ras ma ni fes ta ções re ce bi -
das pe los mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Para me lhor com pre en são da im por tân cia do
tema, gos ta ria de ci tar in sus pe i to ex cer to da Expo si -
ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, que acom pa nhou o Pro je to de Lei
nº 1.788, de 1996:

“É ine gá vel a im por tân cia do pa pel que 
uma es ta ção de ra di o di fu são da mo da li da de 
ora pro pos ta de sem pe nha rá na so ci e da de.
Será atra vés dela que mem bros de uma co -
mu ni da de po de rão cons ci en ti zar-se de suas 
pró pri as ca rên ci as e re cur sos, ne ces si da des 
e ca pa ci da des. A cul tu ra, a arte, a edu ca -
ção, o fol clo re, den tre ou tros va lo res a se -
rem pre ser va dos, te rão nes se ser vi ço um
for te ali a do. A dis cus são e a so lu ção de pro -
ble mas da co mu ni da de, as opi niões e  su -
ges tões de seus mem bros, a in for ma ção e a 
di vul ga ção de suas ini ci a ti vas en con tra rão
meio efi caz e efi ci en te de sua ve i cu la ção
nas emis so ras com a na tu re za e am pli tu de
da mo da li da de de ra di o di fu são que ora se
pro põe seja ins ti tu í da."

Tal vez seja oci o so lem brar que a ou tor ga do di -
re i to de ex plo ra ção da ra di o di fu são co mu ni tá ria só
tem como des ti na tá ri as fun da ções ou as so ci a ções ci -
vis sem fins lu cra ti vos e com am pli tu de res tri ta à co -
mu ni da de.

Essas fun da ções ou as so ci a ções au to ri za das
são se di a das na co mu ni da de à qual des ti nam o seu
ser vi ço, as sim como seus di ri gen tes têm, ne ces sa ri a -
men te, re si dên cia na lo ca li da de.

O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria não tem 
ob je ti vo co mer ci al e as emis so ras ob ser vam prin cí pi -
os, es ta be le ci dos na pre sen te lei, que con ver gem
para aque les dis pos tos no art. 221 da Cons ti tu i ção.

Como meio de con tro le so ci al da atu a ção, a lei
em pa u ta pre vê a ins ti tu i ção, pela en ti da de au to ri za -
da, de um con se lho co mu ni tá rio com pos to por re pre -
sen tan tes de en ti da des da co mu ni da de lo cal. Pre vê,
ain da, os cri té ri os téc ni cos e do cu men ta is para ha bi li -
tar-se à ou tor ga da au to ri za ção e o meio de  ins cri ção

 



das in te res sa das, bem como os cri té ri os a se rem ob -
ser va dos na es co lha, quan do in fru tí fe ra a ten ta ti va de 
as so ci a ção das in te res sa das ha bi li ta das. Dis cri mi na
as in fra ções pas sí ve is de se rem co me ti das pe las  en -
ti da des au to ri za das, bem como as pe nas, que va ri am
da ad ver tên cia até a re vo ga ção da au to ri za ção. Há
ne ces si da de de con tro le es ta tal so bre esta ati vi da -
de em de cor rên cia de man da men to cons ti tu ci o nal – 
art. 223.

Di an te de to dos es ses me ca nis mos de con tro le,
afi gu ra-se-nos como ir ra zoá vel o pe río do de con ces -
são em vi gor, ain da que re no vá vel por igual pe río do.
Ocor re que os in ves ti men tos efe tu a dos para ope ra -
ci o na l i zar a emis so ra não são pe que nos, con si de ran -
do o am bi en te ca ren te para o qual é des ti na da.

Ade ma is, o re sul ta do da exi güi da de do pra zo de
con ces são aca ba por to mar as co mu ni da des au to ri -
za das em re féns dos go ver nos, que po dem op tar pela 
não-re no va ção de au to ri za ções con ce di das em ad mi -
nis tra ções an te ri o res, o que aca ba por trans for mar a
ou tor ga em de pri men te mo e da de tro ca, mor da ça ou,
no mí ni mo, em me ca nis mo de pa tru lha men to ide o ló -
gi co da co mu ni da de be ne fi ci a da.

Não se pode per mi tir tal fra gi li da de a um pro je to
de con cep ção tão ilu mi na da e de tão no bre al can ce
so ci al. A al te ra ção que a pre sen te pro pos ta apre sen -
ta, ao equi pa rar o tem po de con ces são às per mis -
sões e con ces sões nor ma is de ra di o di fu são so no ra,
sana, sin ge la e efi caz men te, o pro ble ma, ra zão por -
que en ca re ço o apo io dos meus no bres pa res.

Sala das Ses sões, – Se na dor Gil vam Bor ges,
PMDB-AP

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção das emis -
so ras de rá dio e te le vi são aten de rão aos se guin tes
prin cí pi os:

I – pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas;

II – pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re gi o nal e
es tí mu lo à pro du ção in de pen den te que ob je ti ve sua
di vul ga ção;

III – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti -
ca e jor na lís ti ca, con for me per cen tu a is es ta be le ci dos
em lei;

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes -
soa e da fa mí lia.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1996

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria 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. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar
à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos 
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de três
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si -
ções le ga is  vi gen tes.

(À Co mis são de Edu ca ção – 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, ofí ci os que se rão li dos pela Srª 1ª 
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

São li dos os se guin tes:



Ofí cio nº 0849-L-PFL/2001

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.150-39, de
31 de maio de 2001, que “dis põe  so bre a cri a ção, re -
es tru tu ra ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm bi to da Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci -
o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as", em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos.

Efetivo
De pu ta do Chico Sardelli
Suplente
De pu ta do Luciano Castro
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.

Ofí cio nº 0850-L-PFL/2001

 Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001

  Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.151, de 31
de maio de 2001, que “re gu la men ta o art. 8º do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e dá ou -
tras pro vi dên ci as” (Anis tia); em subs ti tu i ção.

Efetivos
De pu ta do Cláudio Cajado
De pu ta do Mário Assad Junior
Suplentes
De pu ta do Francisco Rodrigues
De pu ta do Costa Ferreira
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.

OF. GLPMDB Nº 139/2001

Bra sí lia, 6 de ju nho 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 do Se na dor Nova da Costa,
como mem bro ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor
José Sar ney, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal – CRE.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB Nº 140/2001

Bra sí lia, 6 de ju nho 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 do Se na dor Nova da Cos ta,
como mem bro su plen te, em vaga an te ri or men te
ocu pa da pelo Se na dor Tas so Ro sa do, na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos – CAE.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF/GAB/I/Nº 385

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2001

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

Ma u rí lio Fer re i ra Lima e Elcione Barbalho pas sam a
in te grar, res pec ti va men te, na qua li da de de Titular e
Suplente, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e
pro fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.151/2001,
de 31 de maio de 2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te de sig na dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

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. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, após 
a emi nen te Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria
do Car mo Alves, ter lido o Expe di en te, re que i ro a V. Exª 
que me ins cre va, an tes da Ordem do Dia, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, V. Exª está ins cri to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – 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 no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

 



O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de que V. Exª tam bém to mas se a mes ma pro vi -
dên cia com re la ção à mi nha pes soa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª será ins cri to por igual.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, por per mu ta com o Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
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, den tro do
atu al con tex to na ci o nal, em que gra ves cri ses se aba -
tem so bre o País, to das elas re sul tan tes da fal ta de
uma cul tu ra de pla ne ja men to e, evi den te men te, de
uma cul tu ra de ava li a ção de re sul ta dos do Go ver no
Fe de ral e dos Go ver nos Esta du a is, tra go no va men te
à ba i la esse as sun to, de que, nes tes úl ti mos dias, te -
mos ou vi do fa lar cons tan te men te no ple ná rio. Ontem,
por exem plo, o Se na dor Ney Su as su na, da Pa ra í ba,
pro nun ci ou-se a res pe i to e, por vá ri as ve zes, de sa for -
tu na da men te, ou tros Se na do res tam bém já es ti ve ram 
aqui dis cor ren do so bre essa ques tão. 

Re fi ro-me à seca, a seca que aba la o ser ta ne jo
nor des ti no, a seca que aba la o meu Esta do de Ser gi -
pe. Há 174 mil tra ba lha do res pas san do fome em dez
Mu ni cí pi os do meu Esta do que es tão em es ta do de
ca la mi da de, e há mais seis Mu ni cí pi os em es ta do de
aler ta, nos qua is mais de 98 mil tra ba lha do res pas -
sam fome. 

Essa pro ble má ti ca é bas tan te agra va da pela cri -
se do se tor elé tri co e, so bre tu do, pela fu nes ta ex tin -
ção da Su de ne, ór gão que fa zia a in te ra ção dos Esta -
dos nor des ti nos com o Go ver no Fe de ral. 

Além dis so, não pos so de i xar de re cor dar as
ques tões re la ci o na das à trans po si ção do rio São
Fran cis co, hoje to tal men te in vi a bi li za da, uma vez que
o ní vel do rio ba i xou nos dois úl ti mos me ses de tal for -
ma que nem as re giões pró xi mas ao Ve lho Chi co es -
tão li vres do de sa bas te ci men to. Sem pre dis se que,
an tes de trans por, far-se-ia ne ces sá rio um sé rio pro -
je to de re vi ta li za ção do rio São Fran cis co. Caso con -
trá rio, não po de ría mos abas te cer os Esta dos do Nor -
des te se ten tri o nal, nem con tar com o vo lu me de água
ne ces sá ria para ga ran tir as con di ções mí ni mas das
po pu la ções ri be i ri nhas.

É opor tu no res sal tar que o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que Car do so aca ba de cri ar, por de cre to, o Co -
mi tê da Ba cia do São Fran cis co. Sem dú vi da al gu ma,
esse é um gran de pas so no sen ti do de pro mo ver mos
a tão es pe ra da re cu pe ra ção do rio São Fran cis co. A
cri a ção do Co mi tê da Ba cia do São Fran cis co re gis tra
um novo mar co na dis cus são da trans po si ção das
águas do Ve lho Chi co. A par tir de ago ra, o fu tu ro da
ba cia de ve rá ser de ci di do pelo Co mi tê, que, por sua
vez, ha ve rá de dar pri o ri da de à re vi ta li za ção do Ve lho
Chi co e ao seu apro ve i ta men to con di ci o na do ao uso
múl ti plo de suas águas.

Ocor rem-me es ses te mas, Sr. Pre si den te, quan -
do cons ta to as con se qüên ci as de su ma nas de mais
uma seca cru el que se aba te so bre os nor des ti nos.
Para nos so es pan to, no iní cio do sé cu lo XXI, as sis ti -
mos à vi tó ria da ciên cia di an te de de sa fi os ini ma gi ná -
ve is para as ge ra ções que nos an te ce de ram, seja na
bi o ge né ti ca, na in for má ti ca, nas te le co mu ni ca ções ou 
na cor ri da es pa ci al, mas, para nós, bra si le i ros, di fe -
ren te men te de inú me ros po vos e re giões ári das e
semi-ári das, uma sim ples seca con ti nua sem so lu ção, 
sen do, ain da, si nô ni mo de fome, de mi sé ria e de ses -
pe ro para mais de onze mi lhões de nor des ti nos.

Afi nal, a seca, um fe nô me no ple na men te pre vi -
sí vel e re pe ti ti vo, já re gis tra do na his tó ria do País des -
de 1564, é ain da tris te men te en ca ra da pe los nos sos
go ver nan tes com so lu ções emer gen ci a is, pra ti ca -
men te igua is àque las em pre ga das no Bra sil na épo ca 
do Impé rio.

E in da go, Sr. Pre si den te: por que será que ou -
tras na ções como a Índia e a Chi na, com con di ções
cli má ti cas ain da mais ad ver sas do que as do Nor des -
te, além de con si de ra vel men te mais po bres do que o
Bra sil, con vi vem nor mal men te com as suas re giões
se cas, ti ran do in clu si ve van ta gens de suas ca rac te -
rís ti cas a fim de se tor na rem os ma i o res pro du to res
de ali men tos do mun do, en quan to en fren ta mos as se -
cas com mé to dos pri mi ti vos, inú te is e pu ra men te
emer gen ci a is? Isso para não fa lar de pa í ses bem
mais avan ça dos, como Isra el e Espa nha, ou do oes te
ame ri ca no, cu jas re giões ári das há mu i to fo ram trans -
for ma das em ver da de i ros jar dins de pro du ção de ali -
men tos, com suas po pu la ções des fru tan do dos mais
ele va dos pa drões de vida do mun do.

Após co nhe cer es sas e ou tras re giões, es tou
con ven ci da, Sr. Pre si den te, de que a di fe ren ça en tre
os pa í ses que apren de ram a ti rar van ta gem do seu
cli ma ári do e o pri ma ris mo vi gen te no Nor des te
deve-se ex clu si va men te a uma ca u sa: a fal ta de von -
ta de po lí ti ca dos nos sos go ver nan tes.



O Sr. Luiz Pon tes (Blo co/PSDB – CE) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Pois não, no bre Se na dor Luiz Pon tes.

O Sr. Luiz Pon tes (Blo co/PSDB – CE) – Em pri -
me i ro lu gar, de se jo con gra tu lar-me com V. Exª pelo
pro nun ci a men to que pro fe re hoje no Se na do Fe de ral.
Tra ta-se de um tema que vem sen do de ba ti do nas úl ti -
mas se ma nas e que nos pre o cu pa mu i to, prin ci pal -
men te a nós, nor des ti nos. V. Exª fa lou da seca, que
acon te ce todo ano. Mas a ver da de é que o Nor des te
con vi ve com esse pro ble ma e, in fe liz men te, ao lon go
dos úl ti mos seis ou sete anos, não te mos tido, por
par te do Go ver no Fe de ral, uma ação efe ti va para que
pos sa mos dar ao agri cul tor nor des ti no um ins tru men -
to ca paz de fazê-lo con vi ver com a seca com dig ni da -
de. Exis tem ape nas ações emer gen ci a is quan do está
ins ta la do o caos. Mais uma vez, a seca re i na no Nor -
des te; e, mais uma vez, o Go ver no pre pa ra uma ação
emer gen ci al, usan do aque le ar ti fí cio que bem co nhe -
ce mos: quan do não che ga uma ação ime di a ta, cul pa
a bu ro cra cia. Ora, es ta mos can sa dos, es ta mos che -
gan do ao li mi te má xi mo, por que o que nós, nor des ti -
nos, pre ci sa mos, como V. Exª dis se, é uma ação per -
ma nen te con tra a seca, que dura há sé cu los. Pre ci sa -
mos é da cons tru ção de bar ra gens, de adu to ras, de
ca na is, de ins tru men tos que le vem a água, por que
as sim ha ve rá opor tu ni da de de o agri cul tor con vi ver
com a seca com dig ni da de. As ações emer gen ci a is
são ne ces sá ri as? São, por que fal ta água para be ber,
daí os car ros-pi pas para abas te cer es co las, para
abas te cer re si dên ci as. Mas, se não hou ver, por par te
do Go ver no Fe de ral, uma po lí ti ca efe ti va, per ma nen -
te, para com ba ter a seca, nós va mos vi ver nes se
lero-lero, nes sa dis cus são, de vi do à fal ta de sen si bi li -
da de. Nós da mos apo io ao Go ver no, mas ve mos a fal -
ta de sen si bi li da de re la ci o na da ao Nor des te. As de si -
gual da des re gi o na is são tre men das, e au men tam no
dia-a-dia. Não há uma po lí ti ca in dus tri al para o Nor -
des te, não há uma po lí ti ca para a ques tão da seca. O
agri cul tor vive per ma nen te men te olhan do para o céu
à es pe ra da chu va, para que ele pos sa ter uma cul tu ra 
de sub sis tên cia, o mi lho e o fe i jão, o mí ni mo. Por tan to, 
que ro pa ra be ni zar V. Exª por es tar ocu pan do a tri bu na 
para tra tar des se as sun to. Nós, nor des ti nos, de ve mos 
to mar uma po si ção em re la ção à pro ble má ti ca da
seca, e não só à seca que es ta mos vi ven do hoje. Nos -
sa pre o cu pa ção ma i or não deve ser com a seca que
es ta mos vi ven do hoje, por que as ações emer gen ci a is 
vão acon te cer. Pre ci sa mos, sim, co brar do Go ver no

Fe de ral uma ação per ma nen te para a ques tão do
Nor des te. Por isso, mais uma vez, pa ra be ni zo V. Exª.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – É
ex tre ma men te opor tu no o pro nun ci a men to de V. Exª.
Con cor do ple na men te com as afir ma ções de V. Exª e
com o apar te do Se na dor Luiz Pon tes. Qu e ro aqui dar
o meu tes te mu nho. A re gião nor te do nos so Esta do
do Espí ri to San to hoje está in clu í da na área de in -
fluên cia da Ade ne – Agên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te, e con vi ve mos, du ran te o se gun do se mes -
tre de 1998 e 1999, que se es ten deu até fe ve re i ro do
ano 2000, com uma seca sem pre ce den tes, como to -
dos nós acom pa nha mos, quan do fo ram cri a dos os
pro gra mas de emer gên cia – fren tes pro du ti vas, ces -
tas bá si cas, car ros-pi pas, etc. Na que la opor tu ni da de,
quan do o pro gra ma ces sou, em abril de 2000, fi ze -
mos, por in ter mé dio do Go ver no do Esta do do Espí ri -
to San to, uma pro pos ta à Su de ne e ao Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal no sen ti do de que aque les re cur -
sos que fo ram des ti na dos ao pro gra ma emer gen ci al
se trans for mas sem em re cur sos per ma nen tes nos
pro je tos de com ba te e con vi vên cia com a seca vol ta -
dos para a cons tru ção de bar ra gens, para pes qui sa
de cul tu ras va ri a das que pu des sem se adap tar ao cli -
ma seco, para pro gra mas de ir ri ga ção. Na opor tu ni da -
de em que foi de fi ni do o Pro gra ma Avan ça Bra sil, fi ze -
mos uma pro pos ta de que um dos gran des pro je tos
des se pro gra ma fos se um pro je to de in fra-es tru tu ra
hí dri ca que vi es se a con subs tan ci ar to dos os pro je tos 
e pro gra mas es tru tu ran tes vol ta dos para o com ba te à
seca. Gos ta ria de pa ra be ni zar V. Exª e dar esse tes te -
mu nho, que se gue a mes ma li nha de pre o cu pa ção de
V. Exª e do Se na dor Luiz Pon tes. Mu i to obri ga do.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Agra de ço ao no bre Se na dor Luiz Pon tes e ao no -
bre Se na dor Ri car do San tos pe las in ter ven ções de
V. Exªs. E é exa ta men te dis to que pre ci sa mos: jun tar
as nos sas vo zes, agir mos de for ma or de na da e com
pro pos tas para que pos sa mos con ven cer o Go ver no
de que es tar mos que ren do o me lhor para o Nor des te.

Caso agís se mos de for ma pla ne ja da, com pe -
ten te e, so bre tu do, com ações inin ter rup tas, há dé ca -
das te ría mos ex tir pa do de for ma de fi ni ti va a mi sé ria e
a fome do Nor des te, qua dro dan tes co que avil ta nos -
sos sen ti men tos cris tãos e de ci da da nia. O pró prio
Mi nis tro Extra or di ná rio da Seca, Dr. Raul Jung mann,
ho mem com pe ten te, ad mi te o fra cas so das po lí ti cas

 



que o Go ver no Fe de ral im plan tou quan do, em re por -
ta gem ao Jor nal Fo lha de S.Pa u lo do dia 4 de ju nho,
diz que:

“...o go ver no fe de ral pas sa re ci bo de
que fal tou al gu ma co i sa, de que hou ve al gu -
ma fa lha e de que há, se gu ra men te, um erro 
to das as ve zes que dis tri bui ces ta bá si ca ou 
leva car ro-pipa para o mu ni cí pio cas ti ga do.
Nos dias de hoje, pre ci sar de ces ta bá si ca
ou car ro-pipa é a de nún cia de uma po lí ti ca
que não deu cer to como de ve ria.”

Nes sa mes ma en tre vis ta, o Mi nis tro Jung mann,
in jus ta men te, cre di ta par te da fa lên cia dos pla nos
con tra a seca aos pró pri os lí de res nor des ti nos, em
es pe ci al po lí ti cos da Re gião. Devo lem brar ao Sr. Mi -
nis tro que, mais que as sis ten ci a lis mo ele i to re i ro, os
nor des ti nos como um todo de se jam não pre ci sar de
ces tas bá si cas e de car ros-pipa, de se jam nun ca mais
ter de pe dir es mo las ao Go ver no Fe de ral e de se jam
se li vrar da fama hu mi lhan te de se rem de pen den tes
das de ma is re giões bra si le i ras.

Eu, como Par la men tar nor des ti na e, mais, como 
ci da dã bra si le i ra, fico a es pe rar um pla no de mé dio e
lon go pra zo que sig ni fi que a re den ção nor des ti na em
re la ção ao semi-ári do e se tra du za na so lu ção de fi ni ti -
va que pos si bi li te a con vi vên cia com o que a na tu re za
nos ofe re ceu. O que me re cor do, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, é que até hoje a po pu la ção nor des -
ti na tem sido per ver sa men te con tem pla da com ações 
que dis cri mi nam e pre ju di cam nos sos Esta dos. Falo,
por exem plo, da ex tin ção da Su de ne, que, du ran te
seus qua se 41 anos de vida, ge rou mais de dois mi -
lhões de em pre gos di re tos e in di re tos. 

Como se já não bas tas sem, Sr. Pre si den te, as
di fe ren ças de tra ta men to e de re cur sos em re la ção às 
de ma is re giões do País, ago ra, em um mo men to que
es ta mos es pe ci al men te sen sí ve is, o Go ver no Fe de ral 
pede aos nor des ti nos o im pos sí vel, ou seja, que so -
bre vi vam sem água e qua se sem ener gia.

Gos ta ria de sa li en tar que ini ci a ti vas dos po lí ti -
cos nor des ti nos nun ca fal ta ram, e eu aqui lem bro que
nos pri me i ros pro nun ci a men tos que fiz aqui nes te
ple ná rio, em 1999, fa la va do Pro je to Novo Nor des te,
que ha via sido, em 1996, en tre gue ao Pre si den te da
Re pú bli ca. E é com mu i ta tris te za e in dig na ção que,
dois anos de po is, fa rei no va men te essa co bran ça a
Sua Exce lên cia. O Pro je to Novo Nor des te, apre sen ta -
do ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, acre -
di to, dor me nas ga ve tas da tec no cra cia des de que foi
en tre gue, há dois anos, por go ver na do res e li de ran -

ças nor des ti nas, em au diên cia, com so lu ções en con -
tra das por eles para a es ti a gem. Já se pas sou a gran -
de seca de 1998, es ta mos en tran do no va men te em
cri se e em nada mo di fi cou-se a pos tu ra in tran si gen te
do Pre si den te da Re pú bli ca.

Em maio do ano pas sa do, a Su de ne apre sen tou 
ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal um pro gra ma per -
ma nen te de con vi vên cia com a seca, que tam bém
deve es tar dor mi tan do na que le Mi nis té rio, sem ser
ana li sa do.

O pla no apre sen ta do é abran gen te, en vol ven do
vas to le que de ações e pos si bi li tan do dois ob je ti vos
fun da men ta is: im plan tar uma am pla in fra-es tru tu ra hí -
dri ca em todo o semi-ári do nor des ti no e es ta be le cer,
na re gião, uma eco no mia auto-sus ten tá vel. Esse pla -
no não se pro pu nha re sol ver to dos os pro ble mas do
Nor des te, mas, por meio dos seus efe i tos, exer ce ria
uma ação be né fi ca em qua se to dos os se to res onde a 
re gião se mos tra de fi ci en te.

Srªs e Srs. Se na do res, im plan tan do esse pro je -
to, se ria, por um lado, vi a bi li za da uma am pla in fra-es -
tru tu ra hí dri ca, que es ta be le ce ria uma rede de pro te -
ção con tra os efe i tos per ver sos da seca, de cor ren tes
da fal ta d’água, e, por ou tro lado, pro mo ver-se-iam
ações di re ci o na das para a cons tru ção de uma base
eco nô mi ca só li da e efi ci en te para a pro du ção de ali -
men tos, com ple men ta da pela in tro du ção de um com -
ple xo com pe ti ti vo no se tor tu rís ti co. Des sa ma ne i ra,
se ri am ge ra dos mi lhões de em pre gos per ma nen tes.
Falo aqui de em pre gos per ma nen tes e não de em pre -
gos ge ra dos por fren tes de tra ba lho, por fren tes pro -
du ti vas, como eles que rem cha mar ago ra. Esses em -
pre gos não de pen de ri am das va ri a ções cli má ti cas
para se rem ge ra dos.

Tra ta-se de um pla no a ser re a li za do a mé dio
pra zo, des de que não in ter rom pi do como tan tos ou -
tros no pas sa do já o fo ram, à mer cê do prín ci pe da
oca sião, além de ser in te i ra men te com pa tí vel com a
re a li da de eco nô mi ca bra si le i ra, que, se gu ra men te,
po de rá vi a bi li zar vá ri os ob je ti vos am bi ci o sos, como
ca pa ci tar os nor des ti nos a con vi ve rem com a seca, a
exem plo do que ocor re com os in di a nos, os chi ne ses,
os ame ri ca nos do oes te, os is ra e len ses e mu i tos ou -
tros. Além dis so, se ria ins ta la da uma base eco nô mi ca 
efi ci en te e com pe ti ti va na re gião, ge ran do mi lhões de
em pre gos, pos si bi li tan do a con quis ta de um novo e vi -
go ro so mer ca do in ter no para o par que in dus tri al bra -
si le i ro e, aci ma de tudo, ex tir pan do de vez a mi sé ria
ab je ta que se aba te so bre 30% da po pu la ção bra si -
le i ra.



La men ta vel men te, as sis ti mos ao Bra sil con ti -
nu ar ab so lu ta men te igual, so bre tu do de pen den do
das tris te men te fa mo sas fren tes de emer gên cia ou
fren tes pro du ti vas, da épo ca do Impé rio ou mes mo do 
Bra sil Co lô nia, como se o tem po não hou ves se pas -
sa do e a ciên cia não ti ves se evo lu í do.

No meu Esta do, Ser gi pe, de sa for tu na da men te,
o atu al Go ver no não con ce deu pri o ri da de ao ser tão e
ao agres te. E o Esta do, ao in vés de avan çar nes sa
área, re gre diu. Bas ta lem brar que pelo me nos um ter -
ço dos po ços ar te si a nos im plan ta dos no Go ver no an -
te ri or, por meio do Pro je to Cha péu de Cou ro, es ta vam 
de sa ti va dos por fal ta de ma nu ten ção no co me ço de
uma seca tão anun ci a da, como essa que hoje di zi ma
nos so semi-ári do e se es pa lha por qua se todo o Esta -
do de Ser gi pe.

Será que va mos con ti nu ar a es pe rar as pró xi -
mas se cas pas si va men te? Será que o Pre si den te
pre fe re in ves tir, como na úl ti ma es ti a gem, mais de
R$2 bi lhões em fren tes de emer gên cia, que, ape sar
das cir cuns tân ci as ine vi tá ve is, não pro mo vem nada
de es sen ci al? Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so hou ves se apro va do o Pla no Novo Nor des te
ou ti ves se ela bo ra do um ou tro pla no para o Nor des te,
toda essa imen sa le gião de cen te nas de mi lha res de
emer gen tes es ta ria, re al men te, fa zen do algo de útil,
como, por exem plo, ca van do va las para as sen tar adu -
to ras, fa zen do es ca va ções para cons tru ir cis ter nas,
cri an do, en fim, uma in fra-es tru tu ra de fi ni ti va para que
as pró xi mas se cas pu des sem en con trar o nos so ser -
ta ne jo bem mais pre pa ra do.

Para tudo isso, pres su põem-se duas con di ções
es sen ci a is: uma é a von ta de na ci o nal, e a ou tra, uma
fir me de ci são po lí ti ca do Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Qu an to à von ta de na ci o nal, o povo bra si le i ro é
ge ne ro so, sem pre foi so li dá rio e, cer ta men te, de po is
de es cla re ci do de vi da men te por um pla no de mí dia
ra ci o nal e in te li gen te, es ta ria so li dá rio com as pro je ta -
das ações para vi a bi li zar um pla no que mu i tos be ne fí -
ci os di re tos pro mo ve ria aos nor des ti nos e, in di re ta -
men te, a to dos os bra si le i ros. Lem bro a so li da ri e da de
dos bra si le i ros, como à que te mos as sis ti do nes sa
ques tão do ra ci o na men to de ener gia.

Qu an to à de ci são po lí ti ca, esta só de pen de do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, por que o Con gres so
sem pre es te ve aber to para apro var to das as pro po si -
ções des se Go ver no, es pe ci al men te es sas que se ri am
des ti na das a uma ca u sa tão no bre, do pon to de vis ta
so ci al, e se ri am am pla men te viá ve is, do pon to de vis -
ta eco nô mi co. Pelo me nos, são in fi ni ta men te mais

jus ti fi cá ve is e, ao mes mo tem po, mí ni mas ante os
cus tos imen sos que a Na ção as su miu para sa ne ar a
sua área fi nan ce i ra.

Ou tro as pec to que me cabe res sal tar é que as
ações pro pos tas no Pro je to Novo Nor des te e o pró -
prio pla no apre sen ta do pela Su de ne no ano pas sa do
são do nos so ple no do mí nio téc ni co, re sul tan do em
obras fa mi li a res aos nor des ti nos, não ha ven do ne -
nhu ma ne ces si da de de im por tar qual quer tipo de tec -
no lo gia. Em sua es sên cia, con sis te na per fu ra ção de
po ços ar te si a nos; na im plan ta ção de um vas to pla no
de adu to ras; na cons tru ção de açu des, bar ra gens,
agua das, cis ter nas; num am plo e am bi ci o so pro gra -
ma de ir ri ga ção; na apro va ção de in cen ti vos para a
nos sa pis ci cul tu ra, para a nos sa car ci ni cul tu ra; num
am plo pro gra ma de ovi no ca pri cul tu ra e de pe cuá ria
le i te i ra e mu i tas ou tras ações. Não se pode – é cla ro –
es que cer do as sen ta men to de de ze nas de mi lha res
de co lo nos, num pla no ra ci o nal de re for ma agrá ria,
além, evi den te men te, de ações efe ti vas para im plan -
tar na re gião uma vi go ro sa in dús tria tu rís ti ca.

Tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, en con tra-se
de ta lha do nas mãos do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, em um mag ní fi co pro je tos que cri a ria
2,5 mi lhões de em pre gos per ma nen tes, pro mo ve ria o 
as sen ta men to de 100 mil fa mí li as em lo tes ir ri ga dos
e ge ra ria um gi gan tes co pólo de pro du ção de ali -
men tos.

Antes de en cer rar as mi nhas pa la vras, eu gos ta -
ria de fa zer men ção a um fato que fica so be ja men te
com pro va do, o de que o Nor des te não é ape nas viá -
vel, mas é vi a bi lís si mo. Com ações como as an te ri or -
men te pre co ni za das, po de ría mos, a mé dio pra zo, fa -
zer como os Esta dos Uni dos, na dé ca da de 30, com o
seu fa mo so Pro je to New Deal, que con se guiu trans -
for mar o Oes te ári do, até en tão tido como in viá vel, na -
que la que é hoje a re gião mais prós pe ra e di nâ mi ca
da Na ção ame ri ca na. Ou, en tão, po de ría mos se guir o
exem plo da Índia, que, gra ças à ação vi si o ná ria de
Neh ru, na dé ca da de 60, trans for mou a ári da na ção
in di a na, an tes tida como in viá vel, em um dos ma i o res
pro du to res de ali men tos do mun do mo der no, er ra di -
can do de fi ni ti va men te a fome que ma ta va anu al men -
te mi lhões dos seus fi lhos.

O Sr. Wal deck Orné las (PFL – BA) – Per mi te
V. Exª um apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Wal deck Orné las (PFL – BA) – Se na do ra
Ma ria do Car mo, V Exª faz nes te mo men to um pro -
nun ci a men to tão opor tu no quan to sen sa to. Nós, nor -

 



des ti nos, já não su por ta mos mais con ti nu ar ou vin do
essa mes ma can ti le na. Toda vez em que há uma
seca – e pa re ce que, des gra ça da men te, es ta mos di -
an te do iní cio de uma nova seca cí cli ca pe rió di ca, por
con se guin te anun ci a da, pre vi sí vel –, diz-se que vai
ser fe i to um úl ti mo pro gra ma emer gen ci al, mas não
se co me ça nun ca um pro gra ma de fi ni ti vo de en fren ta -
men to à seca no Nor des te. Di zem que não co me çam
a im plan tar esse pro gra ma por que, nes te mo men to, é 
pre ci so uti li zar re cur sos para a seca, os qua is, aliás,
pa re cem es tar bas tan te es cas sos nes te ano – ouvi fa -
lar em mí se ros R$68 mi lhões, que não se rão su fi ci en -
tes nem para co me çar a en fren tar o pro ble ma. Entre -
tan to, é pre ci so  aí está a sen sa tez do pro nun ci a men to
de V. Exª  que se tra te efe ti va men te de apro ve i tar este 
mo men to de cri se. Sei que o atu al Go ver no não vai
exe cu tar mais nada nes se sen ti do, até por que já não
lhe res ta tem po, mas é pre ci so que se for me, no âm bi -
to do Po der Exe cu ti vo, de pre fe rên cia com a par ti ci -
pa ção do Po der Le gis la ti vo, um gru po que ela bo re e
apre cie pro pos tas como essa a que V. Exª se re fe re
do Novo Nor des te. Além dis so, deve-se as su mir o
com pro mis so de trans for mar es sas pro pos tas em lei,
para en fren tar mos de fi ni ti va men te a ques tão nor des -
ti na. Sa be mos que um pla no de re cur sos hí dri cos es -
tá vel, de lon go pra zo, re sol ve rá efe ti va men te o pro -
ble ma da seca nor des ti na, mi no ran do os gra ves efe i -
tos, so bre tu do so ci a is, mas tam bém eco nô mi cos. O
ex-Go ver na dor João Alves tem re a li za do e pu bli ca do
inú me ros es tu dos so bre o tema. S. Exª é um es tu di o -
so, um ob ser va dor aten to, e tem tra ba lhos pu bli ca dos 
so bre a ex pe riên cia de ou tros pa í ses a esse res pe i to.
Mas nada vai acon te cer se não for de fi ni da uma po lí ti -
ca re gi o nal. Esta mos ven do que a Su de ne aca ba de
ser ex tin ta, tro ca da por uma agên cia que só terá vida
até 2013, ano em que se es go ta rão os re cur sos vin -
cu la dos. O rio São Fran cis co é um ca pí tu lo à par te, a
res pe i to do qual devo fa zer um pro nun ci a men to logo
mais. O que pre ci sa mos é mu dar a vi são na ci o nal de
que o Nor des te é uma re gião-pro ble ma. É pre ci so vi -
rar o dis co e olhar, so bre tu do, para as po ten ci a li da -
des da nos sa Re gião. Mi nha so li da ri e da de a V. Exª
em seu pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço à emi nen te Se na do ra Ma -
ria do Car mo que con clua o seu dis cur so. O tem po de
V. Exª já se exa u riu há mu i to.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Pois não, Sr. Pre si den te. Estou con clu in do o meu
pro nun ci a men to.

Se na dor Wal deck Orné las, agra de ço a V. Exª
pela bri lhan te in ter ven ção, como, aliás, sem pre são
suas in ter ven ções nes ta Casa.

Acre di to que re al men te esta é a hora de vi rar o
dis co e par tir para um pro je to que aca be com a mi sé -
ria e com a con vi vên cia con fli tu o sa que te mos tido
com a seca.

Como é nos mo men tos de cri se que os ho mens
se agi gan tam, cre io que é che ga da a hora da ver da de 
para nós, po lí ti cos, para que nos trans for me mos em
es ta dis tas e pas se mos à His tó ria como os Par la men -
ta res que exi gi ram e pre ga ram, com ci vi li da de, a mu -
dan ça das suas re giões.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Ri car do San tos por
vin te mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, um dos fa tos aus pi ci o sos des te iní -
cio de sé cu lo no Bra sil re si de na ma i or cons ciên cia da 
so ci e da de em re la ção à im por tân cia da edu ca ção,
tan to para o de sen vol vi men to do País como um todo,
como para o pro gres so in di vi du al das pes so as, con tri -
bu in do para a cor re ção das de si gual da des pes so a is
de ren da. Já não é mais pos sí vel cres cer com
mão-de-obra ba ra ta e des qua li fi ca da. Não é mais
pos sí vel, por tan to, man ter mi lhões de pes so as na ig -
no rân cia sem que isso re pre sen te um ris co para o fu -
tu ro do País.

Na ma i o ria dos pa í ses do glo bo, há um con sen -
so de que o de sen vol vi men to sus ten ta do e a cons tru -
ção da ci da da nia exi gem a or ga ni za ção de um sis te -
ma na ci o nal de edu ca ção de qua li da de, no qual to dos 
pos sam ter aces so a uma edu ca ção so ci al men te re le -
van te e in di vi du al men te sig ni fi ca ti va, des de a pré-es -
co la até a uni ver si da de.

No Bra sil, es ta mos ini ci an do o novo sé cu lo com
uma pers pec ti va re no va da de trans for mar a edu ca -
ção e de fa zer da es co la uma agên cia de ci da da nia.
Já é vi sí vel o pro gres so al can ça do, es pe ci al men te no
en si no fun da men tal, gra ças a uma con ju ga ção de es -
for ços dos Po de res Pú bli cos e da so ci e da de ci vil.

Esta mos pres tes a atin gir a uni ver sa li za ção no
en si no fun da men tal, obri ga tó rio para a fa i xa etá ria de
7 a 14 anos, em que to das as cri an ças re ce bem li vros
de qua li da de gra tu i ta men te, e a TV Esco la está co lo -
can do à dis po si ção dos edu ca do res in for ma ções
atu a is so bre as vá ri as áre as cur ri cu la res, vi san do a
im pri mir qua li da de nes se ní vel de en si no.



No en si no mé dio, re co nhe ce mos tam bém os
avan ços já al can ça dos, es pe ci al men te com o au men to 
das va gas, mas nos de fron ta mos com uma de man da
cres cen te, fru to dos re sul ta dos do en si no fun da men tal
– so bre a qual os go ver nos es ta du a is e a União de vem
con cen trar es for ços para ade quar as estru tu ras e am -
pli ar, em quan ti da de e qua li da de, o cor po do cen te. É
cer to que mu i tos de sa fi os con ti nu am a per sis tir, en tre
eles o da edu ca ção in fan til e o do gran de con tin gen te
de jo vens e adul tos anal fa be tos.

Acre di ta mos que os pro gres sos já al can ça dos na 
área edu ca ci o nal nos qua li fi cam para dar res pos tas
po si ti vas a es sas ne ces si da des. O Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção – que esta Casa apro vou em fins do ano
pas sa do – po de rá ser o pon to de par ti da para co lo car o 
sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro em sin to nia com as
deman das edu ca ci o na is da nos sa po pu la ção, res ga -
tan do uma dí vi da so ci al que, há sé cu los, vem se acu -
mulando. Mas é ne ces sá rio que o Po der Exe cu tivo e o
Con gres so Na ci o nal es te jam sin to ni za dos para as se -
gu rar a alo ca ção de re cur sos vi san do à con se cu ção
dos ob je ti vos e me tas ex pli ci ta dos no re fe ri do Pla no.

Uma das con di ções im pres cin dí ve is para o Bra sil 
pro mo ver no vos avan ços em sua po lí ti ca edu ca ci o nal
é a de as se gu rar às cri an ças e jo vens es pa ços de so ci -
a li za ção que fa vo re çam a cons tru ção de uma pers pec -
ti va po si ti va pe ran te a vida e a so ci e da de em ge ral.
Entre os pa drões mí ni mos de mo der ni da de, a es co la
pre ci sa ter tam bém um alu no que sin ta ale gria em
apren der e que es te ja dis pos to a des co brir e a de sen -
vol ver, pela edu ca ção, sua po ten ci a li da de cri a ti va.

So bre esse as sun to, con si de ra mos da mais alta
re le vân cia esta Casa to mar co nhe ci men to de vá ri as
pes qui sas re a li za das pela Unes co–Bra sil so bre ju ven -
tu de, vi o lên cia e ci da da nia. Elas são im por tan tes por
in di ca rem a exi gên cia de uma re fle xão con jun ta e am -
pla, en quan to ain da é tem po, so bre uma po lí ti ca de
aten ção à ju ven tu de bra si le i ra.

Os es tu dos da Unes co têm re ve la do que os jo -
vens olham para o fu tu ro com dú vi das e he si ta ções,
mos tram-se in di fe ren tes às ins ti tu i ções so ci a is e po lí ti -
cas e não se sen tem com pro me ti dos com o País. Isso
sig ni fi ca que mu i to do que es ta mos fa zen do, e que re -
pu ta mos re le van te para os jo vens, não está aten den do 
às suas ex pec ta ti vas e ne ces si da des.

Além dis so, al gu mas des sas pes qui sas mos tram
que são os jo vens os que mais ma tam e os que mais
mor rem em nos so País. Tam bém se cons ta ta a im pres -
si o nan te pre sen ça de jo vens nas ca de i as e pre sí di os,
em to dos os Esta dos.

A ex clu são so ci al de um gran de con tin gen te de
jo vens cons ti tui-se – da dos da Se cre ta ria de Ação
Social da Pre si dên cia da Re pú bli ca nos mos tram que
es tão em si tu a ção de ris co oito mi lhões de jo vens,
cujas fa mí li as ga nham me nos de meio sa lá rio mí ni mo
per ca pi ta – num dos pon tos crí ti cos mais re le van tes
evi den ci a dos por es sas pes qui sas: os jo vens re cla -
mam da au sên cia de es pa ços, equi pa men tos e opor -
tu ni da des para a re a li za ção de ati vi da des cul tu ra is,
des por ti vas e de la zer, em suma, de con di ções para o
de sen vol vi men to do seu pro ta go nis mo. So ma das a es -
ses fa to res, ain da per sis tem dis cri mi na ções de or dem
eco nô mi ca, ra ci al e so ci al, po ten ci a li zan do as si tu a -
ções de vi o lên cia, es pe ci al men te en tre os jo vens em
si tu a ção de po bre za e vul ne ra bi li da de so ci al.

Nes se sen ti do, a Unes co cri ou o Pro gra ma
Abrin do Espa ços: Edu ca ção e Cul tu ra para a Paz, que
tem como foco o jo vem, a es co la e a co mu ni da de.

O prin ci pal pro pó si to do Pro gra ma é a aber tu ra
de es pa ços oci o sos, pri o ri ta ri a men te o es pa ço das es -
co las, nos fi na is de se ma na, vi san do ofe re cer
oportuni da des de aces so às ati vi da des cul tu ra is, des -
por ti vas e de la zer aos jo vens, so bre tu do àque les em si -
tu a ção de po bre za e de vul ne ra bi li da de so ci al. Com -
par ti lha mos da idéia de que a na tu re za do tra ba lho
com os jo vens é, ao mes mo tem po, pre ven ti va e trans -
for ma do ra, vis to que pre ten de mo di fi car as re la ções jo -
vem–es co la, jo vem–jo vem e jo vem–co mu ni da de,
man ten do-os em ati vi da de nos fi na is de se ma na.

A pro pos ta da Unes co é apon tar o Pro gra ma
como uma al ter na ti va viá vel de po lí ti ca pú bli ca a ser
im ple men ta da no País, am pli an do-se a di men são so ci -
al e pú bli ca das or ga ni za ções e en ti da des exis ten tes
na so ci e da de. A aber tu ra das es co las nos fi na is de se -
ma na, ao cri ar es pa ços pri vi le gi a dos para o exer cí cio e 
o de sen vol vi men to do pro ta go nis mo ju ve nil, con tri bu i -
rá, de ma ne i ra efi caz, para a pre ven ção do pro ble ma
da vi o lên cia e de suas con se qüên ci as. Ou tro pi lar bá si -
co do Pro gra ma são os par ce i ros. É im por tan te que se -
jam cri a das re des apo i a das por di fe ren tes par ce i ros,
uti li zan do al ter na ti vas de com ba te à vi o lên cia já exis -
ten tes nas pró pri as co mu ni da des.

Ava li a ções re cen tes do Pro gra ma Abrin do Espa -
ços: Edu ca ção e Cul tu ra para a Paz, no Esta do do Rio
de Ja ne i ro, onde a ex pe riên cia tem avan ça do, apon -
tam para o alto grau de re cep ti vi da de do Pro gra ma,
bem como si na li zam para efe i tos la ten tes que trans -
cen dem a ocu pa ção dos es pa ços es co la res pe los jo -
vens. Entre es ses efe i tos, des ta cam-se:

– Ma i or diá lo go en tre pro fes so res e alu nos e en -
tre pro fesso res e pais e mães de alu nos;

 



– Di mi nu i ção dos ín di ces de ab sen te ís mo das ati -
vi da des es co la res en tre os jo vens que par ti ci pam do
Pro gra ma;

– Re a pro xi ma ção do jo vem e da co mu ni da de com 
a es co la. Jo vens que cos tu ma vam usar de for ma pro i bi -
da o es pa ço da es co la nos fins de se ma na, em es pe ci al
para jo gar fu te bol, ago ra en tra ri am pela fren te, por por -
tões aber tos, o que im pli ca ria a re a pro xi ma ção de um
es pa ço pú bli co com es ses jo vens e com a co mu ni da de,
que, ao par ti ci par, or ga ni zar e usu fru ir de al ter na ti vas de 
la zer, es por te e cul tu ra na es co la, tam bém a sen tem
sua – sen ti do de per ten ça – por con se guin te, cu i dan -
do-a mais.

Esta ini ci a ti va – já im plan ta da em Per nam bu co e
em fase de ini ci a ção nos Esta dos da Ba hia, de Ala go -
as, de Mato Gros so e nas ci da des de São Pa u lo, Belo
Ho ri zon te, Ma ce ió, Na tal, Pal mas, Olin da e Re ci fe – me -
re ce ser am pla men te di vul ga da e ter in cen ti va da a sua
im plan ta ção em todo o País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ra -
mos este pro je to de uti li za ção de es pa ços es co la res em 
fins de se ma na da mais alta im por tân cia so ci al, con si -
de ran do sua re le vân cia para a for ma ção da ci da da nia,
para o com ba te à ex clu são so ci al e para a am pli a ção do 
sig ni fi ca do da ação edu ca ti va em nos so País. 

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

a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por 20 mi nu tos.
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, às ve zes, che go a ima gi -
nar e mes mo a crer que o pro ble ma da ener gia tal vez
não seja tão gra ve quan to que i ra fa zer pa re cer o Go ver -
no.

Os jor na is, as emis so ras de te le vi são e de rá dio
ocu pam a ma i o ria dos seus es pa ços com no ti ciá ri os
so bre o ra ci o na men to de ener gia, que já es ta va pre vis -
to há cer ca de três ou qua tro me ses. O Go ver no es pe -
rou exa ta men te o dia 1º de ju nho para co me çá-lo em
três das cin co re giões bra si le i ras. Até ago ra, está de -
ter mi na do, por meio de me di da pro vi só ria, que o ra ci o -
na men to tem que ser fe i to no Cen tro-Oeste, no Su des -
te e no Nor des te bra si le i ros. As Re giões Sul e Nor te
ain da es tão fora do ra ci o na men to.

O ra ci o na men to, na ver da de, sig ni fi ca que cada
con su mi dor bra si le i ro – re si dên cia, co mér cio, in dús tria
ou se tor de ser vi ço – terá de re du zir 20% do con su mo
da sua ener gia re la ti va men te à mé dia es ta be le ci da
nos me ses de maio, ju nho e ju lho de 2000.

Sr. Pre si den te, pela di men são que o as sun to to -
mou, fico pen san do que há um exa ge ro de pre o cu pa -

ção com re la ção à ma té ria e que há, quem sabe, uma
ar ti cu la ção do Go ver no para en co brir te mas tão im por -
tan tes como a po lí ti ca eco nô mi ca, o des vio do di nhe i ro 
pú bli co, a cor rup ção, a ir re gu la ri da de das pri va ti za -
ções e a pres são do Go ver no para im pe dir a qual quer
cus to que se im plan tas se no Con gres so Na ci o nal a
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to para apu rar uma
quan ti da de enor me de de nún ci as de ir re gu la ri da des.
Esta tal vez seja a ra zão ma i or para que o Go ver no ten -
te pas sar à opi nião pú bli ca uma cri se, na ver da de, su -
per di men si o na da.

Esta é a mi nha im pres são, e o tem po ha ve rá de
mos trar que te nho ra zão, por que, se não fos se as sim,
não es pe ra ría mos 1º de ju nho; co me ça ría mos a fa zer
o ra ci o na men to logo em maio. Se fos se as sim, es ta be -
le ce ría mos me di das mais drás ti cas. E, se fos se as sim,
o Go ver no não es ta ria tão con fu so como está, pois a
equi pe do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, no pri me i ro
mo men to, dis se que ha ve ria uma so bre ta xa. De po is,
vol tou atrás e dis se que, em vez da so bre ta xa, ha ve ria
um bô nus. Pos te ri or men te, o Mi nis tro Pe dro Ma lan,
que só se pre o cu pa em pa gar o ser vi ço da dí vi da e em
ter as tro nô mi cos su pe rá vits pri má ri os no Bra sil, dis se
que não ti nha di nhe i ro para pa gar esse bô nus. Aí veio,
mais uma vez, a so bre ta xa, o novo im pos to. E a pres -
são po pu lar, as de nún ci as no Con gres so Na ci o nal e a
in sa tis fa ção ge ne ra li za da que to mou con ta do País fi -
ze ram o Pre si den te, mais uma vez, vol tar atrás e re ti rar 
a so bre ta xa – que, aliás, era um ab sur do, algo ab so lu -
ta men te ina ce i tá vel.

Con ti nuo ex pres san do o que pen so: o Bra sil re al -
men te pre ci sa de in ves ti men tos nes sa área. Está cla -
ra men te pro va do que o Go ver no é ler do, omis so, in -
com pe ten te, mas a cri se não é esse exa ge ro que es -
tão apre go an do. A mí dia tem con tri bu í do no sen ti do de
fa zer a po pu la ção bra si le i ra to mar cons ciên cia da ne -
ces si da de de sua co la bo ra ção, o que a po pu la ção
está fa zen do de li vre von ta de, es pon ta ne a men te re -
du zin do o con su mo de ener gia. Logo fi ca rá pro va do
que a si tu a ção não é tão gra ve como se apre sen ta.

Eu, que tan tas ve zes tra tei des sa ques tão, que -
ro des ta car, es pe ci fi ca men te, as Re giões Sul e Nor te
do Bra sil, que es tão fora, até o pre sen te mo men to, do
ra ci o na men to. Isso ocor re não pela boa von ta de do
Go ver no, mas pela sua in com pe tên cia, já que as li -
nhas de trans mis são exis ten tes são pou cas e não da -
ri am para trans por tar mais ener gia do que já trans por -
tam. Ain da as sim, che gou-se ao en ten di men to de que
a Re gião Sul do Bra sil de ve ria, vo lun ta ri a men te, ba i xar 
o seu con su mo em 7% – acre di to que con se gui rá mais
do que isso, por que quem mais está con se guin do re -



du zir o con su mo são os con su mi do res re si den ci a is, as
fa mí li as bra si le i ras. Enten do que as in dús tri as, os se -
to res de ser vi ços não po dem par ti ci par do ra ci o na -
men to de ener gia elé tri ca, por que, na me di da em que
ge ram cres ci men to, em pre gos e im pos tos para a Na -
ção, se ria mu i to pre ju di ci al, pois agra va ria a si tu a ção
da eco no mia bra si le i ra, que já não anda bem, ao con -
trá rio, bas tan te mal. 

Qu an to à Re gião Nor te, o Go ver no está com ple -
ta men te con fu so. Ini ci al men te, dis se que ha ve ria ra ci -
o na mento tam bém na Re gião, ou me lhor, no Pará e no 
Ma ra nhão – em bo ra  o Ma ra nhão per ten ça ao Nor des -
te,  tam bém faz par te da Re gião Ama zô ni ca. Na ver -
da de, só es ses dois Esta dos en tra ri am no ra ci -
onamen to, já que são os úni cos Esta dos ser vi dos pela
usi na hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Ama zo nas, Ron dô nia,
Acre e Ro ra i ma são ser vi dos por sis te mas iso la dos,
de fi ci tá ri os e man ti dos com o su pe rá vit ge ra do pela hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí. 

Ago ra, o Go ver no, no iní cio do ra ci o na men to, diz
que tam bém o Nor te iria par ti ci par do ra ci o na men to a
par tir de 1º de ju nho. De po is, des co briu que isso não
se ria pos sí vel, por que a li nha de trans mis são não con -
se gui ria trans por tar mais ener gia do que já trans por ta -
va. Nós ex por ta mos para o Nor des te e para o Sul do
País 33% da nos sa pro du ção. As usi nas de ele tro in ten -
si vos, ins ta la das em Bar ca re na, a Albrás, a Alu nor te  e
a Alcoa, no Ma ra nhão, con so mem 33% da ener gia elé -
tri ca pro du zi da por Tu cu ruí, e o Pará in te i ro, com to das
as suas in dús tri as e a sua po pu la ção, con so me ou tro
ter ço da ener gia pro du zi da hoje pela hi dre lé tri ca de Tu -
cu ruí.

O Go ver no, atra pa lha do como sem pre, dis se que 
ia ha ver ra ci o na men to; de po is, vol tou atrás e não ia
mais ha ver ra ci o na men to; ago ra, diz que, pos si vel -
men te, a par tir de 15 de ju lho, de ve rá ha ver ra ci o na -
men to nos Esta dos do Pará e Ma ra nhão.

É evi den te que to das as Li de ran ças po lí ti cas do
Esta do do Pará ma ni fes ta ram-se con tra. Ain da on tem,
o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal en vi ou uma car ta 
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que, ar gu mentando a
fal ta de pro pó si to do Go ver no ao pen sar na pos si bi li da -
de de ra ci o nar ener gia no Pará e Ma ranhão.

A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pará tam -
bém se ma ni fes tou. O Pre si den te Mar ti nho Car mo na,
do PSDB, o Par ti do do Go ver no, che gou a usar ter mos
pe sa dos. S. Exª vol tou a ad ver tir on tem que não va mos 
ace i tar, de ma ne i ra al gu ma, que o Go ver no Fe de ral,
por pura in com pe tên cia, ve nha a di vi dir com o Pará,
mais uma vez, esse ônus. E la men to que es te jam que -
ren do ti rar os Se na do res Osmar Dias e Álva ro Dias do

PSDB, que são ex tre ma men te com pe ten tes, ape nas
por que as si na ram o re que ri men to para a cri a ção da
CPI, quan do o Pre si den te da Assem bléia, que é do
PSDB, diz, pu bli ca men te, a ver da de cla ra e cris ta li na
de que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que é re al men te
in com pe ten te para ad mi nis trar o País.  Quem o diz –
re pi to –  é o Pre si den te  da Assem bléia, que é do
PSDB. E ain da faz uma sé rie de ame a ças ao Go ver no, 
in clu si ve a de le var toda a Assem bléia Le gis la ti va para
a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e lá re a li zar a re u nião, para
não per mi tir, em hi pó te se al gu ma, a ocor rên cia de ra ci -
o na men to no Esta do do Pará.

Os em pre sá ri os do Pará re u ni ram-se e tam bém
to ma ram po si ci o na men to de não per mi tir o ra ci o na -
men to nos nos sos Esta dos. A Go ver na do ra do Ma ra -
nhão já se ma ni fes tou. Enfim, toda a po pu la ção não
ace i ta, em hi pó te se al gu ma, o ra ci o na men to, até por -
que há duas ra zões bá si cas que jus ti fi cam o
não-racionamen to na nos sa re gião: pri me i ro, so mos
su pe ra vi tá ri os em pro du ção de ener gia – ven de mos
ener gia para todo o Bra sil; se gun do, so mos a re gião
me nos de sen vol vi da do País. Qu an do tan to se fala na
bus ca da igual da de do de sen vol vi men to re gi o nal – o
Se na dor Wal deck Orné las é um dos ma i o res lu ta do res 
nes sa ca u sa –, não é pos sí vel que te nha mos que so -
frer as con se qüên ci as da ir res pon sa bi li da de do Go ver -
no. São es sas as duas ra zões bá si cas do
não-racionamento na nos sa re gião.

Ago ra, vem o Go ver na dor do Pará, que ou é ini -
mi go do Pará, ou é des pre pa ra do, ou pro cu ra agra dar
de ma is o Pre si den te da Re pú bli ca, con tra ri ar os in te -
res ses do seu Esta do. Qu an do to dos os po lí ti cos do
Pará, sem ex ce ção, de to dos os par ti dos, todo o seg -
men to em pre sa ri al, os tra ba lha do res, por meio do seu
sin di ca to, le van tam-se con tra o ra ci o na men to no Esta -
do do Pará, vem o Go ver na dor Almir Ga bri el a Bra sí lia
– quan do to dos es pe ra vam dele uma ati tu de co ra jo sa
no sen ti do de mos trar to das as ra zões que es tão sen -
do ale ga das por to dos os seg men tos – pe dir, im plo rar
ao Go ver no Fer nan do Hen ri que que, em vez de 20%,
o ra ci o na men to seja de 15%. Ora, a Re gião Sul foi li be -
ra da para vo lun ta ri a men te di mi nu ir em 7% o seu con -
su mo, e o Go ver na dor vem hu mil de men te im plo rar ao
Fer nan do Hen ri que um ra ci o na men to de ape nas 15%
para o Pará? Obser vem a ca pa ci da de des se Go ver na -
dor: além de pe dir que seja de ape nas 15%, S. Exª ain -
da pede para an te ci par o pra zo, quan do o Go ver no ha -
via dito que tal vez, pos si vel men te, hou ves se ra ci o na -
men to na nos sa Re gião a par tir de 15 de ju lho. Mes mo
as sim, o Go ver na dor Almir Ga bri el vem a Bra sí lia, im -
plo ra por, em vez de 20%, 15% e, como com pen sa ção, 

 



a mu dan ça de data de 15 para 1º de ju lho. Nun ca vi um 
Go ver na dor tão des sin to ni za do com o in te res se do
seu Esta do, dos seus cor re li gi o ná ri os, dos in te gran tes
do PSDB, como o Go ver na dor Almir Ga bri el. Aliás, ele
não tem sin to nia com nada, por que o Orça men to da
União para o ano se guin te, que che ga aqui até 31 de
agos to de cada ano, toda vez vem qua se sem in ves ti -
men tos des ti na dos ao Esta do do Pará. O Go ver na dor
é in ca paz de se lem brar que o Se cre tá rio de Pla ne ja -
men to de seu Go ver no de ve ria es tar aqui, jun to com o
Mi nis tro de Pla ne ja men to do Go ver no Fe de ral, ex pli -
can do qua is são as prin ci pa is ne ces si da des do Esta -
do, qua is são as obras fun da men ta is, as sim como o
vo lu me de in ves ti men to. Nor mal men te, o Orça men to
che ga aqui com R$25 a 30 mi lhões de in ves ti men tos
do Go ver no Fe de ral em nos sa re gião. 

So mos nós, Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is,
que te mos de nos re u nir, às ve zes até o ama nhe cer,
para al te rar o Orça men to. O Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho, do Ama zo nas, que foi Pre si den te da Co mis são de 
Orça men to, sabe até que ho ras se tra ba lha na reta fi -
nal da apro va ção do Orça men to e co nhe ce a luta das
Ban ca das. So mos nós que au men ta mos o in ves ti men -
to des ti na do ao Esta do do Pará de R$25 a 30 mi lhões
para cer ca de R$300 mi lhões por ano. 

As gran des obras do Pará são fe i tas com o es for -
ço dos seus Par la men ta res, e isso, la men ta vel men te,
não é di vul ga do. Fico en tris te ci do ao ver a in com pe tên -
cia, a in ca pa ci da de, a pas si vi da de de um go ver na dor
como Almir Ga bri el.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na dor 
Ade mir Andra de,  per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço o
bra vo Se na dor Ro ber to Re quião, com mu i to pra zer.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – O as -
sun to que V. Exª abor da é ex tra or di na ri a men te in te res -
san te. Diz res pe i to à au sên cia de po lí ti ca ener gé ti ca no 
Bra sil. O apa gão, na ver da de, é um apa gão ad mi nis tra -
ti vo. To dos os bra si le i ros sa bem que o Pará as sim
como o Pa ra ná, o meu Esta do, pro du zem mais ener gia 
do que con so mem. O Pará con so me ape nas um ter ço
da ener gia de Tu cu ruí. Então, fa lar em apa gão no Pará, 
fa lar em ra ci o na men to no Pará, é um des pro pó si to, é
uma ir ra ci o na li da de. O Pa ra ná pro duz 4.547 me ga -
watts e con so me pou co mais de três mil. E pro põem a
nós tam bém o ra ci o na men to. Nós ex por ta mos ener gia! 
O sul do Bra sil não ex por ta mais ener gia por que não
tem li nha de trans mis são. A nos sa ca pa ci da de de ex -
por ta ção é de 3.200 me ga watts, mas só ex por ta mos
1.000, por que mil é o que as li nhas de trans mis são su -
por tam. Nós es ta mos to man do al gu mas pro vi dên ci as

em re la ção a isso. Dia 11, se gun da-feira, sa in do da
Pra ça San tos Andra de, em Cu ri ti ba, mais de 20 mil
pes so as de to dos os Mu ni cí pi os do Esta do, com o apo -
io da as so ci a ção co mer ci al, da OAB, da igre ja ca tó li ca, 
dos evan gé li cos, da ma ço na ria, de pra ti ca men te to das 
as or ga ni za ções sin di ca is de tra ba lha do res e de pa -
trões e de pro fis si o na is li be ra is, vão le var um pro je to
de lei de ini ci a ti va po pu lar, com mais de cem mil as si -
na tu ras, à Assem bléia Le gis la ti va, para que, por im po -
si ção cons ti tu ci o nal, os de pu ta dos vo tem o pro je to que 
pro í be a ven da da com pa nhia pa ra na en se de ener gia
elé tri ca. Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª se lem bra de 
Ra fa el Gre ca?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Lem bro.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – O Mi nis -
tro que teve aque le pro ble ma com a nau que afun dou
de cla rou ou tro dia que a base do Go ver no está mu i to
for te por que se com pra um De pu ta do no Pa ra ná por
um pre ço me nor do que o de um tra ves ti na Pra ça Osó -
rio, que é a pra ça prin ci pal de Cu ri ti ba. Eu não acre di to
que seja as sim. Num Par la men to há pes so as de todo
tipo, por que o Par la men to é re fle xo da so ci e da de. Eu
acre di to que os Par la men ta res do Pa ra ná, com in for -
ma ções téc ni cas pre ci sas e com a pres são po pu lar,
vo ta rão con tra a ven da da Co pel. Não se pode ven der
uma hi dre lé tri ca, Se na dor Ade mir Andra de, em fun ção 
de seu uso múl ti plo: a água gira a tur bi na, abas te ce a
ci da de, ir ri ga o cam po, pos si bi li ta o trans por te nos rios
e nos la gos, ga ran te a bi o di ver si da de e o la zer das po -
pu la ções. Ven der uma usi na hi dre lé tri ca é ven der o re -
gi me das águas. Há, ain da, um mo ti vo que, do pon to
de vis ta eco nô mi co, é mu i to mais in te res san te. A água
pro duz a ener gia mais ba ra ta den tre to dos os ti pos de
ener gia pro du zi dos na Ter ra. Ven der uma usi na hi dre -
lé tri ca é dar a um gru po es tran ge i ro uma ca pa ci dade
de com pe ti ção no mer ca do que o co lo ca rá como mo -
no po lis ta em um pra zo mu i to cur to. Nos Esta dos Uni -
dos, usi nas hi dre lé tri cas im por tan tes são ad mi nis tra -
das pelo exér ci to. O Se cre tá rio-Geral do Mi nis té rio de
Mi nas e Ener gia com pa re ceu a uma re u nião na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e dis se que al gu -
mas usi nas hi dre lé tri cas, ou as mais im por tan tes, ti -
nham de ser en tre gues ao ca pi tal es tran ge i ro para
que pu des sem plan tar uma po si ção no Bra sil. V. Exªs.
já ima gi na ram os Esta dos Uni dos con vi dan do empre -
sá ri os bra si le i ros para pra ti ca men te ga nha rem uma hi -
dre lé tri ca para plan tar po si ção? É ab so lu ta men te ri dí -
cu la essa si tu a ção. Ha ve rá ra ci o na men to, sim, por mu -
i to tem po, por que, para que se cons trua uma usi na hi -
dre lé tri ca, de mo ra-se mu i to mais do que dois anos e
as ter mo e lé tri cas não es tão dis po ní ve is no mer ca do



mun di al. Os Esta dos Uni dos es tão pro du zin do ener gia 
em lar ga es ca la e to das as em pre sas que pro du zem
tur bi nas – e são pou cas – es tão com as suas en co -
men das com pro me ti das. Daí o Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia pre ten der cons tru ir usi nas pri má ri as, qua se
uma má qui na de ga so gê nio, a cus to al tís si mo, para re -
sol ver emer gen ci al men te o pro ble ma. O apa gão não é
da ener gia; o apa gão é do Go ver no, que não con se -
gue pla ne jar.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, agra de ço-lhe o apar te. 

Te nho con vic ção – en ten do um pou co da área,
pois sou en ge nhe i ro e par ti ci pei da cons tru ção da Hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí – de que há um exa ge ro mu i to
grande com re la ção à cri se ener gé ti ca no país. E isso
em pou co tem po se cons ta ta rá. Há um su per di men si -
onamen to des sa cri se, o que ocor re, na ver da de, para
fu gir do pro ble ma fun da men tal, no qual a gran de mí dia
es ta ria ba ten do ago ra: a cor rup ção, o des vio dos re -
cur sos pú bli cos, o erro das pri va ti za ções e as sim por
di an te.

Vol tan do ao pro ble ma do nor te do Bra sil, vejo
que ha ve ria ou tra so lu ção para ele. Lá exis tem duas in -
dús tri as de ele tro in ten si vos, uma no Pará e ou tra no
Ma ra nhão. A Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí tem 12 tur bi nas e
pro duz pou co mais de 4.000 me ga watts. Pra ti ca men te
um ter ço, qua tro des sas tur bi nas, tra ba lha para aten -
der às ne ces si da des des sas duas in dús tri as. A ener -
gia é sub si di a da e tem um cus to que dá um pre ju ízo à
Ele tro nor te, con se qüen te men te, à Na ção bra si le i ra, de 
US$200 mi lhões por ano. Essas in dús tri as que rem re -
du zir sua pro du ção a 50% e ven der ener gia ao Go ver -
no – só ace i tam ven der ao Go ver no.

Em ou tras oca siões, fa lei so bre as de cla ra ções
do Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra dos Gran des
Con su mi do res de Ener gia (Área de Ele tro in ten si vos),
Pa u lo Lud mer, as qua is re pi to ago ra: ”Qu e ro que o Go -
ver no com pre a ener gia e a ar ma ze ne sob for ma de
água nos re ser va tó ri os“. Embo ra ob te nha a ener gia de 
gra ça, ele quer ven dê-la a pre ço de mer ca do.

Se o Go ver no ti ves se o mí ni mo de se ri e da de,
o mí ni mo de in de pen dên cia, o mí ni mo de so li da ri e -
da de ao povo bra si le i ro, tra ta ria da ques tão das in -
dús tri as de ele tro in ten si vos, que – não sei se esse
dado é cor re to, ba se ia-se em no ti ciá ri os de to dos
os jor na is –, so zi nhas, con so mem 10% da ener gia
bra si le i ra. Se esse dado for cor re to, bas ta ria pa rar o 
fun ci o na men to des sas in dús tri as por de ter mi na do
pe río do e es ta ria pra ti ca men te re sol vi do o pro ble -
ma de ener gia elé tri ca no Bra sil. Mas o Go ver no
não tem au to no mia, não tem co ra gem, não tem voz

para di ri gir-se a em pre sá ri os des se por te e aca bar
com o sub sí dio mons tru o so, pre vis to para até 2004.

Não po de mos ace i tar qual quer tipo de ra ci o -
na men to no nor te do Bra sil. Já es ta mos to man do
to das as pro vi dên ci as. A Pre fe i tu ra de Be lém já tem  
ad vo ga dos pre pa ra dos para in gres sar na Jus ti ça e
im pe dir qual quer hi pó te se de ra ci o na men to no
Esta do do Pará.

La men to a pos tu ra do Go ver na dor Almir Ga -
bri el – e en ver go nho-me do com por ta men to dele –,
que veio a Bra sí lia se sub me ter, sem ne nhu ma ex -
pres são e for ça, pró pri as de um Go ver na dor, im plo -
rar ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que
o ra ci o na men to no Pará seja ape nas de 15%. Não
há ne nhum po lí ti co no Pará, a não ser o Go ver na -
dor, com essa po si ção, que en ver go nha a to dos nós 
pa ra en ses. Além de tudo, o Go ver na dor ain da pe diu 
que se an te ci pas se o pra zo para 1º de ju lho.

Te nho cer te za de que os 17 De pu ta dos Fe de -
ra is, os 3 Se na do res da Re pú bli ca, os 41 De pu ta -
dos da Assem bléia Le gis la ti va e os Pre fe i tos não
per mi ti rão o ra ci o na men to e lu ta rão, com to das as
suas for ças, para im pe dir qual quer es pé cie de ra ci -
o na men to no Esta do do Pará, por que pre ju di ca ria o
nos so de sen vol vi men to e a ge ra ção de em pre go e
ren da. Não ace i ta re mos isso!

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

go o pra zo des ti na do à Hora do Expe di en te por 15
mi nu tos. Em se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.
(Pa u sa.)

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. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son Lo bão 
pelo pra zo de 5 mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. 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, a im pres são 
que se tem ofe re ci do à opi nião pú bli ca é a de que o
Se na do Fe de ral está pa ra li sa do em vir tu de dos
acon te ci men tos que vêm ga nhan do pri o ri da de nas 
man che tes dos jor na is. Espa lha-se a no tí cia de
que nes ta Casa não se vota mais nada; de que as co -
mis sões téc ni cas, sem quo rum para re u nir-se, atra -
van cam a tra mi ta ção dos pro je tos. Enfim, um caos
nas atri bu i ções que nos ca bem, por cul pa das dis cus -

 



sões pa ra le las que não en vol vem o pro ces so le gis la ti -
vo.

Como mem bro da Mesa do Se na do Fe de ral te -
nho o de ver de vir a esta tri bu na para as ex pli ca ções
que dou. Devo di zer, Sr. Pre si den te, que essa é mais
uma informa ção equi vo ca da que se leva à opi nião pú -
bli ca, fe liz men te mi ti ga da pela ex ce len te co ber tu ra
dos nos sos tra ba lhos fe i ta pela rá dio e pela te le vi são
do Se na do Fe de ral. 

Aos que ain da ig no ram a efi ciên cia dos tra ba -
lhos des ta Casa, in for me-se que, nes ta ses são le gis -
la ti va, o Se na do Fe de ral apre ci ou, en tre 29 de ja ne i -
ro tran sa to e 30 de abril úl ti mo, 164 pro po si ções. As
co mis sões téc ni cas re a li za ram de ze nas de re u -
niões, de ba ten do e vo tan do pro je tos de gran de in te -
res se pú bli co. Re a li za ram-se im por tan tes au diên ci -
as pú bli cas para a in ves ti ga ção e aná li se de va ri a dos 
acon te ci men tos que es tão exi gin do os es cla re ci -
men tos aguar da dos pela opi nião bra si le i ra. No pe -
río do men ci o na do, fo ram apro va dos e en vi a dos à
san ção pre si den ci al 14 pro je tos; ou tros 33, após
apro va ção, fo ram en ca mi nha dos à re vi são da Câ ma -
ra dos De pu ta dos. Fo ram apro va das e en vi a das à
pro mul ga ção 101 pro po si ções, das qua is 97 re fe ren -
tes a con ces sões de te le co mu ni ca ções. Dois che fes
de mis sões di plo má ti cas fo ram sa ba ti na dos pelo Se -
na do, e dois Mi nis tros de Esta do aqui es ti ve ram
aten den do às suas res pec ti vas con vo ca ções.

Por tan to, o Se na do Fe de ral não está pa ra li sa -
do. Ao con trá rio, tem es ta do em ple na ati vi da de, res -
sal tan do-se os de ba tes diá ri os tra va dos em ple ná rio, 
tal vez o pon to mais im por tan te das suas atri bu i ções
de mo crá ti cas. No ple ná rio, os re pre sen tan tes do
povo en con tram opor tu ni da de para apon tar er ros,
elo gi ar acer tos e re gis trar as re i vin di ca ções das co -
mu ni da des que re pre sen tam.

Dê-se ên fa se, Sr. Pre si den te, aos de ba tes que
se têm tra va do no Se na do so bre os mais va ri a dos te -
mas do ma i or in te res se pú bli co. Cada dis cur so, dos
mu i tos aqui pro fe ri dos, re fle te a re pre sen ta ti vi da de
dos que o pro fe rem, o co nhe ci men to de ca u sa dos
que apon tam os er ros e acer tos das ad mi nis tra ções
e as no bres ins pi ra ções das su ges tões aven ta das
para a so lu ção de pro ble mas que afli gem o País, os
Esta dos e os Mu ni cí pi os.

O Se na do Fe de ral, por tan to, não está pa ra li sa -
do; ao con trá rio, man tém in te i ra a sua fe bril ati vi da de 
par la men tar e cada um de nós, Se na do res, bem o
sa be mos pe las ta re fas que nos são atri bu í das sem
pa u sas para des can so.

Apro xi ma-se o tem po, por exem plo, de vol tar -
mos aos de ba tes fi na is em tor no da re for ma tri bu tá -
ria. Essa ma té ria tem sido su je i ta a mu i tas idas e vin -
das des de que, em 1995, o Po der Exe cu ti vo en vi ou à 
Câ ma ra dos De pu ta dos a PEC nº 175-A. Sem pre ob -
je to de mu i ta con tro vér sia e de tan tos im pas ses, a
re for ma tri bu tá ria de se ja da pelo Go ver no re ce beu
nova for mu la ção no fi nal de 1998, aco lhi da sob o
mes mo tí tu lo de PEC nº 175-A. De po is, o Re la tor da
ma té ria, o no bre De pu ta do Mus sa De mes, apre sen -
tou con tro ver so subs ti tu ti vo que re ce beu mu i tas crí ti -
cas ao lado de mu i tos elo gi os; o subs ti tu ti vo não foi
ace i to pelo Go ver no; e no va men te a re for ma vol tou à 
es ta ca zero. Para ten tar sal vá-la, logo de po is for -
mou-se co mis são tri par ti te, com re pre sen tan tes do
Go ver no Fe de ral, do Con gres so Na ci o nal e das Se -
cre ta ri as de Fa zen da dos Esta dos. Mas en tão veio o
ca len dá rio ele i to ral, com as ele i ções mu ni ci pa is de
2000, que atro pe lou os enten di men tos, ou tal vez a
fal ta de en ten di men tos, e a co mis são tri par ti te dis -
sol veu-se em agos to pas sa do.

De cor ri dos oito me ses após mais um en ter ro
sim bó li co da re for ma tri bu tá ria, o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan, em ini ci a ti va sa lu tar, está ago ra ten tan do cos tu -
rar um co me ço de acor do com al guns Se cre tá ri os de 
Fa zen da es ta du a is, no que diz res pe i to es pe ci fi ca -
men te ao ICMS. O Go ver no, as sim, está re co nhe -
cen do a in vi a bi li da de de se che gar a uma re for ma tri -
bu tá ria am pla, op tan do por re a li zar uma re for ma par -
ci al, que se ria a re for ma pos sí vel.

Eu con fes so que es tou di vi di do.

Por um lado, apre cio a po lí ti ca fe i ta com os pés
no chão, den tro do prin cí pio de re a li da de. Se, após
cin co anos e meio des de que o Po der Exe cu ti vo
apre sen tou ao Con gres so sua pri me i ra pro pos ta re -
fe ren te à ma té ria, não se con se guiu che gar a um mí -
ni mo con sen so so bre o teor de uma re for ma tri bu tá -
ria para o Bra sil, tal vez isso in di que que as for ças po -
lí ti cas, eco nô mi cas e ci da dãs, em nos so País, ain da
não es tão ma du ras para che gar a um acor do am plo
so bre a re for ma tri bu tá ria de se já vel. Isso, após tan -
tas dis cus sões e em ba tes. Nes se sen ti do, há os que
pen sam que tal vez seja me lhor con for mar-se com
al gu ma re for ma, que avan ce em um ou dois pon tos
mais ur gen tes, do que cor rer o ris co de co lo car tudo 
a per der, não se che gan do a ne nhu ma re for ma.

Pes so al men te, sou pes si mis ta quan to ao en -
ca mi nha mento, par ci al, tó pi co, que vai sen do dado à 
ques tão. Pen so que a re for ma tri bu tá ria se ria o co ro -
a men to de todo o es for ço, imen so!, que te mos fe i to,
nos úl ti mos seis anos, para mo der ni zar o Bra sil.



Entre to das as re for mas cons ti tu ci o na is, a tri bu tá ria
se ria a mais im por tan te, pois do ta ria o se tor pro du ti vo
bra si le i ro de con di ções para com pe tir no novo am bi en -
te co mer ci al e fi nan ce i ro mun di al, aju dan do a ga ran tir
nos sa pros pe ri da de nas pró xi mas dé ca das. Qu an do
acompa nho as dis cus sões so bre se a Alca deve en -
trar em vi gor em 2003 ou 2005 – es tan do 2005 dis -
tan te de nós por ape nas três anos e meio –, fico mu i -
to pre o cu pa do.

Na mi nha opi nião, e não obs tan te a pru dên cia
que pode es tar en vol vi da na tese de uma re for ma tri -
bu tá ria par ci al, não po de mos de sis tir de le gar ao
País uma re for ma am pla, de fi ni ti va, que per du re por
mu i tos e mu i tos anos, qui çá por dé ca das. O con sen -
so po lí ti co deve ser bus ca do mais uma vez, com to -
das nos sas for ças e ha bi li da des. É nos so pa pel fa -
zê-lo! A so ci e da de bra si le i ra, pela voz de to dos seus
seg men tos, cla ma pela re for ma tri bu tá ria. Cla mam
os con tri bu in tes, cla ma o Pre si den te da Re pú bli ca,
cla mam os em pre sá ri os, os Go ver na do res, os Par la -
men ta res, os es tu di o sos do tema, os Pre fe i tos, to -
dos! Tam bém o Pre si den te des ta Casa, S. Exª  o Se -
na dor Ja der Bar ba lho, em seu dis cur so de pos se, ao
apre sen tar o pro gra ma de tra ba lho que pre ten de im -
ple men tar em sua ges tão, co lo cou a re for ma tri bu tá -
ria como a mais alta de suas pri o ri da des. Sr. Pre si -
den te, a anar quia, a con fu são, o ex ces so de car ga
tri bu tá ria, o alto ní vel de so ne ga ção e de eli são fis cal 
che ga ram a um pon to in su por tá vel en tre nós!

Por tan to, par tin do-se do con sen so de que é ne -
ces sá ria uma re for ma tri bu tá ria am pla, de ve-se, em
se gui da, per gun tar mais uma vez: – que re for ma?

E aqui nos se ria mu i to útil, para co me ço de
con ver sa, de cla rar al guns prin cí pi os bá si cos que a
re for ma tri bu tá ria deve re a li zar. Esses qua tro prin cí -
pi os que vou ci tar an da ram cir cu lan do em do cu men -
tos ofi ci a is do Go ver no, em en tre vis tas de au to ri da -
des e em ar ti gos de es tu di o sos do as sun to. Não te -
ría mos, pois, por sua cla re za e pro pri e da de, ne nhu -
ma di fi cul da de em ace i tá-los como evi den tes. São
eles: 1) a re for ma tri bu tá ria deve sim pli fi car o sis te -
ma tri bu tá rio; 2) a re for ma tri bu tá ria deve re du zir a
so ne ga ção; 3) a re for ma tri bu tá ria deve am pli ar a
base tri bu tá ria; e 4) a re for ma tri bu tá ria deve me lho -
rar a com pe ti ti vi da de dos bens e ser vi ços bra si le i ros.

Uma re for ma, por con se guin te, que atin ja es -
ses qua tro ob je ti vos é a re for ma tri bu tá ria de que o
País pre ci sa. Ela tem de sim pli fi car o sis te ma; re du zir 
a so ne ga ção; am pli ar a base; e me lho rar a com pe ti ti -
vi da de de nos sa pro du ção. Li dos a con tra pe lo, es ses 
qua tro prin cí pi os pas sam a de mons trar as de fi ciên -

ci as de nos so sis te ma tri bu tá rio atu al, a sa ber: é
com ple xo; fa vo re ce a so ne ga ção; tem base es tre i ta,
isto é, a car ga é su por ta da por par ce la re du zi da de
con tri bu in tes; e pre ju di ca o bom fun ci o na men to de
nos so sis te ma pro du ti vo, one ran do a pro du ção e di -
mi nu in do nos sa ca pa ci da de de com pe tir com o pro -
du to es tran ge i ro, sen do, as sim, um dos mais ou o
mais im por tan te fa tor do cha ma do cus to Bra sil.

Te nha mos, pois, es ses qua tro prin cí pi os em
men te para ava li ar a con ve niên cia das di ver sas pro -
pos tas de re for ma dos tri bu tos.

Sem en trar mu i to em mi nú ci as a res pe i to de tri -
bu tos es pe cí fi cos, que até aos tri bu ta ris tas con fun -
dem, gos ta ria de abor dar al guns pon tos.

Em pri me i ro lu gar, quan to à sim pli fi ca ção do
sis te ma, que é o pri me i ro prin cí pio. Pen so que é des -
se pri me i ro prin cí pio que de ve ría mos par tir. Por que,
se co me çar mos por dis cu tir alí quo tas e mag ni tu de
da car ga tri bu tá ria, a bus ca do con sen so per de-se
logo de iní cio. Então, pri me i ra co i sa: re du zir o nú me -
ro de tri bu tos ao mí ni mo pos sí vel.

É uma pena, por exem plo, que se es te ja de sis -
tin do de ex tin guir o ICMS e de subs ti tuí-lo pelo
Impos to so bre Va lor Agre ga do (IVA), que, ao con trá -
rio do pri me i ro, se ria um im pos to não cu mu la ti vo e
com le gis la ção e alí quo tas, em prin cí pio, uni fi ca das
para todo o ter ri tó rio na ci o nal, o que, por sua vez,
tam bém te ria a van ta gem de aca bar com a mal fa da -
da guer ra fis cal en tre os Esta dos da Fe de ra ção. O
IVA se ria par ti lha do, na rede ban cá ria, en tre União,
Esta dos e Mu ni cí pi os, após ser co bra do no des ti no,
o que fa vo re ce as re giões mais po bres e, por tan to, a
su pe ra ção dos de se qui lí bri os re gi o na is. Qu an to a
uma even tu al di fe ren ça de alí quo ta que exis ti ria para 
ca te go ri as dis tin tas de pro du tos ou que exis ti ria na
co bran ça em re giões di fe ren tes, de modo a fa vo re -
cer o in ves ti men to nas re giões mais atra sa das, es -
sas de ci sões po de ri am per fe i ta men te ser to ma das
pelo Se na do, que é a Casa da Fe de ra ção.

A cri a ção do IVA per mi ti ria a eli mi na ção do IPI,
do ICMS e tal vez da Co fins, da CSLL (Con tri bu i ção
So ci al So bre o Lu cro Lí qui do) e do PIS/PASEP. Re i -
te ro que o IVA se ria um im pos to não cu mu la ti vo, ou
seja, não in ci di ria, como se diz, em cas ca ta. A au to -
no mia fis cal dos Mu ni cí pi os, por sua vez, es ta ria
man tida com a cri a ção do Impos to so bre Ven das a
Va re jo e Ser vi ços (IVVS), que subs ti tu i ria o ISS. Por si 
só, a cri a ção do IVA, por tan to, re pre sen ta ria gran de
sim pli fi ca ção em nos so sis te ma tri bu tá rio.

Ago ra que já fiz a de fe sa do IVA – e não fa rei
aqui, hoje, ne nhu ma ra di o gra fia de ta lha da do sis te ma

 



tri bu tá rio bra si le i ro, mas so men te apre sen ta rei um ou
ou tro pon to, os mais ge ra is pos sí ve is, e ques tões de
prin cí pio – so cor rer-me-ei de um ex ce len te ar ti go, pu -
bli ca do na re vis ta Con jun tu ra Eco nô mi ca de fe ve re i ro
úl ti mo, de au to ria do Dr. Cid He rá cli to de Qu e i roz,
ex-Procurador-Geral da Fa zen da Na ci o nal. Arro la o
Dr. Qu e i roz seis ba ses de in ci dên cia para os im pos tos
bra si le i ros: 1) co mér cio ex te ri or (ex por ta ção/ im por ta -
ção); 2) ren da; 3) cir cu la ção de mer ca do ri as (o IVA e o
IVVS); 4) pres ta ção de ser vi ços (no va men te o IVVS);
5) pro pri e da de de imó ve is ur ba nos (o atu al IPTU) e ru -
ra is (o atu al ITR) e ve í cu los au to mo to res (o atu al
IPVA); 6) e, fi nal men te, ope ra ções fi nan ce i ras em ge -
ral (o atu al IOF).

Fe cho as as pas da ci ta ção e vol to, ago ra, a fa lar
em meu nome para di zer que, na tu ral men te, os im pos -
tos so bre im por ta ção e ex por ta ção e o im pos to so bre
ope ra ções fi nan ce i ras (o IOF) não de ve ri am ter o ob je -
ti vo de au men tar a ar re ca da ção, mas tão-somente re -
gu lar as ope ra ções so bre as qua is in ci dem. São os
cha ma dos im pos tos re gu la tó ri os.

E, fi nal men te, para ter mi nar este dis cur so, cum -
pre di zer que o sis te ma tri bu tá rio no Bra sil deve re a li -
zar a fun ção de dis tri bu ir ren da. Deve, de for ma res -
pon sá vel, co me di da e in te li gen te, ti rar dos que têm
mais para alo car aos que têm me nos, na for ma de ser -
vi ços pú bli cos de qua li da de, de con ces são de cré di to
aos pe que nos e de dis tri bu i ção de bens de pro du ção,
como é o caso da ter ra, o que, aliás, vem sen do fe i to de 
modo sem pre ce den te. Essa é a ma ne i ra mais efi caz,
tal vez a úni ca ma ne i ra, de trans for mar o País numa so -
ci e da de me nos de si gual, me lho ran do a dis tri bu i ção de 
ren da. Nes se sen ti do, o Impos to de Ren da, mor men te
o Impos to de Ren da so bre a Pes soa Fí si ca, é um im -
pos to im pres cin dí vel, que não pode, de ma ne i ra ne -
nhu ma, ser sa cri fi ca do em nome de pro pos tas sim pli fi -
ca do ras mais ra di ca is, em bo ra se tor ne mis ter a atu a li -
za ção das suas alí quo tas. Pois, ao con trá rio dos im -
pos tos in di re tos, nos qua is nor mal men te se ba se i am
pro pos tas de im pos to úni co ou de ape nas dois im pos -
tos, os im pos tos di re tos so bre ren da, e tam bém so bre
pa tri mô nio, são aque les que, me di an tes alí quo tas di fe -
ren ci a das e pro gres si vas, per mi tem a re a li za ção da
jus ti ça tri bu tá ria. Pois o rico deve sem pre pa gar per -
cen tu al de sua ren da ou pa tri mô nio su pe ri or ao do po -
bre.

Enfim, Sr. Pre si den te, o tema da re for ma tri bu -
tá ria é re co nhe ci da men te com ple xo, re ple to de mi -
nú ci as téc ni cas e di fí cil de ser abor da do de ma ne i ra
bre ve e con ci sa. Tive ape nas a in ten ção, mo des ta,
re pi to, de apre sen tar um pa no ra ma ge ral do as sun to, 
res sal tan do al guns pon tos que me pa re cem mais ób -
vi os.

O mais im por tan te de tudo é que fi que re gis tra do
aqui meu com pro mis so com a ela bo ra ção de uma re -
for ma tri bu tá ria para o Bra sil, uma re for ma tri bu tá ria
am pla. Não dá mais para adi ar essa ques tão! O Bra sil
não con se gui rá in gres sar bem no mun do glo ba li za do
com esse sis te ma tri bu tá rio caó ti co e ine fi ci en te. Não
po de mos ex por tar im pos tos; os im pos tos em cas ca ta
não po dem per sis tir, gra van do nos sa pro du ção em ní -
vel mais alto do que gra vam os im pos tos es tran ge i ros
so bre a pro du ção de nos sos com pe ti do res. É ur gen te
que har mo ni ze mos nos so sis te ma com o de nos sos
par ce i ros co mer ci a is. Em re cen te son da gem re a li za da
pela Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria (CNI), son -
da gem bas tan te di vul ga da que já foi ob je to de dis cur so 
de ou tros ora do res nes ta Casa, fi cou de mons tra da,
mais uma vez, a pri o ri da de que os em pre sá ri os atri bu -
em à re for ma do sis te ma tri bu tá rio. É con sen so da so -
ci e da de a im pres cin di bi li da de da re for ma. Por tan to, há
de se agir e atu ar para que a re for ma se efe ti ve.

Va mos dar à re for ma tri bu tá ria a pri o ri da de que
ela me re ce! Ain da há tem po para isso!

Era o que eu ti nha a di zer.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, por
5 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, até por obri ga ção, que ro co mu ni car à
Casa que eu, o Se na dor Le o mar Qu in tani lha e o Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos es ti ve mos no Esta -
do do To can tins, por de sig na ção do Se na do Fe de ral,
para ten tar me di ar a cri se que exis tia no âm bi to da
Po lí cia Mi li tar do  Esta do.

Sr. Pre si den te, que ro di zer que, para o bem de
to dos e fe li ci da de ge ral do Esta do do To can tins e da
Na ção, quando lá che ga mos a gre ve já era fi ni ta, já ha -
via aca ba do. Qu e ro, por tan to, nes ta opor tu ni da de, ho -
me na ge ar to dos os en vol vi dos nes se mo vi men to de
pers pec ti vas, à épo ca, tal vez, dra má ti cas, mas que aca -



bou re sol vi do da ma ne i ra como to dos nós es pe rá va -
mos. Qu e ro cum pri men tar de ma ne i ra es pe ci al o glo ri o -
so Exér ci to bra si le i ro, que, por in ter mé dio dos Ge ne ra is
Co man dan tes da 3ª Bri ga da de Infan ta ria, se di a da em
Goiâ nia, e Co man dan te Mi li tar do Pla nal to, teve bom 
sen so e pôs ter mo a essa gre ve que nos pre o cu pa va 
a to dos.

Sr. Pre si den te, que ro tam bém di zer, na li nha do 
mes mo dis cur so do emi nen te Se na dor Ade mir
Andra de, que, len do du ran te a se ma na o no ti ci o so
de ma i or cir cu la ção em nos so Esta do, o Jor nal do
To can tins, cons ta tei com mu i ta ale gria que o Esta do 
in clu iu o ra ci o na men to em sua ro ti na. A Cel tins –
Com pa nhia de Ener gia Elé tri ca do To can tins – fez
um le van ta men to que apon ta va para uma que da no
con su mo de ener gia, no mês de maio, de 2,15%.
Mas uma que da es pon tâ nea, Sr. Pre si den te, por alta
re cre a ção da po pu la ção do To can tins, que tem,
como todo o povo bra si le i ro, a so li da ri e da de no co ra -
ção e tam bém se pro pôs a eco no mi zar ener gia, em -
bo ra as Re giões Nor te e Sul não es ti ves sem in clu í -
das no ra ci o na men to de ener gia. As pers pec ti vas
são de que, no de cor rer des te mês, no vas pes qui sas
em pre en di das pela Cel tins ha ve rão de apon tar uma
di mi nu i ção subs tan ci al na eco no mia de ener gia.

To da via, Sr. Pre si den te, acon se lha-se tam bém
a Re gião Nor te a eco no mi zar ener gia, de acor do
com a re co men da ção fe i ta, on tem, pelo Ope ra dor
Na ci o nal do Sis te ma. Isso, de pron to, pro vo cou a re -
vol ta do nos so Esta do. O Esta do do To can tins con so -
me me nos de 1% da mé dia na ci o nal. Pre pa ra-se
para, nos pró xi mos me ses, adi an tan do o cro no gra -
ma da cons tru ção da Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma -
ga lhães, ofe re cer mais 170 me ga watts e, pos te ri or -
men te, quan do to das as tur bi nas es ti ve rem ins ta la -
das, po de rá ofe re cer até cer ca de 1.000 me ga watts
à Na ção.

O Go ver na dor Si que i ra Cam pos des lo cou-se
hoje para con ver sar com o Mi nis tro do Apa gão – as -
sim está sen do cha ma do o nos so que ri do Pe dro Pa -
ren te –, com o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia e com o
Pre si dente da Re pú bli ca, por que isso não pode ser
im pin gi do ao povo to can ti nen se, que está co la bo -
ran do de ma ne i ra es pon tâ nea, as sim como o povo
do Sul. Te mos so bra de ener gia, em bo ra use mos
ba si ca men te a ener gia de Tu cu ruí, e es ta mos pro -
pon do in se rir para con su mo cer ca de 170 me ga -

watts nos pró xi mos me ses. O To can tins é um Esta -
do in si pi en te e so bre tu do a in dús tria de car ne ha ve -
rá de so frer mu i to.

Com re la ção à re co men da ção do Ope ra dor
Na ci o nal do Sis te ma e as pa la vras dos emi nen tes
Mi nis tros da cri se ener gé ti ca do nos so País, hou ve
uma cer ta con tra ri e da de do povo to can ti nen se. O
Go ver na dor está ne go ci an do. Acre di to que, como
tem de mons tra do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, o bom sen so ha ve rá de pre va le cer. Nos
pró xi mos anos de ve re mos cons tru ir mais al gu mas
hi dre lé tri cas. No dia 28 se rão aber tos os en ve lo pes,
no Rio de Ja ne i ro, para a cons tru ção da Hi dre lé tri ca
de Pe i xe Angi cal, tam bém para ser co lo ca da à dis po -
si ção do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, ma ni fes ta mos a nos sa ale gria
pelo en cer ra men to de fi ni ti vo, sem mor tes, sem qual -
quer tra u ma tis mo mais sé rio, da gre ve da Po lí cia Mi -
li tar do nos so Esta do. Agra de ce mos, tam bém, a par -
ti ci pa ção do Se na do Fe de ral nes se des fe cho. Ma ni -
fes ta mos ain da o nos so re pú dio à de ci são das au to -
ri da des do se tor da cri se ener gé ti ca de in clu ir o Esta -
do do To can tins no ra ci o na men to de ener gia, o que
po de rá acar re tar da nos à nos sa eco no mia.

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. 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. Edi son Lo bão, 1º
Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, por 5 mi nu tos.

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, ve -
nho com pe sar des cre ver uma cri se pela qual pas sa
a Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria –
Embra pa, que, há 28 anos, con tri bui para o de sen -
vol vi men to tec no ló gi co do País, ofe re cen do à so ci e -
da de nos úl ti mos dois anos mais de qua tro mil no vos
pro du tos, pro ces sos e tec no lo gi as para o agro ne gó -
cio bra si le i ro, fru to da cri a ti vi da de de seus 8.500 em -
pre ga dos, dos qua is cer ca de 2 mil são pes qui sa do -

 



res, sen do 54% com mes tra do e 43% com dou to ra -
do.

O re sul ta do das pes qui sas ge ra das pela
Embra pa nos úl ti mos 28 anos tem con tri bu í do po si ti -
va men te para que a ma i or par te das fa mí li as bra si le i -
ras gas tem 20%, em mé dia, a me nos com ali men ta -
ção, se gun do pes qui sa re a li za da pela Fipe.

Se o se tor agro pe cuá rio tem sido re gu lar men te 
su pe ra vi tá rio no co mér cio in ter na ci o nal, com a ge ra -
ção por mu i tos anos de ex ce den tes aci ma de US$12
bi lhões, esse re sul ta do em mu i to de ve-se às pes qui -
sas de sen vol vi das pela Embra pa. 

A Embra pa tem dis po ni bi li za do tec no lo gi as
para di ver sos se to res da agri cul tu ra. No ano pas sa -
do a em pre sa lan çou o al go dão co lo ri do, que tem in -
cre men ta do o se tor al go do e i ro do Nor des te e Cen -
tro-Oeste; lan çou tam bém uma nova va ri e da de de
mi lho com pro te í na de alta qua li da de, que está sen -
do ofe re ci da a co mu ni da des ca ren tes do Nor des te
como op ção para o com ba te à des nu tri ção e uso em
me ren da es co lar; está in cen ti van do o uso da téc ni ca
de adu ba ção or gâ ni ca na agri cul tu ra e de sen vol ven -
do tec no lo gia para apro ve i ta men to de re sí du os or gâ -
ni cos para a fa bri ca ção de bi o fer ti li an tes, à base de
lodo de es go to, lixo, cama de fran go etc. 

Enquan to a pes qui sa agro pe cuá ria con tri bu iu
para o cres ci men to do PIB agrí co la na ci o nal, que fi -
cou em 2,9%, os tra ba lha do res en con tram-se com
per das sa la ri a is acu mu la das na or dem de 20% e há
seis anos os pes qui sa do res es tão com o per cen tu al
de ti tu la ri da de con ge la do.

O Go ver no Fe de ral con ti nua res sal tan do as
inú me ras con tri bu i ções da Embra pa para o avan ço
tec no ló gi co e o cres ci men to eco nô mi co na ci o nal.
Po rém, nes te mo men to, a em pre sa vive uma das pi -
o res si tu a ções fi nan ce i ras de sua his tó ria. Ape sar de 
ter apro va do um or ça men to anu al para 2001 de
R$617 mi lhões, me nos de 10% do or ça men to pre vis -
to para cus te io foi li be ra do ao lon go dos cin co pri me i -
ros me ses do ano, in vi a bi li zan do pes qui sas es tra té -
gi cas, em ra zão do não-pagamento de con tas de luz, 
água, com bus tí vel, com pra de in su mos, re a gen tes,
equi pa men tos e até mes mo de va le-refeição e va -
le-transporte para o seu cor po fun ci o nal.

As Empre sas Esta du a is de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria (OEPAS) es tão com to dos os seus re cur sos

re pri mi dos. Dos R$3 mi lhões or ça dos para 2001,
nada foi li be ra do pelo Go ver no até en tão.

No ano pas sa do, o or ça men to pre vis to da Fon -
te 100 (Te sou ro Ordi ná rio) foi de R$75.531.360 e
este ano fo ram apro va dos ape nas R$50.236.970,
so fren do uma re du ção de cer ca de 34%. Se com pa -
rar mos o in ves ti men to atu al em pes qui sa agro pe -
cuá ria com a si tu a ção da dé ca da de 80, ve ri fi ca mos
que hou ve uma que da ver ti gi no sa no or ça men to da
em pre sa, que há 20 anos ti nha or ça men to da or dem
de US$400 mi lhões e hoje mal che ga a US$280 mi -
lhões, ao pas so que a Embra pa vem acu mu lan do um 
lu cro so ci al nos úl ti mos anos da or dem de R$8 bi -
lhões.

É pre ci so que o Go ver no Fe de ral seja sen sí vel
a essa clas se de fun ci o ná ri os pú bli cos que tan to tem 
ge ra do di vi sas tec no ló gi cas ao País e en con tre so lu -
ções rá pi das, pois os fun ci o ná ri os da Embra pa têm
suas ati vi da des pa ra li sa das des de on tem e por tem -
po in de ter mi na do.

Os tra ba lha do res não su por tam mais a si tu a -
ção pela qual eles e a Embra pa es tão pas san do.
Esta mos as sis tin do a anos de pes qui sas que têm le -
va do o Bra sil a ter uma tec no lo gia das me lho res do
mun do em agro pe cuá ria se es va í rem. A ca te go ria já
re a li zou duas pa ra li sa ções de âm bi to na ci o nal, com
gran de im pac to na mí dia, e a Embra pa não apre sen -
tou ain da uma pro pos ta para acor do co le ti vo que re -
cu pe re as per das sa la ri a is, ele ve a ti tu la ri da de, os tí -
que tes-alimentação, res ga te as cláu su las so ci a is re -
i vin di ca das e evi te o des man te la men to da em pre sa.

Estou cer to de que o Go ver no Fe de ral, na pes -
soa do Exmº Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de
Mo ra es, não de i xa rá que essa si tu a ção con ti nue
como está, pois sa be mos que é um gran de de fen sor
da agro pe cuá ria e da agro in dús tria bra si le i ras.

Por tan to, Sr.ªs e Srs. Se na do res, que ro de i xar
esse re gis tro da si tu a ção la men tá vel em que se en -
con tra a Embra pa, e tam bém dar no tí cia de mais
uma pa ra li sa ção na ci o nal da em pre sa, pe din do, por -
tan to, a aten ção do Go ver no Fe deral para o as sun to.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do Ca -
val can ti, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.



O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na. 

O SR. NEY SUASSUANA (PMDB – PB. 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, on tem ti ve -
mos vá ri as vias fe de ra is na Pa ra í ba blo que a das, mu i -
tos ca mi nhões e es co las sa que a das para to mar a me -
ren da es co lar. A si tu a ção se agra va na Pa ra í ba, no
Rio Gran de do Nor te, em Per nam bu co, no Ce a rá e
em vá ri os ou tros Esta dos da Re gião.

Uso a pa la vra aqui ape nas para cla mar ur gên cia 
nas ações que es tão sen do fe i tas, que to dos sa be -
mos que es tão sen do pla ne ja das e di ri gi das, mas que 
não che gam até aque le ci da dão que está pre ci san do
de água. Hoje é o 14º dia de po is que foi de ter mi na da
a ad mi nis tra ção de car ro-pipa, exis te o di nhe i ro, o Mi -
nis tro deu a or dem e até hoje não che gou. Ima gi nem
V. Exªs qua tor ze dias aguar dan do um car ro-pipa que
não che ga!

Eu que ria ape nas agra de cer ao Sr. Pre si den te e
di zer aos meus com pa nhe i ros, aos meus pa res que é
mu i to di fí cil nos con for mar mos com uma si tu a ção
des sas.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se dia 27 
do cor ren te, quar ta-fe i ra, às 14h, no Ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à dis cus são e vo ta -
ção do Pro je to de Lei do Con gres so Na ci o nal nº 4, de
2001, que dis põe so bre as di re tri zes para ela bo ra ção
da Lei Orça men tá ria para o exer cí cio de 2002 e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia in for ma ain da que, a par tir do dia 18 de
ju nho, se gun da-fe i ra, até o dia 2 de ju lho, se gun -
da-fe i ra, te re mos ses sões de li be ra ti vas de se gun da
a sex ta-fe i ra para apre ci ar mos em ple ná rio ma té ri as
re le van tes re me ti das pe las Co mis sões à Mesa da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se
hoje, dia 7 do cor ren te, quin ta-fe i ra, às 15h30min, no
ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti na da à apre ci a ção

do Pro je to de Lei do Con gres so Na ci o nal nº 9 de
2001. 

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 136, de 2001
(nº 525/2001, na ori gem), de 6 do cor ren te, pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci -
so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da
a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, 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, no 
va lor equi va len te a até US$ 404.040.000,00 (qua tro -
cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, na mo da li -
da de de Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor 
Fi nan ce i ro – FSAL, 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 fi nan -
ce i ras e de mer ca do de ca pi ta is. 

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 330, de
2001, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

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 a ma té ria, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

 



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2000 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do
Re gi men to Inter no)

Se gun da 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 19, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son Pé res, 
que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu -

ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos
que cri am o Fun do de De sen vol vi men to da
Ama zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, 
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti -
vo), que ofe re ce.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são

terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 49, de 2001
(nº 400/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Con vê nio de Subs cri -
ção de Ações da Cor po ra ção Andi na de Fo -
men to – CAF, fir ma do com o Ban co Cen tral
do Bra sil, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 359, 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 Gil ber -
to Mes tri nho.

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 pro mul ga ção.

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

 





 





 





 





 





 





 





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 51, de 2001
(nº 729/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to da Con ven ção 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 des ti na da a Evi tar a Du pla
Tri bu ta ção e a Pre ve nir a Eva são Fis cal em
Ma té ria de Impos tos so bre o Ren di men to,
ce le bra da em Bra sí lia, em 16 de maio de
2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 362, 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 
Gil ber to Mes tri nho.

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 pro mul ga ção.

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

 





 





 





 





 





 



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 204, de 2000 (nº 
430/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do Espí -
ri to San to para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca -
ri a ci ca, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer sob nº 117, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger -
son Ca ma ta, fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen -
ta, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do 
Su plicy, Ge ral do Cân di do e La u ro Cam pos.

Dis cus são em con jun to do pro je to e da emen -
da. (Pa u sa.) 

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

Em vo ta ção o pro je to sem pre ju í zo da Emen da 
nº 1-CE, de re da 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.

Em vo ta ção a emen da.

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 Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lida 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 537, 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 204, de 2000 (nº 430, 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 204, de 2000 (nº
430, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Fun da ção Nos sa
Se nho ra da Pe nha do Espí ri to San to para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -

da de de Ca ri a ci ca, Esta do do Espí ri to San to, con so li -
dan do a Emen da nº 1-CE, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 7 de ju nho 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, Mar lu ce Pin to.

ANEXO AO PARECER Nº 537, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ––––––, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te:

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe -
nha do Espí ri to San to” para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ca ri a ci ca, 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 o De -

cre to s/nº, de 16 de ju nho de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 30 de ju lho de 1995, a con ces -
são de “Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do
Espí ri to San to”, ou tor ga da ori gi na ri a men te a Rá dio
Di fu so ra de Ca ri a ci 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 Ca ri a ci ca, 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 (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 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de 2000 (nº 
263/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá -
dio Cor re io do Vale Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as 
na ci da de de Ita po ran ga, Esta do da Pa ra í -
ba, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 118, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do, Edu ar do
Su plicy 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2000

(Nº 263/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Cor re io do Vale Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em on das mé di as na ci da de de Ita po ran -
ga, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
con ces são à Rá dio Cor re io do Vale 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 on das mé di as na ci da -
de de Ita po ran ga, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

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 246, de 2000 (nº 
451/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo ra do res e Pro du to res de Ca ri nha nha a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ca ri nha nha, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 396, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orné las.

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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2000

(Nº 451/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção dos Mo ra do res e Pro du to res de Ca -
ri nha nha a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ri nha -
nha, Esta do da Ba hia.

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 128, de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res de Ca ri nha -
nha a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ca ri nha nha, 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) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 247, de 2000 (nº 
486/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a  con ces são da
Rá dio Au ri fla ma de Co mu ni ca ção Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Au ri fla ma, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 397, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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 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 vai à pro mul ga ção.

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

 





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

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 268, de 2000 (nº 
580/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 429, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, 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.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 268, DE 2000

(Nº 580/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 45, de 23 de fe ve re i ro de 2000, 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, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Cruz das Pal me i ras, 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) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 53, de 2001 (nº
674/2000, 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 São Pe dro 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 Ara gua í na, Esta -
do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 477, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da, 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 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 a abs ten ção da Se na do ra Ma ri -

na Sil va.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2001

(Nº 674/2000, 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 ci o nal São Pe dro 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
Ara gua í na, Esta do do To can tins.

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 172, de 16 de maio de 2000, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal São Pe dro 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
Ara gua í na, Esta do do To can tins.

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 11:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 250, de 2001, do Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no, 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 
209, de 2000, de sua au to ria.

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 nº 209, de 2000, vai de fi ni ti va -

men te ao Arqui vo.

 



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

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 63, de 1989 (nº 5.993/90, 
na que la Casa), de au to ria do Se na dor Ju -
tahy Ma ga lhães, que dis põe so bre a cons -
tru ção de lo gra dou ros e edi fí ci os de uso pú -
bli co e de ve í cu los de trans por te co le ti vo, a
fim de ga ran tir aces so ade qua do às pes so -
as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, nos ter -
mos do § 2º do art. 227 e do art. 244 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do 

Pa re cer sob nº 357, de 2001, da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, Re la -
tor: Se na dor Luiz Pon tes, pela pre ju di ci a li -
da de.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, II, do
Re gi men to Inter no, e do pa re cer da Co mis são de
Ser vi ços de Infra-estrutura, de cla ra pre ju di ca do o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do 
nº 63 de 1989.

A ma té ria vai ao Arqui vo, e será fe i ta a de vi da
co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. 

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra por 20 mi nu -
tos, pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Como 
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Jor -
nal O Glo bo de hoje, na co lu na de Ri car do Bo e chat,
pu bli ca a se guin te ma té ria: Ca u sa e Efe i to. ”Está ex -
pli ca do o sú bi to in te res se do Se na dor Car los Be zer ra, 
do PMDB, pelo caso Mar ka. Há dias, es te ve no Ban co 
Cen tral, pe din do cré di to para a obra da Fer ro nor te.
Não con se guiu nada“. 

Sr. Pre si den te, te nho ab so lu ta cer te za de que
esta ma té ria foi ela bo ra da pelo Sr. Armí nio Fra ga,
Pre si den te do Ban co Cen tral, que, aliás, tem cu i da do
do PMDB – de V. Exª e de ou tros Se na do res do Par ti -
do, e ago ra es pe ci fi ca men te de mim. 

Nun ca tra tei com o Sr. Armí nio Fra ga de as sun -
tos da Fer ro nor te. Esti ve com S. Exª e com o Mi nis tro
Pe dro Ma lan para tra tar de as sun to de in te res se do
Bra sil: a li be ra ção de com pul só ri os com ga ran tia para
obras de in fra-estrutura no País. Se am bos es ti ves -

sem cu i dan do dis so, o País não es ta ria no caos. O Sr. 
Armí nio Fra ga li be ra re cur sos para os ban cos sem
ga ran tia. O que pro pu se mos foi a li be ra ção com ga -
ran ti as re a is de re ver si bi li da de. Não fo mos tra tar de
as sun tos es pe cí fi cos de nin guém. Essa é a for ma que 
o Sr. Armí nio Fra ga en con trou para nos in tri gar com a
opi nião pú bli ca.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na re pe lir a ma té ria, 
cuja fon te co nhe ço. O Mi nis tro Pe dro Ma lan é in ca paz
de fa zer algo nes se sen ti do. Tra tei do as sun to com S.
Exª e tam bém com o Sr. Armí nio Fra ga. Te nho cer te za 
de que par tiu do Sr. Armí nio Fra ga a pu bli ca ção da
ma té ria na co lu na de Ri car do Bo e chat. Tra ta-se de
uma ma té ria men ti ro sa, pois fo mos até lá tra tar de as -
sun tos ge ra is do in te res se do País. Se o Sr. Armí nio
Fra ga já es ti ves se re sol ven do es ses as sun tos há mu i -
to tem po, o Bra sil não es ta ria en fren tan do os pro ble -
mas exis ten tes hoje, como os apa gões, a pre ca ri e da -
de das ro do vi as e ou tros. 

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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, Srªs e Srs. Se na do res, faço al -
guns re gis tros que con si de ro de gran de re le vân cia.

Nes ta se ma na, a Co mis são de Edu ca ção do
Se na do tra tou de dois ca sos re la ci o na dos às cri an ças 
des te País. As duas pro pos tas que tra mi tam na Co -
mis são, sem dú vi da al gu ma, pre ten dem re fle tir so bre
o pro ble ma da cri an ça no Bra sil.

Sr. Pre si den te, uma das pro pos tas, se não es tou 
equi vo ca do, é de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon e
tra ta da pro gra ma ção da te le vi são do País. Pro põe a
cri a ção de pro gra mas es pe cí fi cos para a cri an ça bra -
si le i ra, com con te ú do e nor mas.

A ou tra ma té ria, ori un da da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, se não me fa lha a me mó ria, é de au to ria da De -
pu ta da Rita Ca ma ta, foi apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e en ca mi nha da à Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral. Pro põe a cri a ção de um fun do na ci o -
nal para aten der às cri an ças de zero a cin co anos per -
ten cen tes a fa mí li as ca ren tes, para que tais cri an ças
ad qui ram uma es pé cie de me ren da es co lar como a
que exis te hoje para as que fre qüen tam as au las. 

São, en tão, duas pro pos tas – uma, para mu dar
o con te ú do es pe cí fi co da pro gra ma ção para a cri an ça 
bra si le i ra; a ou tra, para for ne cer a cri an ças de zero a
cin co anos de fa mí li as ca ren tes, ali men tos nu tri ti vos,
para que cres çam mais ro bus tas, com mais sa ú de.



Por que es ta be le cer a ida de de cin co anos na
pro pos ta? Por que, ge ral men te, de seis anos em di an -
te as cri an ças co me çam a fre qüen tar a es co la no Bra -
sil, cur sam o en si no fun da men tal e têm me ren da es -
co lar. As cri an ças de zero a cin co anos, en tre tan to,
es tão de cer to modo de sam pa ra das. 

Com es sas duas pro pos tas, pa re ce-me que ire -
mos ao en con tro das cri an ças no Bra sil. Con si de ro
es pe ci al men te in te res san te a pro pos ta que, por in ter -
mé dio dos me i os de co mu ni ca ção, cria op ções de
con te ú do na pro gra ma ção des ti na da a cri an ças de
até 16 anos, se não me fa lha a me mó ria. O pro je to de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que visa em mé dia
a cri an ças de 8 a 12 anos, cria um con se lho es pe cí fi -
co res pon sá vel pela ela bo ra ção de pro gra ma ção com 
con te ú do apro pri a do para cri an ças. Assim, sem dú vi -
da, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, será ou tro o di re -
ci o na men to para a  ju ven tu de no País. 

Atu al men te, há uma ca rên cia nes se sen ti do no
Bra sil. Po de re mos, as sim, evi tar os en la ta dos que
exis tem nos me i os de co mu ni ca ção. Che gam ao Bra -
sil es ses pa co tes e su ge rem vi o lên cia; es ti mu lam a
prá ti ca da luta ar ma da e da luta ori en tal de ma ne i ra
ina de qua da nos me i os de co mu ni ca ção.

A pro pos ta pre vê a ela bo ra ção de car ti lhas,
pro gra mas di re ci o na dos à ju ven tu de, mo ti van do-as
a bus car o apren di za do, a for ma ção do ca rá ter, o
que, na tu ral men te, irá de i xar pais e pro fes so res
mais tran qüi los com re la ção à for ma ção de las em
to dos os sen ti dos. Quem vai ga nhar com isso, sem
dú vi da, é o Bra sil! É jus ta men te na ida de de zero a
de zes se is anos que o jo vem mais ne ces si ta de en -
ca mi nha men to. 

To dos sa bem que os jo vens, as cri an ças são li -
ga das aos me i os de co mu ni ca ção, à te le vi são, es pe -
ci fi ca men te. A pro pos ta pre vê pro gra mas ins tru ti vos,
for tes, no sen ti do de con tri bu ir para a for ma ção do ca -
rá ter, pre pa ran do-as para en fren tar os pro ble mas do
mun do, do dia-a-dia, e as sim por di an te.

O Se na dor Pe dro Si mon e a Co mis são de Edu -
ca ção do Se na do Fe de ral es tão de pa ra béns. Te mos
de le var adi an te a ini ci a ti va e fa zer com que seja in se -
ri da nos me i os de co mu ni ca ção. Que se jam cri a dos
pro gra mas que afas tem os jo vens dos ví ci os, do fumo
e da be bi da al coó li ca. 

Há pa í ses em que é pro i bi do ven der tais pro du -
tos a jo vens de me nor ida de. Ain da há pou co, ca u sou
po lê mi ca nos Esta dos Uni dos o fato de a fi lha do Pre -
si den te Ge or ge W. Bush, por ser me nor de 21 anos e
por uti li zar a car te i ra de iden ti da de de uma co le ga,
como se des co briu de po is, trans gre dir a lei. No Bra sil,

in fe liz men te, em ba res e lu ga res pú bli cos, gar ra fas
de cer ve ja ou ou tra be bi da so bre as me sas é uma de -
mons tra ção de vi tó ria, de gran de za. 

Assim, de vem ser cri a dos nos me i os de co mu ni -
ca ção pro gra mas es pe cí fi cos para cri an ças, que de -
vem ser in for ma das dos ho rá ri os. Elas sa be rão que
em tal ho rá rio há um pro gra ma de di ca do a elas, o que 
au men ta rá a au diên cia. Essa é a pro pos ta. O con te ú -
do da for ma ção da cri an ça, prin ci pal men te até os 16
anos, que tra mi ta na Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do Fe de ral. E a ou tra pro pos ta, que igual men te se
en con tra na que la Co mis são, é no sen ti do de que se
crie um Fun do Na ci o nal, com a par ti ci pa ção de to dos, 
das or ga ni za ções não-governamentais, das três es fe -
ras do Go ver no, o Go ver no Fe de ral, os Go ver nos
Esta du a is e os Go ver nos Mu ni ci pa is, para que se vá
até onde hou ver uma cri an ça até os cin co anos que
ain da não fre qüen te o en si no fun da men tal, onde já há 
a me ren da es co lar, para que, aí sim, as fa mí li as ca -
ren tes pos sam re ce ber es sas con di ções de sub sis -
tên cia, essa nu tri ção. Então, acre di to que essa pro -
pos ta tam bém é fun da men tal para ir ao en con tro da
cri an ça bra si le i ra.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, no bres co le gas,
são duas as pro pos tas que con si de ro re le van tes para
pre pa rar me lhor a nos sa ju ven tu de. Nós, que es ta -
mos com essa res pon sa bi li da de, te mos que pen sar
nis so, por que quem vai ga nhar é o Bra sil como um
todo, é a so ci e da de bra si le i ra.

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 Wal deck Orné las.
O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. 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 mo men -
to de cri se ener gé ti ca, há uma cri se ain da mais gra ve, 
que atin ge di re ta e pro fun da men te o so fri do Nor des te
bra si le i ro e que está a exi gir aten ção e cu i da dos es -
pe ci a is e ur gen tes. Re fi ro-me ao rio São Fran cis co,
que, no pas sa do, de sem pe nhou his tó ri co pa pel na in -
te gra ção na ci o nal e que no pre sen te ain da se cons ti -
tui na mais im por tan te base de sus ten ta ção para o
de sen vol vi men to de vas ta área do nos so ex ten so se -
mi-árido, mas cujo fu tu ro es ta rá ir re me di a vel men te
com pro me ti do, se com a má xi ma ur gên cia não vi e -
rem a ser to ma das me di das des ti na das à sua re cu pe -
ra ção e pre ser va ção am bi en tal.

O fato de que esta seja uma cri se si mul tâ nea à
ou tra, a ener gé ti ca, com a qual tem con ta to, não sig ni -
fi ca que seja uma cri se me nor. Bas ta ava li ar a im por -
tân cia que o São Fran cis co tem para o se mi-árido nor -

 



des ti no para per ce ber mos seu sig ni fi ca do e seus re -
fle xos am bi en ta is, eco nô mi cos e so ci a is. E mais: se a
cri se do apa gão pode ser su pe ra da com in ves ti men -
tos, em um pra zo de dois a cin co anos o São Fran cis -
co ja ma is po de rá ser re cu pe ra do.

É pre ci so que a si mul ta ne i da de com que acon -
te cem não ve nha a de i xar em se gun do pla no, como
está ocor ren do, a ques tão do São Fran cis co, vi tal
para o Nor des te, sob pena de o País vir a pa gar um
pre ço mu i to mais alto que aque le co bra do hoje pela
cri se do apa gão.

A cri se do São Fran cis co ocor re ria ain da e mes -
mo que não exis tis se a cri se ener gé ti ca. A fa lên cia do
rio como meio de vida para toda uma re gião se ma ni -
fes ta em de cor rên cia da seca. A fal ta de ener gia é
ape nas uma con se qüên cia, mas que, no Nor des te,
afe ta tam bém a ir ri ga ção, a pro du ção de ali men tos, o
abas te ci men to hu ma no e a na ve ga ção para ci tar al -
gu mas de suas di men sões.

Tra ta-se, por tan to, de uma cri se ma i or que pas -
sa des per ce bi da em face do for te im pac to ime di a to
que tem o apa gão, mas cu jos efe i tos se rão per ma -
nen tes e ir re ver sí ve is. Se a seca se pro lon gar por
mais de um ano, es ta re mos não ape nas di an te de um
de sas tre, mas de uma ver da de i ra tra gé dia. Como se
não bas tas se o des ca so, a in sen si bi li da de e a in di fe -
ren ça que têm mar ca do a ati tu de po lí ti ca e ad mi nis -
tra ti va do Go ver no Fe de ral ao lon go do tem po em re -
la ção ao se mi-árido nor des ti no, lem bra do só na épo -
ca das se cas, em face do gra ve ris co re pre sen ta do
por mi lhões de ho mens, mu lhe res e cri an ças fa min -
tas, ago ra essa mes ma ati tu de se es ten de tam bém
ao rio São Fran cis co por uma omis são cri mi no sa em
face dos for tes im pac tos de na tu re za so ci al, am bi en -
tal, eco nô mi ca e cli ma to ló gi cos en vol vi dos. Será que
te re mos, nós, nor des ti nos, de es pe rar a in dig na ção
in ter na ci o nal, a pres são de or ga nis mos mul ti la te ra is,
uma mo bi li za ção da so ci e da de de ou tros pa í ses, para 
po der mos con tar com uma ati tu de de ci si va da União
em face des se pro ble ma? Que na ção pre ten de mos
ser se ne gli gen ci a mos a pre ser va ção do prin ci pal cur -
so d’água do se mi-árido bra si le i ro? Será que pre ci sa -
re mos, como Esta do so be ra no, ser con de na dos pela
cons ciên cia am bi en tal do Pla ne ta para me re cer mos a 
aten ção na ci o nal a res pon sa bi li da de tão fun da men tal 
quan to ele men tar?

Srªs e Srs. Se na do res, é com esse sen ti men to e
com essa con vic ção que ve nho hoje à tri bu na, mais
uma vez, tra zer o tema ao exa me des ta Casa, para re -
cla mar a aten ção do Exe cu ti vo e con vo car a cons -
ciên cia da so ci e da de bra si le i ra para a pre cá ria si tu a -

ção do Rio São Fran cis co, que não re fle te um pro ble -
ma con jun tu ral nem cir cuns tan ci al, mas diz res pe i to à
pró pria so bre vi vên cia de um pe da ço do Bra sil, nada
me nos que 7,5% do ter ri tó rio na ci o nal. Vi san do a evi -
tar a mu ti la ção do nos so País, o com pro me ti men to
de fi ni ti vo de uma par te ex pres si va de seu ter ri tó rio,
onde vive par ce la pon de rá vel da nos sa po pu la ção,
que é pre ci so, in dis pen sá vel e ur gen te a aten ção na -
ci o nal para a ba cia do rio São Fran cis co. Entre uma
cri se e ou tra, a di fe ren ça bá si ca é que, en quan to na
cri se ener gé ti ca a seca é ca u sa, no caso do São
Fran cis co, a seca já é con se qüên cia.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Sr. Se na dor 
Wal deck Orné las, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA ) –
Ouço o apar te de V. Exª. 

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Wal deck Orné las, é mu i to opor tu na essa
par ti ci pa ção de V. Exª nas ques tões li ga das ao pro -
ble ma do rio São Fran cis co. Nós, que co nhe ce mos
bem toda aque la re gião, sa be mos do sig ni fi ca do da -
que le rio, não só para o meu Esta do, Mi nas Ge ra is,
onde ele nas ce, na Ser ra da Ca nas tra, como tam bém
para os Esta dos da Ba hia, Ser gi pe, Ala go as e Per -
nam bu co. Esse rio, de no mi na do de Rio da Inte gra ção
Na ci o nal, es ta rá re ce ben do ama nhã uma ma ni fes ta -
ção que po de rá tra zer al gu ma con tri bu i ção na sua re -
cu pe ra ção. Acon te ce rá ama nhã em Pi ra po ra, por ini -
ci a ti va da Asso ci a ção Co mer ci al de Mi nas, uma gran -
de re u nião da qual par ti ci pa rão vá ri os go ver na do res
do Nor des te, e, acre di to, o Go ver na dor do meu Esta -
do, jus ta men te le van do essa pre o cu pa ção de to dos
nós com a que da da va zão que ocor re na que le rio.
Sa be mos que os tra ba lhos de de sas so re a men to e de
re com po si ção das ma tas e da ve ge ta ção ci li ar são
duas me di das ab so lu ta men te viá ve is, ne ces sá ri as e
ina diá ve is. É pre ci so tam bém, emi nen te Se na dor
Wal deck Orné las, que o Bra sil apro ve i te ago ra a ame -
a ça des sa cri se de ener gia, a ame a ça do cha ma do
Apa gão, é pre ci so que nós, ain da que isso seja pa ra -
do xal, acor de mos e que o Bra sil e o Go ver no se des -
per tem para as gran des obras de in fra-estrutura ab -
so lu ta men te ina diá ve is no País: o de sas so re a men to
do Rio São Fran cis co e de ou tros rios gran des e im -
por tan tes do País as sim como a re com po si ção das
ma tas e da ve ge ta ção ras te i ra, ci li ar para evi tar o pro -
ble ma da ero são e o agra va men to da as so re a men to,
que tam bém é res pon sá vel pela que da da va zão do
rio. Além dis so, pre ci sa mos que o Go ver no le van te o
pro je to de trans po si ção de par te das águas da ba cia
do To can tins para en ri que cer a va zão do São Fran cis -



co, por que te nho no tí cia de que o Go ver na dor de To -
can tins pos sui um pro je to que de mons tra vi a bi li da de
téc ni ca para a re a li za ção des sa obra. Ilus tre Se na dor
Wal deck Orné las, per doe-me es ten der-me por mais
um mi nu to. Há pou co tem po, es ta va len do a obra de
cons tru ção do Ca nal do Pa na má, re a li za da há mais
de 100 anos. Na épo ca, aqui lo era fe i to a mão, pi ca re -
ta, ca va de i ra, en xa da, en xa dão e, mais, as pró pri as
ter ras eram trans por ta das em tra ção ani mal, com pro -
ble ma de fe bre que hou ve lá. A obra de tra ves sia no
Ca nal do Pa na má é uma ver da de i ra epo péia fe i ta há
mais de 100 anos, com um agra van te: o ní vel do Oce -
a no Atlân ti co é 20 cen tí me tros aci ma do ní vel do Oce -
a no Pa cí fi co. Esse pro ble ma tam bém pre o cu pa va.
Te mos in for ma ções de que o ní vel da ba cia do To -
can tins é su pe ri or ao ní vel da ba cia do São Fran cis co. 
Hoje a tec no lo gia dis po ní vel traz eco no mi ci da de para 
a re a li za ção de uma obra des sa, mes mo por que se
agra va tam bém a pró pria pre o cu pa ção com o abas te -
ci men to de água. O en ri que ci men to da va zão do São
Fran cis co po de rá vi a bi li zar além de ener gia para o
Nor des te e o Bra sil e tam bém água po tá vel e para ir ri -
ga ção, aten den do ao ser tão de Per nam bu co, Pa ra í -
ba, Rio Gran de do Nor te e sul do Ce a rá e Pi a uí, re -
giões de ter ras for tes, mas onde fal ta pre ci pi ta ção
plu vi o mé tri ca e as pes so as es tão com sede. De cer ta
for ma, tam bém sou meio do Nor des te por que me di -
zem que sou o quar to Se na dor da Pa ra í ba e Rio
Gran de do Nor te. Vejo o que está acon te cen do no
ser tão da Pa ra í ba, já com ame a ça de sa ques e co i sas 
des se tipo por que as pes so as es tão com fome. O Go -
ver no pre ci sa vol tar-se para o Bra sil, aban do nar um
pou co essa ex clu si vi da de de aten ção para o ca i xa e
sa ber que, quan to mais bem ad mi nis tra do o ca i xa,
me lhor para que se cons tru am as obras de que o País 
pre ci sa. Esta mos as sis tin do à ma i or trans fe rên cia de
ren da da his tó ria do Bra sil. Nem no Bra sil Co lô nia,
com o epi só dio do Qu in to, hou ve ma i or trans fe rên cia
de ren da da pro du ção na ci o nal em be ne fí cio da ban -
ca in ter na ci o nal. Se ten ta por cen to das es tra das bra -
si le i ras es tão em pés si mo es ta do, en ca re cen do o
cus to dos trans por tes e in vi a bi li zan do a com pe ti ti vi -
da de das em pre sas na ci o na is. Meu Deus, será que
não po de mos apro ve i tar que a luz apa gou ou está na
imi nên cia de apa gar para acor dar mos!? Ain da que
pa ra do xal men te pa re ça, é pre ci so que to dos nos des -
per te mos. Por isso levo mi nha pa la vra de con gra tu la -
ções pelo dis cur so de V. Exª, abor dan do um tema
que, além de ser do in te res se do Nor des te, dos Esta -
dos ser vi dos pelo rio São Fran cis co, é de ele va do in -
te res se na ci o nal, pois o Nor des te é o Bra sil. Jus ce li no 
viu que a sal va ção do Nor des te era ne ces sá ria e fez a 

par te dele. Há cin qüen ta anos Jus ce li no, ga nhou uma 
ele i ção com o bi nô mio ener gia e trans por te, jus ta -
men te o que está pre o cu pan do-nos. Hoje pre ci sa mos 
acres cen tar água ao bi nô mio ener gia e trans por te. 

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª, Se -
na dor Wal deck Orné las, con ce de-me um apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, o tema de que V. Exª fala é vi tal para to dos nós,
nor des ti nos. De toda a água do Nor des te, 60% é o rio
São Fran cis co. Bas ta isso para que to dos ve jam a im -
por tân cia. A ba cia do São Fran cis co que está as so re -
a da e as ma tas ci li a res, que fo ram der ru ba das e não
exis tem mais, são vi ta is. Nós, da Pa ra í ba, do Rio
Gran de do Nor te, de Per nam bu co, do Ce a rá, so mos
so li dá ri os, em bo ra não te nha mos o rio. So mos so li dá -
ri os e va mos es tar ao lado de V. Exªs, lu tan do para
que essa ba cia seja es tu da da, seja re vi ta li za da, en -
fim, que pos sa mos ter de vol ta o Ve lho Chi co. Só pe di -
mos a V. Exª que se lem bre de que uma po pu la ção de
qua se 14 mi lhões de pes so as, hoje, qua se mor re de
sede. Tudo o que nós que re mos é ti rar 2% do que so -
bra já na sa í da para o mar, de po is de ter pas sa do por
tudo; por tan to, sem in fluên cia so bre a ba cia. Que isso
não nos seja ne ga do e que esse Pro je to tam bém
ande, por que ele é a úni ca es pe ran ça que res ta para
toda essa re gião. So li dá ri os es ta mos com o es tu do da 
ba cia, com V. Exª, por que o Ve lho Chi co tem de ser
for ta le ci do cada vez mais. Ele é a úni ca for ça real no
nos so Nor des te, re pre sen tan do 60% da nos sa água.
Pa ra be ni zo V. Exª e digo que nós va mos es tar uni dos,
lu tan do pela re vi ta li za ção des sa ba cia.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Se -
na dor Ney Su as su na, dois por cen to de zero é igual a
zero. O rio São Fran cis co está mor ren do. Ou nós con -
se gui mos, efe ti va men te, que a na ção, que o Go ver no
Fe de ral, que o Con gres so se sen si bi li zem com a ne -
ces si da de de re cu pe rar e pre ser var o rio, que é um
pa tri mô nio de todo o Nor des te – e mais do que isso, é
um pa tri mô nio na ci o nal e da hu ma ni da de -, ou só va -
mos ter, ao lon go do tem po, um agra va men to des se
qua dro a que V. Exª e o Se na dor José Alen car se re fe -
ri ram, que é a re a li da de da Pa ra í ba, do Rio Gran de do 
Nor te etc.

Se ten ta por cen to da água do São Fran cis co,
Se na dor José Alen car, vem da sua Mi nas Ge ra is. É
pre ci so que te nha mos no vas obras de acu mu la ção. É
ne ces sá rio ter mos o com pro me ti men to de to dos com
a pre ser va ção. E, se as obras de de sas so re a men to,
de re com po si ção das ma tas ci li a res, de re com po si -

 



ção am bi en tal do rio São Fran cis co são tão ba ra tas
mas não são fe i tas, du vi do mu i to des sa hi pó te se da
trans po si ção do To can tins para o São Fran cis co.

Na ver da de, tem ra zão V. Exª: o que es ta mos
pre ci san do é de um novo JK, que te nha essa vi são
im por tan te do ce ná rio e do in te res se na ci o na is aci ma
de qua is quer ou tras co i sas.

A sín te se des sa cri se a que me re fi ro e o ris co
que ela re pre sen ta está vi sí vel hoje na bor da do Lago
de So bra di nho. Re ser va tó rio com ca pa ci da de para
acu mu lar 34 bi lhões de m3 de água, dos qua is 28,8 bi -
lhões de m3 de ca pa ci da de útil, o lago for ma do pela
bar ra gem de So bra di nho está com ape nas 23,7% de
sua ca pa ci da de.

Quem via aque le mun do de água che ga va até a
se equi vo car, alguns a pen sar mes mo que o ser tão es -
ta va vi ran do mar. Mas é ape nas e tão-somente um re -
ser va tó rio cons tru í do para su prir a de man da anu al de
água para a geração de ener gia ins ta la da a ju san te.

É ver da de que, em anos an te ri o res, já ocor reu
de o lago che gar ao ní vel em que ago ra se en con tra. A 
di fe ren ça é que, nas ra ras ve zes em que isso acon te -
ceu, o fato ve ri fi cou-se no fim do pe río do seco, a par tir 
de ou tu bro ou no vem bro, à es pe ra da águas que co -
me çam a vir já em no vem bro mes mo ou em de zem -
bro, re com pon do o vo lu me acu mu la do para um novo
ano.

Pela pri me i ra vez des de o en chi men to da bar ra -
gem, no fi nal dos anos 70, esse ní vel se re gis tra já no
mês de maio, ten do o lago co me ça do o ano 2001 com 
ape nas 45% do seu vo lu me. E toda a gra vi da de des se 
qua dro se re ve la ante uma va zão aflu en te à ali men ta -
ção do lago com ape nas 820m3/s, aliás, de ape nas
600m3/s em São Si mão, ba i xan do mês a mês, en -
quan to a va zão re gu la ri za da a par tir de So bra di nho,
que é da or dem de 2.040m3/s, já foi re du zi da a
1.200m3/s.

A gra vi da de da si tu a ção atu al está à mos tra no
fato de que o rio, ou tro ra ca u da lo so, tem hoje em Ca ri -
nha nha uma pro fun di da de de ape nas 70cm, po den do 
ser atra ves sa do a pé.

Tem-se, pois, no ho ri zon te e no li mi te, o ris co
efe ti vo de com pro me ti men to da ge ra ção de ener gia
na cas ca ta do São Fran cis co, onde es tão as hi dre lé -
tri cas de Ita pa ri ca, Mo xo tó, Pa u lo Afon so I, II, III e IV,
além da de Xin gó.

A cota 380,5 m no lago já será su fi ci en te para
pa ra li sar a ge ra ção de ener gia em So bra di nho, e ela
de ve rá ser atin gi da em no vem bro des te ano!

Tam bém os pro je tos de ir ri ga ção, que fa zem do
pólo Ju a ze i ro/Petroli na o ma i or com ple xo ex por ta dor

de fru tas do País, po de rão ter com pro me ti do o su pri -
men to de água para a pro du ção, o que de ter mi na rá o
fim dos em pre gos, da ocu pa ção e da ren da de mi lha -
res de fa mí li as que vêm, ao lon go de mais de duas dé -
ca das, fa zen do ex pe ri men tos, or ga ni zan do a pro du -
ção, in cor po ran do tec no lo gia, aper fe i ço an do pro du tos, 
de sen vol ven do marcas e con quis tan do mer ca dos.

Esta mos às vés pe ras de uma ca tás tro fe, que
com pro me te rá ir re me di a vel men te não ape nas a eco -
no mia, mas so bre tu do as con di ções de vida no Nor -
des te bra si le i ro.

A mon tan te da bar ra gem, as ci da des re lo ca das
para inun da ção de uma su per fí cie de nada me nos
que 4.200 km2 vêem o lago de sa pa re cer à sua fren te,
re du zin do-se para ape nas 700 km2, es ti ma dos para o
mês de no vem bro, quan do o vo lu me do re ser va tó rio
será de ape nas 3% da sua ca pa ci da de útil, es tan do,
des de ago ra, com gra ves pro ble mas de su pri men to
de água para suas se des ur ba nas, suas lo ca li da des
ru ra is e seus pro je tos de ir ri ga ção co mu ni tá ria.

A bor da do lado so fre, já há al guns me ses, as
con se qüên ci as do re ba i xa men to do ní vel das águas,
cuja cota nor mal, de 392,5m em re la ção ao ní vel do
mar, caiu para os atu a is 385,1m, re pre sen tan do, em
al guns ca sos, um afas ta men to de mais de 7 km de ex -
ten são.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
urge uma ação para so cor rer os 176 mil ha bi tan tes
dos Mu ni cí pi os de So bra di nho, Casa Nova, Re man -
so, Pi lão Arca do e Sen to Sé. O Go ver no do Esta do já
des lo cou uma equi pe téc ni ca para a re gião, para le -
van tar os pro ble mas, iden ti fi car as so lu ções e en ca -
mi nhar as pro vi dên ci as. E as ações já es tão ini ci a das, 
mas é pre ci so que a União as su ma as suas res pon sa -
bi li da des e que a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia, o cha ma do ”Mi nis té rio do Apa gão“, não de i -
xe de man dar a Chesf so cor rer as ví ti mas de uma si -
tu a ção cri a da a par tir de suas obras bar ra ge i ras, re -
co nhe cen do a si tu a ção de ca la mi da de em que se en -
con tra toda a área.

É pre ci so cri ar, ime di a ta men te, um gru po exe cu -
ti vo para ad mi nis trar os pro ble mas exis ten tes na bor -
da do lago, com a par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os di re ta -
men te atin gi dos e do Esta do da Ba hia, em que a Co -
de vasf e a Chesf são pe ças-chave para uma ação
con jun ta que vise a pre ser var a eco no mia e as con di -
ções de vida dos bar ran que i ros. Para isso é pre ci so
que a Chesf re ce ba au to ri za ção es pe ci al a fim de re a -
li zar os gas tos ne ces sá ri os e in dis pen sá ve is.

Mas, ape sar da sua im por tân cia, essa é ape nas
uma ação emer gen ci al na área em que os efe i tos do



pro ble ma apa re cem de for ma mais agu da e pela ação 
do ho mem.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB  AP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço o Se na dor Nova da Cos ta.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB  AP) – Se na dor
Wal deck Orné las, o pro nun ci a men to de V. Exª é da
ma i or im por tân cia. Nos idos de 1965-1966, per cor ri o
Vale do São Fran cis co com o en tão Mi nis tro da Agri -
cul tu ra Hugo Leme. Na que le tem po, foi re a li za do um
tra ba lho pela Co mis são do Vale do São Fran cis co,
com pro je tos pro gra ma dos de ir ri ga ção e es tu dos
para que esse Vale, que pro mo ve a in te gra ção de vá -
ri os Esta dos bra si le i ros, al can ças se o seu ob je ti vo,
pro mo ver esse de sen vol vi men to. Re gis tro o meu con -
ten ta men to pelo seu di ag nós ti co e enal te ço a pos tu ra
de V. Exª que, ape sar do re la tó rio pre o cu pan te, co lo -
ca à dis po si ção do Go ver no as di re tri zes e as ações a
se rem im ple men ta das. Co nhe ço um pou co da re a li -
da de do Vale do São Fran cis co e vou mais adi an te.
Sei que os Esta dos es tão aten tos aos es tu dos e pro -
je tos de de sen vol vi men to re gi o nal. Esse rio sai do
Esta do de Mi nas Ge ra is e per cor re vá ri os ou tros
Esta dos, re u nin do re giões de pro gres so, como V. Exª
bem ci tou. Entre tan to, há ain da re giões de po bre za
não al can ça das pe los be ne fí ci os que o de sen vol vi -
men to do Vale te ria de pro por ci o nar. Faço este apar te
para trans mi tir toda a mi nha so li da ri e da de a V. Exª e
para de mons trar tam bém o meu em pe nho para que
sua voz seja ou vi da. Espe ro que, com as con di ções
que tem o Vale, to dos os ór gãos per ten cen tes à re -
gião exe cu tem esse tra ba lho e, com a sua ad ver tên -
cia, le vem o be ne fí cio, o pro gres so, o de sen vol vi men -
to eco nô mi co e a am pli a ção dos pro je tos vi to ri o sos
de ir ri ga ção exis ten tes no lo cal. Pa ra béns, Se na dor
Wal deck Orné las.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – 
Agra de ço, Se na dor Nova da Cos ta, mas V. Exª não
co nhe ce pou co, V. Exª co nhe ce mu i to o as sun to, so -
bre tu do nes se as pec to es pe cí fi co da emer gên cia. V.
Exª, um ho mem da De fe sa Ci vil, sabe mu i to bem o
quan to é gra ve a si tu a ção que des cre vo.

O pior é que essa é uma si tu a ção que cer ta men -
te não exis ti ria, não fora a po lí ti ca equi vo ca da de
aban do nar di re tri zes do pas sa do, base da atu a ção da 
pi o ne i ra e di nâ mi ca Co mis são do Vale do São Fran -
cis co, tão im por tan te e que era di re ta men te vin cu la da
à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

A fal ta de uma vi são e de um tra ta men to in te gra -
do dos pro ble mas e das po ten ci a li da des da mais im -

por tan te ba cia hi dro grá fi ca do Nor des te bra si le i ro
cons ti tui não so men te um cri me con tra o Nor des te,
mas um aten ta do con tra a Na ção, com ca rac te rís ti cas 
de per ver si da de am bi en tal, so ci al e eco nô mi ca.

Pa re ce até que que rem mes mo in vi a bi li zar o
Nor des te. Hoje em dia há vá ri as agên ci as go ver na -
men ta is atu an do no Vale do São Fran cis co. To das
são, no en tan to, una ni me men te usuá ri as do rio, con -
su mi do ras das suas águas. Ne nhu ma tra ta de pre ser -
vá-lo, de de fen dê-lo, de man tê-lo, de cu i dá-lo. É um
cri me con tra a na ci o na li da de so bre o qual ve nho ma -
ni fes tan do-me nes ta Casa des de 1995, o pri me i ro
ano do meu man da to, de di ca do qua se in te gral men te
a esta úni ca ca u sa: pro mo ver a cri a ção e as su mir a
re la to ria da Co mis são Espe ci al Para o De sen vol vi -
men to do Vale do São Fran cis co. Não des per di cei um
só ins tan te e, des de en tão, te nho le van ta do a mi nha
voz cla man do por ini ci a ti vas e pro vi dên ci as para evi -
tar o agra va men to e re ver ter esse ce ná rio ter rí vel que
não pre ci sa ria es tar acon te cen do.

Ago ra, quan do se en fren ta o cho que da re a li da -
de, es pe ro que a gra vi da de dos fa tos pos sa sen si bi li -
zar os que têm em mãos o po der de to mar as de ci -
sões. Não se pode pen sar só no apa gão que afe ta o
pre sen te e de i xar de olhar para o São Fran cis co, que
com pro me te o fu tu ro. 

Ao lon go do tem po, fo ram aban do na das as po lí -
ti cas de de sen vol vi men to re gi o nal, mes mo as de ba -
cia hi dro grá fi cas. Fo ram de i xa das de lado a abor da -
gem in te gra da e ar ti cu la da dos es tu dos, das ini ci a ti -
vas e, so bre tu do, das ações, subs ti tu í das, no caso
par ti cu lar do São Fran cis co, por ações iso la das, por
uma ex plo ra ção uni la te ral, por uma vi são se to ri al se -
gun do a qual to dos su gam o que a na tu re za ofe re ce,
mas ab so lu ta men te nin guém cu i da da pro te ção do
pa tri mô nio na tu ral, da pre ser va ção do ma nan ci al e da 
sua ba cia de con tri bu i ção.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fa rei uma
des cor te sia com V. Exª, pe din do-lhe o apar te para fa -
lar so bre ou tro as sun to im por tan te, por que te nho de
sair ago ra. O ex-Senador ACM, na im pren sa de hoje,
acu sa Fer nan do Hen ri que de fa zer ca i xa dois. O
ex-Senador ba i a no diz que Edu ar do Jor ge re co lhia di -
nhe i ro ile gal nas cam pa nhas sob or dens do Pre si den -
te da Re pú bli ca. É a acu sa ção mais sé ria que vi até
hoje fe i ta a um Pre si den te da Re pú bli ca em toda a
his tó ria re pu bli ca na. Nem com re la ção ao Col lor – e

 



sa bía mos que PC Fa ri as fa zia o ca i xa dois e bus ca va
di nhe i ro e que era o seu te sou re i ro –, na CPI a que
per ten ci hou ve uma afir ma ti va des sa gra vi da de. E o
Sr. Anto nio Car los está di zen do que tem pro vas e
que, se hou ver dú vi da, pode dar o nome de to das as
pes so as que fo ram cha ma das e que de ram di nhe i ro
para o ca i xa dois. A im pren sa diz que o Pre si den te da
Re pú bli ca – até en ten do – te ria to ma do po si ção e ori -
en ta do suas Li de ran ças a não mais res pon der ao Sr.
Anto nio Car los, a de i xá-lo fa lar so zi nho e se per der no 
va zio. Enten do que se tra ta de um pro ce di men to ló gi -
co do Pre si den te, con si de ran do que o Sr. Anto nio
Car los está num pe río do de mu i ta exal ta ção, de i xar
que S. Exª fale so zi nho. Mas uma co i sa é de i xar fa lar
so zi nho, e ou tra é essa acu sa ção. Re pi to: o que se fa -
lou do Dr. Ge tú lio Var gas e as acu sa ções e ca lú ni as
do La cer da con tra o João Gou lart eram brin ca de i ra
per to dis so. Na épo ca dos es cân da los do Go ver no
Col lor, em ne nhum mo men to se ou viu uma acu sa ção
tão cla ra e tão pre ci sa de en vol vi men to di re to do Col -
lor, como essa do Sr. Anto nio Car los. O Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so tem obri ga ção de res -
pon der a essa acu sa ção. O Se nhor Fer nan do Hen ri -
que Car do so tem obri ga ção de fa zer a in ter pe la ção
ju di ci al do Sr. Anto nio Car los, exi gin do a com pro va -
ção do que afir mou o ex-Senador. Esse as sun to é sé -
rio, pre o cu pa-me e an gus tia-me, por que es ta mos vi -
ven do uma si tu a ção mu i to de li ca da no Bra sil. Sin to
que to dos es tão que ren do aju dar, para não com pli car
ain da mais. Nem a Opo si ção nem nin guém está que -
ren do pi o rar ain da mais a si tu a ção. Ago ra, essa ma té -
ria é gra ve de ma is. O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães
fa lou com fir me za. Eu já o ti nha vis to no pro gra ma do
bri lhan te jor na lis ta da TV Re cord, Bo ris Ca soy, no
do min go, quan do S. Exª deu a en ten der, mas no jor -
nal S. Exª não está dan do a en ten der, mas está di zen -
do que é ver da de e que, se o Pre si den te ne gar, tem
os no mes e as pro vas. Não es tou aqui para que rer
com pli car uma si tu a ção di fí cil, mas, com todo o res -
pe i to, a mim me pa re ce que esse fato não pode pas -
sar em bran co. Per doe-me, e agra de ço a gen ti le za de 
V. Exª.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – V.
Exª po de ria  ou vir do pró prio Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães os es cla re ci men tos adi ci o na is so bre essa
e ou tras ma té ri as, mas V. Exª não quis que S. Exª es ti -
ves se pre sen te nes ta tri bu na. V. Exª, em bo ra não fos -
se mem bro do Con se lho de Éti ca, fez ques tão de ser
um dos seus al go zes nes ta Casa. Assim sen do, in cor -
po ro ao meu dis cur so a des cor te sia de V. Exª e re to -
mo o tema do meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Co de -
vasf, cri a da como com pa nhia de de sen vol vi men to,
está hoje res tri ta aos pro je tos de ir ri ga ção, que já não
con tam se quer com fi nan ci a men tos ex ter nos. Estou,
aliás, con ven ci do de que a pro pos ta de um ”novo mo -
de lo de ir ri ga ção“, in ven ta da há cer ca de seis anos,
nun ca con clu í da, foi ape nas um bi om bo para aca bar
com o Pro gra ma de Irri ga ção do Nor des te e con ti nu -
ar, como ago ra, ten do que fa zer pro gra mas de emer -
gên cia para as se cas.

A Chesf, que uti li za a água do rio para ge ra ção
de ener gia, não tem qual quer es tu do ou pro pos ta re -
la ti va à pro te ção do ma nan ci al. É um mun do onde
mes mo as em pre sas pri va das as su mem sua res pon -
sa bi li da de so ci al. No Bra sil, uma em pre sa es ta tal
pode dar-se ao luxo de não ter qual quer pre o cu pa ção
com a pre ser va ção da sua ma té ria-prima.

A Ce mig, be ne fi ci a da pela an ti ga Co mis são do
Vale com a cons tru ção da Bar ra gem de Três Ma ri as,
tam bém não for ne ce nada em tro ca ao rio.

A Ahsfra, in cum bi da de ad mi nis trar a hi dro via,
não se re ve la ca paz de ter uma vi são es tra té gi ca, que
exi gi ria a mo der ni za ção pri o ri tá ria do tre cho Ibo ti ra -
ma-Juazeiro, para es co ar a pro du ção de grãos do
oes te ba i a no, con so li dan do a via que, tra ta da de
modo bu ro crá ti co e ine fi ci en te, so ne ga ao Nor des te
um eixo na tu ral de trans por te, sem que a Re gião pos -
sa con tar com ou tros sis te mas mo da is, aban do na dos
e de te ri o ra dos, a exem plo da BR-242, tre cho Bar re i -
ras-BR-116.

A Fra na ve, es ta tal cri a da para ope rar a na ve ga -
ção, so bre vi ve como uma em pre sa fan tas ma, que o
Go ver no Fe de ral não de se ja man ter, mas da qual,
tam bém, não con se gue se li vrar. A con se qüên cia tem
sido uma in vo lu ção no vo lu me da car ga trans por ta da,
ain da que haja uma for te de man da re pri mi da. 

Re pe te-se, aliás, na na ve ga ção do São Fran cis -
co, a sín dro me do apa gão: a União não in ves te por -
que a es ta tal vai ser pri va ti za da; a ini ci a ti va pri va da
não in ves te por que não hou ve a pri va ti za ção.
Enquan to isso, a eco no mia não anda, e a re gião não
se de sen vol ve.

A Ges tão dos Re cur sos Hí dri cos

Nes se ce ná rio, pelo me nos uma pro vi dên cia se
im põe de ime di a to: a im plan ta ção do Co mi tê de Ges -
tão da Ba cia Hi dro grá fi ca do São Fran cis co, cri a do
an te on tem.

Não é a so lu ção de fi ni ti va, não é o de que a re -
gião pre ci sa, re quer re i vin di ca e me re ce – uma po lí ti -
ca in te gra da de de sen vol vi men to -, mas pelo me nos



se pas sa rá a con tar com uma en ti da de in cum bi da de
ze lar pela ex plo ra ção ra ci o nal das águas do rio e tra -
tar da sua pre ser va ção e re cu pe ra ção.

A im plan ta ção do Co mi tê é me di da sim ples, que 
não tem cus tos fi nan ce i ros, que não pre ci sa pas sa
pelo cri vo de equi pe eco nô mi ca, que não cria ór gão
pú bli co, que não afe ta as me tas fis ca is.

Tra ta-se de or ga ni zar um fóro de que par ti ci pam
a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os, os usuá ri os das
águas e as en ti da des ci vis de re cur sos hí dri cos da
área que te nha como uma de suas mais im por tan tes
fi na li da des apro var o Pla no de Re cur sos Hí dri cos da
ba cia. Pelo me nos pas sa re mos a ter onde dis cu tir e
de li be rar so bre a so bre vi vên cia do rio.

No caso do São Fran cis co, é ain da mais fá cil,
por que já exis te toda a ex pe riên cia do pi o ne i ro Co mi -
tê Exe cu ti vo de Estu dos Inte gra dos da Ba cia Hi dro -
grá fi ca do Rio São Fran cis co, o Ce i vasf, an te ri or à
nova es tru tu ra da le gis la ção re cen te, que re co men da
o bom sen so, o apro ve i ta men to e a con ti nu i da de dos
seus tra ba lhos, ago ra com for ça ins ti tu ci o nal.

É uma pro vi dên cia de na tu re za es tra té gi ca, pre -
li mi nar, mas fun da men tal para as se gu rar uma ade -
qua da e ra ci o nal uti li za ção das águas do rio, bem
como da pre ser va ção de suas con di ções vi ta is.

Mas que isso não fi que no pa pel; mais uma vez
ape nas nas in ten ções. Afi nal, a Lei de Águas já exis te
des de 1997 e sua cri a ção de pen dia so men te de um
ato de von ta de.

Aliás, nes se epi só dio, o Se na do tam bém foi
omis so. O Pro je to de Lei nº 319, de 1995, ori gi ná rio
da Co mis são do São Fran cis co – an te ri or, por tan to, à
pró pria Lei de Águas -, que ob je ti va va exa ta men te a
cri a ção do Co mi tê de Ges tão da Ba cia do São Fran -
cis co, vaga ain da hoje pe las co mis sões da Casa, sem 
nun ca ter con clu í da a sua tra mi ta ção. Per deu ago ra o
seu sen ti do.

Por ou tro lado, já é pos sí vel e in dis pen sá vel ir
mais além, e com ra pi dez, como a re a li da de está a
exi gir, por que exis te o Proá gua Se mi-árido, um pro je -
to fi nan ci a do pelo Ban co Mun di al, que, en tre seus cin -
co com po nen tes, in clui um es pe ci fi ca men te vol ta do
para a ges tão dos re cur sos hí dri cos da Ba cia do São
Fran cis co. 

Não há, por tan to, por que pos ter gar os cu i da dos
com o rio. Estão dis po ní ve is os me i os para que se to -
mem me di das efe ti vas, exe cu ti vas e ope ra ci o na is
para pre ser var e de fen der esse que é o ma i or ca u dal
de água doce da uma re gião tão tris te men te fa mo sa
como o Nor des te bra si le i ro. Não fa zer sig ni fi ca ne gli -
gên cia e des ca so.

É sa bi do por to dos que o rio vem per den do, ao
lon go do tem po, as con di ções hi dro ló gi cas que o ca -
rac te ri zam, tan to em vo lu me como em qua li da de. 

Em todo esse con tex to, a pro pos ta de trans po si -
ção das águas do São Fran cis co mos tra sua ver da de -
i ra face: uma fra u de con tra o Nor des te, en ga nan do os 
nor des ti nos, di vi din do-os e co lo can do-os em con fli to,
en quan to, pa ra le la men te, se des mon ta va a po lí ti ca
de de sen vol vi men to re gi o nal. 

Não cre io que exis ta caso si mi lar no mun do, so -
men te en tre nós. Numa re gião onde o tema da de ser -
ti fi ca ção já in te gra a agen da do dia-a-dia, das uni ver -
si da des e dos ho mens do cam po, re le ga-se ao aban -
do no uma ba cia hi dro grá fi ca do por te da São Fran cis -
co. É o má xi mo em ma té ria de ir res pon sa bi li da de, in -
con se qüên cia, des com pro mis so com o fu tu ro, com a
na tu re za, com o meio am bi en te e com a po pu la ção –
tão vo lu mo sa – que ali so bre vi ve.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Wal deck Orné las, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Wal deck Orné las, eu es ta va pas san do e não en -
ten di bem o apar te do Se na dor Pe dro Si mon, por que
não sa bia so bre o que V. Ex.ª es ta va dis cur san do. Eu
ti nha aca ba do de vir de uma co mis são. Mas vejo que
am bos são as sun tos im por tan tes. Um, pela de nún cia
que evi den te men te tem que se apu rar, mas tal vez o
mais im por tan te – por que não será uma co i sa me ra -
men te con jun tu ral – seja o da ques tão do Nor des te e
do ma ne jo dos re cur sos hí dri cos, e, den tre eles, aqui -
lo que é tal vez o úni co re cur so hí dri co per ma nen te
que o Nor des te tem de peso e de por te para dis cu tir -
mos o fu tu ro da Re gião, que é o Rio São Fran cis co.
Esse dado é in te res san te, por que es ta mos ago ra en -
fren tan do a ques tão de uma seca, e a ques tão do se -
mi-árido vem com toda a sua pro ble má ti ca, tam bém
cul tu ral e não ape nas hí dri ca, e há aqui lo que al guns
até mais ra di ca is di zem: será que já não es ta mos vi -
ven do num de ser to, pelo me nos em al gu mas das áre -
as do Po lí go no das Se cas? Será que é o caso de uma 
dis cus são – como di zem es ses mais ra di ca is – de se
fa zer toda uma mi gra ção? E aí cabe a dis cus são de
como va mos ma ne jar os re cur sos hí dri cos se não
que re mos que aqui lo se trans for me num de ser to, ou
pelo me nos re cu pe rar as par tes que já se de ser ti fi ca -
ram e ga ran tir con di ções mí ni mas de dig ni da de para
o que ain da não se trans for mou num de ser to, e mais:
va mos ter um Nor des te com pers pec ti va de man ter
sua po pu la ção e lhe dar uma des ti na ção eco nô mi ca?

 



A trans po si ção do Rio São Fran cis co tem que ser dis -
cu ti da nes sa óti ca, com to dos os pro ble mas eco nô mi -
cos. Daí vem o Pro gra ma Xin gó, pa re ce-me que na
Ba hia...

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Na
di vi sa de Ala go as com Ser gi pe.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Mas é
o de ir ri ga ção, que terá uma va zão qua se idên ti ca da
trans po si ção – e va mos ter pro ble mas, como es ta mos 
ten do de ener gia. Não dis cu ti mos a ener gia eó li ca,
que pos si bi li ta ria me lhor des ti no para a água, fora da
pro du ção de ener gia. Não dis cu ti mos a des ti na ção de 
modo mais ge ral nem o que se está fa zen do. Então,
en tra-se nes se de ba te e ele vira uma ques tão emo ci -
o nal. Eu gos ta ria de tra zer à co la ção, por exem plo,
uma ques tão so bre a qual te re mos que pen sar: quan -
to a essa vi são de que não que re mos o de ser to no
Nor des te, de que não que re mos fa zer uma mi gra ção
for ça da dos nor des ti nos que vi vem no Po lí go no das
Se cas. Nós já es ta mos dis cu tin do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por pro pos ta do De pu ta do Gon za ga Pa tri o -
ta, de Per nam bu co – e que ro dis cu tir no Se na do
quan do o pro je to aqui che gar –, no Pla no Na ci o nal de
Vi a ção, a trans po si ção da Ba cia Ama zô ni ca para a
ba cia do Nor des te, no caso os aflu en tes do Rio São
Fran cis co e a trans po si ção do Rio To can tins. Isso, a
en ge nha ria e o de sen vol vi men to do co nhe ci men to e
da tec no lo gia in di cam que se pode fa zer; tal vez os
seus cus tos pos sam, hoje, ser con si de ra dos ele va -
dos, mas não se rão se ti ver mos como ob je ti vo não
per mi tir que o Nor des te con ti nue ten do essa crô ni ca
se cu lar de mi sé ria, do con tar mi sé ria, como sem pre
se faz na épo ca das se cas, da in dús tria da seca, não
se crie essa ani mo si da de en tre os nor des ti nos, por
con ta do São Fran cis co, e se co me ce a ter o ma ne jo
hí dri co que te mos na Ba cia Ama zô ni ca e que pa re ce
que al guns que rem que se man te nha in to cá vel. Essa
é uma dis cus são sé ria que te mos, tam bém, que ini ci -
ar, pois é uma re gião bra si le i ra que, pelo me nos, te -
mos de co lo car para as ge ra ções fu tu ras como res -
pon sa bi li da de nos sa. Mas, re pi to, al guns se to res ima -
gi nam que deva ser in to ca do. O dis cur so de V. Exª é
im por tan te, ape sar de ter uma pos tu ra de fi ni da con -
tra ri a men te. Mas, mes mo sen do con trá rio – e te nho
cer tas ve le i da des de pen sar que po de ria ser im por -
tan te para o Nor des te den tro des se pro je to –, é um
bom de ba te; va mos fa zer sem ne nhu ma de fi ni ção,
sem ima gi nar que o Go ver no de i xou al guns Mi nis tros
se rem can di da tos ou di ze rem que era um pro je to,
mas de ve-se ad mi tir como o pen sa men to bra si le i ro,
de to das as for ças po lí ti cas. Uns são con tra, ou tros a

fa vor, ou tros con tes tam, mas va mos abrir esse gran -
de de ba te, in clu si ve co nec tan do isso com a ques tão
da Ba cia Ama zô ni ca, pen san do isso como algo ma i or
num gran de pro je to para o sé cu lo XXI no Bra sil. Eu
gos ta ria de di zer a V. Exª que é im por tan te esse dis -
cur so e que me as so cio ao de ba te, mes mo que pos -
sa mos ter al gu mas po si ções di ver gen tes.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ro ber to Fre i re. Ain da há
pou co, o Se na dor José Alen car re fe ria-se à trans fe -
rên cia de águas do To can tins para o São Fran cis co. V.
Exª ago ra fala de trans fe rên cia de águas da Ama zô -
nia para o Nor des te. Estou sen do, Sras e Srs. Se na do -
res, bem me nos am bi ci o so, es tou aqui cla man do ape -
nas que se pre ser ve o que te mos, por que es ta mos
per den do o rio São Fran cis co. É pre ci so, efe ti va men -
te, aca bar com essa his tó ria de, toda vez que há uma
seca, co me çar com um pro gra ma de emer gên cia e di -
zer que não po de mos fa zer nada de de fi ni ti vo por que
os re cur sos es tão des lo ca dos para a emer gên cia. E,
na hora que a seca aca ba, não se faz nada de de fi ni ti -
vo, por que ela aca bou. Esse é o gra ve pro ble ma, o ví -
cio re cor ren te que te mos tido em nos so País. V. Exª
tem ra zão.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – V. Exª
sabe o que está se fa lan do lá? Como se tem pro gra -
ma de emer gên cia, tem-se toda uma con ce i tu a ção
emer gen ci al tam bém com re la ção à seca. Esse con -
ce i to é da ide o lo gia da clas se do mi nan te bra si le i ra lá
no Nor des te.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Pois
é. O que pre ci sa mos, Se na dor Ro ber to Fre i re, Srªs e
Srs. Se na do res, é de uma po lí ti ca per ma nen te para o
de sen vol vi men to do Nor des te em sen ti do am plo. E
vol ta rei a esta tri bu na para dis cu tir in clu si ve a ques tão 
da ex tin ção da Su de ne e da po lí ti ca de de sen vol vi -
men to re gi o nal.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, ca -
mi nho para o en cer ra men to do meu pro nun ci a men to.
O que, em sín te se, es tou pro pon do é o en fren ta men to 
do pro ble ma do São Fran cis co como uma ques tão e
uma pri o ri da de na ci o nal. Afi nal, é um rio da União. E
se faz ne ces sá rio que o Go ver no Fe de ral cum pra,
nes se mo men to e a par tir de ago ra, pelo me nos uma
agen da mí ni ma para a cri se, com pre en den do:

1. A cons ti tu i ção ime di a ta de um gru po de
tra ba lho para ad mi nis trar a si tu a ção de emer gên cia
na bor da do lago de So bra di nho;

2. A im plan ta ção, em re gi me de ur gên cia,
do Co mi tê de Ges tão da Ba cia Hi dro grá fi ca do rio São 
Fran cis co;



3. A apli ca ção de re cur sos do Proá gua Se -
mi-Árido, já des ti na dos à re a li za ção de obras de re cu -
pe ra ção e pre ser va ção am bi en tal na ba cia do São
Fran cis co;

4. Apro ve i tar o ba i xo ní vel das águas do
rio para exe cu tar as obras e ser vi ços de der ro ca men -
to e dra ga gem do ca nal de na ve ga ção da hi dro via;

5. Ampli ar a trans mis são de ener gia da Re -
gião Nor te para o Nor des te, de modo a per mi tir a pri o -
ri za ção das águas do São Fran cis co para a ir ri ga ção
e a pro du ção de ali men tos. 

Mas o que ne ces si ta mos mes mo e re i vin di ca -
mos é uma po lí ti ca de de sen vol vi men to para o Vale
do São Fran cis co, como ti ve mos pre vis to na Cons ti tu -
i ção de 1946, que che gou a ser to ma da como exem -
plo in ter na ci o nal en tre as ex pe riên ci as de po lí ti ca de
de sen vol vi men to por ba ci as hi dro grá fi cas e que foi
cri mi no sa men te aban do na da.

Rogo, nes sa hora di fí cil, que não se con fun da a
cri se do São Fran cis co com a cri se do apa gão: uma
se su per põe à ou tra, é ver da de, mas são cri ses dis tin -
tas, in de pen den tes; uma é tem po rá ria e tran si tó ria, a
ou tra é per ma nen te e ir re ver sí vel; uma se re sol ve
com in ves ti men tos, a ou tra so men te com po lí ti cas
con sis ten tes, es tá ve is, per ma nen tes; uma ca u sa
trans tor nos e in cô mo dos, pre ju di ca a pro du ção e o
bem-estar, a ou tra con de na de fi ni ti va men te toda uma
vas ta por ção do ter ri tó rio na ci o nal.

Falo ao Se na do e à Na ção nes ta Se ma na do
Meio Ambi en te e na vés pe ra do dia em que Go ver na -
do res, Assem bléi as Le gis la ti vas, en ti da des em pre sa -
ri a is, pes qui sa do res, bar ran que i ros e a so ci e da de em 
ge ral re u nir-se-ão em Pi ra po ra para dis cu tir e to mar
po si ção di an te da gra vi da de da cri se. Ain da é tem po,
des de que se faça ime di a ta men te uma cru za da pelo
São Fran cis co, co me çan do já, ago ra mes mo, um am -
bi ci o so pro gra ma de re cu pe ra ção e pre ser va ção do
rio da uni da de na ci o nal. Não po de mos e não de ve -
mos con ti nu ar a ser uma Na ção im pre vi den te e ir res -
pon sá vel. Não bas ta que vol te a cho ver em Mi nas
para que o pro ble ma es te ja re sol vi do.

Sal ve mos o São Fran cis co!

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, 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. Nova da Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, fa la rei so bre o rio São Fran cis -
co, que é, so bre tu do, mi ne i ro. Nós o que re mos como
pa tri mô nio na tu ral da hu ma ni da de.

Apraz-me, nes te mo men to, re gis trar o lan ça -
men to, ama nhã, na bela ci da de de Pi ra po ra, da cam -
pa nha pela in clu são do rio da in te gra ção na ci o nal – o
rio São Fran cis co – como Pa tri mô nio Na tu ral da Hu -
ma ni da de, tí tu lo ins ti tu í do pela Unes co para a pre ser -
va ção de bens na tu ra is e cul tu ra is de in te res se do
mun do.

Mi nis tros, Go ver na do res, ou tras au to ri -
da des dos Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e
Mu ni ci pa is e em pre sá ri os se re u ni rão ama -
nhã, em Pi ra po ra, para a aber tu ra so le ne da 
cam pa nha ”Rio São Fran cis co – Pa tri mô nio
Mun di al“, que tem o ob je ti vo de sen si bi li zar
a Unes co e re co nhe cer o Ve lho Chi co como
”Pa i sa gem Cul tu ral da Hu ma ni da de“.

Pro mo vi da pela Con fe de ra ção das
Asso ci a ções Co mer ci a is do Bra sil, a cam pa -
nha que se ins ta la ama nhã é re a li za da pela
Fe de ra mi nas, com o apo io da Asso ci a ção
Co mer ci al, Indus tri al e Agro pe cuá ria de Pi -
ra po ra.

A so le ni da de, que tam bém mar ca a
ins ta la ção do Con se lho Su pe ri or São Fran -
cis co Pa i sa gem Cul tu ral da Hu ma ni da de,
”re pre sen ta a lar ga da dos tra ba lhos da pre -
pa ra ção do Dos siê Na tu ral e Cul tu ral a ser
pro xi ma men te en ca mi nha do à Unes co“, diz
o Pre si den te da Fe de ra mi nas – e meu ami -
go – Arthur Lo pes Fi lho, que co or de na o
mo vi men to.

Essa lou vá vel cam pa nha é opor tu na e ocor re
em ple na Se ma na Mun di al do Meio Ambi en te. Ao
lan ça men to des sa ini ci a ti va, es ta rão pre sen tes os
mi ne i ros, Mi nis tros, O Go ver na dor Ita mar Fran co e
Go ver na do res de ou tros Esta dos. A ini ci a ti va é um
mar co na con ta gem re gres si va das co me mo ra ções
dos 500 anos do São Fran cis co. A so le ni da de, que
co in ci de com a re a li za ção do I Fó rum de De sen vol -
vi men to das Mi cros e Pe que nas Empre sas do São
Fran cis co, terá lu gar na orla flu vi al, exa ta men te na
área onde será le va do ao co nhe ci men to pú bli co o
pro je to de re vi ta li za ção do rio.

 



O rio São Fran cis co, o nos so São Fran cis co é,
como sa be mos, um rio so bre tu do mi ne i ro. E com a
pre ten di da trans po si ção de seu cur so tal vez vá cum -
prir mais ade qua da men te a mis são que já lhe con fe re
seu ou tro nome: rio da Inte gra ção Na ci o nal. No en tan -
to, essa é uma ma té ria po lê mi ca que não de se jo de -
ba ter hoje.

O São Fran cis co é o rio do nos so me lhor ca ri -
nho, por que nas ce em ter ras de Mi nas, na Ser ra da
Ca nas tra, e se gue pelo nor te mi ne i ro, aden tran do a
Ba hia na sua mar cha pela in te gra ção nor des ti na, ca -
mi nho que ago ra se pre ten de am pli ar.

O que pre ten do, às vés pe ras do Encon tro de Pi -
ra po ra, é re fe rir-me a uma pre o cu pa ção da po pu la ção 
de Mi nas di an te da imi nen te al te ra ção do cur so des se 
mi ne i rís si mo rio; uma pre o cu pa ção que é tan to das
po pu la ções ri be i ri nhas, quan to das au to ri da des e téc -
ni cos e de to dos nós, por que o rio São Fran cis co está
do en te e pode mor rer se, an tes da trans po si ção, nada 
for fe i to para sua re cu pe ra ção.

Quem mora na área do São Fran cis co, prin ci pal -
men te no nor te de Mi nas, é gen te mu i to sim ples; po pu -
la ções que ago ra vi vem as sus ta das, sem sa ber exa ta -
men te o que vai ocor rer. Essas po pu la ções, em sua
ma i o ria, nem mes mo en ten dem o que vem a ser trans -
po si ção das águas. Ali, por isso, a ima gi na ção cor re
sol ta e há quem pen se que ”vão tirar o rio do lu gar“.

Do lado ofi ci al, como do lado téc ni co, fe liz men te
a pre o cu pa ção não é me nor, tan to que foi cons ti tu í da
uma en ti da de que con gre ga 53 mu ni cí pi os mi ne i ros,
in clu in do os seus pre fe i tos. Tra ta-se do Co mi tê da Ba -
cia do São Fran cis co.

Li, re cen te men te, uma en tre vis ta do en ge nhe i ro
sa ni ta ris ta Ma u ro da Cos ta Val ao jor nal Esta do de
Mi nas, na qual ele se re fe re às apre en sões dos Pre -
fe i tos, prin ci pal men te os do Vale do Pa ra o pe ba, um
dos aflu en tes do São Fran cis co. O que as au to ri da des 
e, com elas, os ri be i ri nhos pe dem é a re vi ta li za ção do
rio. O gran de rio está do en te e sua re cu pe ra ção deve,
pre ci sa e pode ser exe cu ta da an tes da trans po si ção
de suas águas.

A re vi ta li za ção, aliás, in de pen de do pro je to de
trans po si ção. Quem vive nas bar ran cas do São Fran -
cis co vem, há mu i to, so fren do as con se qüên ci as da
ele va da po lu i ção das águas do nos so rio da in te gra -
ção na ci o nal. É uma si tu a ção an te ri or ao pro je to. Uma 
si tu a ção mu i to gra ve que pode pi o rar com a trans po -
si ção, a me nos que as me di das cor re ti vas se jam, des -
de logo, ado ta das.

Dos pes ca do res às la va de i ras – eu os co nhe ço
–, de to dos que, de al gu ma for ma, de pen dem do São

Fran cis co para sua so bre vi vên cia, o sen ti men to é o
mes mo: ”Hoje, o rio é tris te“.

Essa é a ima gem real. Mas, mes mo as sim, di an -
te de um São Fran cis co tris te, con ti nu am gos tan do
dele, como mos tra uma re por ta gem do jor nal Esta do
de Mi nas. De acor do com o jor nal mi ne i ro, o rio São
Fran cis co já não é o mes mo, e mu i tos dos seus aflu -
en tes so frem com a drás ti ca re du ção no vo lu me de
sua va zão. E não é me nos gra ve o as pec to sa ni tá rio e
am bi en tal do São Fran cis co, aci ma e aba i xo de Três
Ma ri as.

Os pro ble mas do São Fran cis co não fi cam ape -
nas na di fi cul da de cada vez ma i or para nele se na ve -
gar. Se as águas es tão es cas sas, com ban cos de are -
ia que se mul ti pli cam, tor nan do pre cá ri as as con di -
ções de na ve ga bi li da de, tam bém a pes ca vai se tor -
nan do es cas sa. E as águas po lu í das. Para que se te -
nha uma idéia des sa si tu a ção, bas ta di zer que boa
par te do pe i xe con su mi do na re gião vem atu al men te
da Argen ti na.

Ade ma is, em bo ra exis tam pro je tos para re cu pe -
rar o rio, como o apro fun da men to do seu le i to em di -
ver sas re giões, a ver da de é que as obras não an dam
na ve lo ci da de que se ria de se já vel. Esse, in fe liz men te, 
é o re tra to do São Fran cis co, um rio so bre tu do mi ne i -
ro. Um rio das Mi nas das águas. Des sa mes ma Mi nas
que quer acom pa nhar os es tu dos que se de sen vol -
vem para a exe cu ção do pro je to de trans po si ção. Mas
an tes des se pro je to é pre ci so que se exa mi ne ob je ti -
va men te que Mi nas está aler ta. Não ire mos per mi tir
essa trans po si ção sem que an tes se pro mo va um es -
tu do de ta lha do dos aflu en tes e das nas cen tes do São
Fran cis co, que es tão si tu a das exa ta men te no ter ri tó -
rio mi ne i ro, para que es ses aflu en tes e as ori gens do
pró prio rio se jam con tem pla dos com pro je tos ob je ti -
vos que pe re ni zem as águas e con tri bu am para que o
gran de rio seja efe ti va men te o ins tru men to da uni da -
de na ci o nal e não o rio que hoje está com as águas
des cen do como sem pre, mas, ao mes mo tem po, di -
mi nu in do as sus ta do ra men te.

O São Fran cis co, pres tes a cum prir mais uma
mis são, pre ci sa, de fato, as su mir sua ver da de i ra ca -
rac te rís ti ca de rio da in te gra ção na ci o nal, mas mes -
mo des vi an do o cur so de suas águas não pode se
des vi ar de sua fi na li da de na área em que nas ce.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Ex.ª me
per mi te um apar te?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Tem V. Ex.ª a pa la vra.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Ex.ª, com o co nhe ci men to



que tem des te País e, so bre tu do, com a sa be do ria de
Mi nas Ge ra is, exal ta esse gran de rio que é o São
Fran cis co, um rio que está mor ren do – como eu po de -
ria di zer, e V. Ex.ª acen tua –, que pre ci sa mais do que
nun ca, quan do se de cla ra como pa tri mô nio da hu ma -
ni da de, da sua re cu pe ra ção. V. Ex.ª, com to dos os
ele men tos de co nhe ci men to, está, nes te dia, no Se -
na do da Re pú bli ca, fa zen do este ape lo ao Bra sil: é
pre ci so sal var o São Fran cis co. Eu, do lon gín quo
Esta do de Ron dô nia, me por fio a seu ape lo e digo que 
o Bra sil pre ci sa sal var o rio da sua Uni da de, o rio sím -
bo lo do pró prio ter ri tó rio na ci o nal. Não há dú vi das de
que pre ci sa mos de vol ver ao São Fran cis co e a to dos
os seus aflu en tes os cí li os vi vos das ma tas para que
re to me o vi gor dos jo vens dias, como hoje ain da re en -
con tro na Ama zô nia, no úl ti mo ca pí tu lo da ge o gra fia
na tu ral, os rios com todo o vi gor, com toda a sua po -
ten ci a li da de, a sua be le za, o seu aca lan to e, so bre tu -
do, a sua vi o lên cia nas che i as. É o que que re mos: um
rio ir re qui e to, um rio li vre, como a li ber da de que o
povo mi ne i ro en si nou ao Bra sil. De se jo di zer a V. Exª
que o dis cur so que V. Exª pro fe re nes ta tar de, no Se -
na do da Re pú bli ca, por cer to ha ve rá de re per cu tir por
todo o Bra sil. E a Uni da de Na ci o nal deve le van tar-se
na de fe sa des se sím bo lo que é o rio São Fran cis co. O 
Esta do de Mi nas Ge ra is em pres ta ao Bra sil uma ver -
da de i ra ima gem de ca i xa d’água, pois as gran des
nas cen tes saem de lá. São as mi nas de água que
inun dam o Bra sil. Por tan to, ao pa ra be ni zar V. Exª, de -
se jo di zer que o Bra sil deve es tar aten to a suas pos tu -
la ções, por que não são pos tu la ções ape nas de Mi nas 
Ge ra is, mas do Bra sil.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Amir Lan do, pelo tes te mu -
nho e pelo in cen ti vo que re gis tro com pra zer em nome 
de Mi nas Ge ra is.

Sr. Pre si den te, tra to des te as sun to exa ta men te
às vés pe ras do Encon tro de Pi ra po ra, ci da de que me
re ce beu pela pri me i ra vez quan do vim pelo rio São
Fran cis co para fa zer de Mi nas a mi nha ter ra, o meu
chão, o meu des ti no. Infe liz men te, não es ta rei pre sen -
te às so le ni da des, ao en con tro e aos de ba tes de ama -
nhã e nos dias se guin tes na ci da de de Pi ra po ra. Em
ra zão de com pro mis sos da Li de ran ça que exer ço no
Se na do, te nho que per ma ne cer em Bra sí lia ama nhã,
exa ta men te para tra tar de as sun tos de in te res se do
Bra sil e da ins ti tu i ção par la men tar que in te gra mos.
Por isso so li ci to à Mesa do Se na do da Re pú bli ca que
trans mi ta à Fe de ra ção das Asso ci a ções Co mer ci a is,
Indus tri a is, Agro pe cuá ri as e de Ser vi ços do Esta do
de Mi nas Ge ra is, e tam bém à Asso ci a ção Co mer ci al

de Mi nas Ge ra is, na pes soa do seu Pre si den te, Artur
Lo pes Fi lho, o abra ço do Se na do da Re pú bli ca, o ca -
ri nho do seu Se nador nes ta Casa. Espe ra mos que os 
de ba tes que se rão de sen vol vi dos ama nhã na que la
ci da de, com o apo io e o es tí mu lo do Par la men to bra -
si le i ro, pos sam tra du zir toda a nos sa pre o cu pa ção, a 
fim de que o São Fran cis co, o rio da uni da de na ci o -
nal, trans for me-se num pa tri mô nio na tu ral da hu ma ni -
da de.

Sr. Pre si den te, a Unes co, na sua ação pro gra -
má ti ca, tem como ob je ti vo apo i ar e de cla rar ci da des
pa tri mô nio cul tu ral da hu ma ni da de, como ocor re com
as be las ci da des de Ouro Pre to, Di a man ti na, Con go -
nhas, Olin da, Bra sí lia e São Luís do Ma ra nhão. Mas
tem tam bém, ago ra mais do que nun ca, a pre o cu pa -
ção de de cla rar pa tri mô nio na tu ral da hu ma ni da de
aque les sí ti os como a Ser ra da Ca nas tra, o pró prio rio 
e seus aflu en tes como pa tri mô nio na tu ral do povo
des ta Na ção.

Peço a V. Exª que, em nome da Mesa, trans mi ta
ao di ri gen te da Fe de ra ção das Asso ci a ções Co mer ci -
a is de Mi nas o nos so apla u so e a nos sa ex pec ta ti va
de que os de ba tes de ama nhã se jam efe ti va men te
pro du ti vos, de for ma cla ra e cris ta li na, para uma de fi -
ni ção do des ti no do rio São Fran cis co, quer pela
Unes co, quer pelo Go ver no bra si le i ro, quer pela so ci -
e da de des te País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – Co mu -

ni co ao emi nen te Se na dor Fran ce li no Pe re i ra que o
seu pe di do será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – 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, se jam as mi nhas pri me -
i ras pa la vras de ale gria e sa tis fa ção de ver o no bre
Se na dor Nova da Cos ta pre si dir esta ses são. Anos de 
con ví vio nos unem des de quan do, en tão, Su pe rin ten -
den te da Su de co, na dé ca da de 1970, ini ciá va mos o
pro ces so de co lo ni za ção no lon gín quo e pro mis sor
hoje Esta do de Ron dô nia, en tão Ter ri tó rio Fe de ral.

O mun do dá vol tas, mas os ide a is não se se pa -
ram. Os mes mos ide a is de amor a este País e à Ama -
zô nia per ma ne cem uni dos. Te nho cer te za de que
para nós, nes te mo men to, é uma dá di va da gló ria que
só o tem po nos re ser vou.

Sr. Pre si den te, vol to a esta tri bu na para tra tar de
uma ma té ria so bre a qual eu  po de ria di zer que já me
ma ni fes tei nes ta Casa à exa us tão. Vol to para, em
mais uma opor tu ni da de, fa lar das me di das pro vi só ri -
as. Eu me per gun ta va se de via fa lar des se tema. Já in -

 



ven tei to dos os ra ci o cí ni os, bus quei a cons tru ção de
to das as fra ses do pon to de vis ta de es ti lo – po bre que 
te nho, é ver da de – e não te ria mais nada a acres cen -
tar nem de con te ú do nem de for ma, por que te nho pre -
ga do so bre esta ma té ria des de o meu pri me i ro pro -
nun ci a men to, em 25 de fe ve re i ro de 1991. Não mu dei 
de opi nião, não mu da ram os fa tos nem as pro vi dên ci -
as des de aque la data até este mo men to.

Será que de ve ria eu con ti nu ar a pre gar nes te
va zio? Ou tras pes so as mu i to mais ilus tres do que eu
pre ga ram às on das do mar, às are i as do de ser to; ou -
tras, aos ven tos. Ao me nos te nho a chan ce de vir a
esta Casa pre gar aos Ana is, algo mais den so, por que
fi ca rá re gis tra da na me mó ria des ta Casa a mi nha in -
su bor di na ção, a mi nha di ver gên cia so bre aqui lo que
ocor re em ter mos de po der le gis la ti vo con fe ri do ao
Po der Exe cu ti vo, a teor do dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re to mo uma tese, Sr. Pre si den te, que já em
1991, tan to no meu dis cur so do dia 25 de fe ve re i ro
como no do dia 20 de mar ço, a ela fa zia re fe rên cia.
Po de ria aqui enu me rar uma de ze na de opor tu ni da -
des, como ain da re cen te men te o fiz nes ta Casa, por
exem plo, em 14 de ja ne i ro de 2000. 

De po is des sa opor tu ni da de, vol tei ain da tra zen -
do a li ção do sem pre lem bra do e res pe i ta do pa tro no
des ta Casa, Rui Bar bo sa. Mas não adi an ta o es có lio
dos mes tres, não adi an ta evo car os Prin cí pi os do Di -
re i to, não adi an ta fa lar na Cons ti tu i ção, que é uma lei
que não ema na da Le gis la tu ra, mas sim do povo. Por -
que a lei or di ná ria ou até com ple men tar tem como
base, como fun da men to, a re pre sen ta ção po pu lar,
mas a Cons ti tu i ção é a von ta de do povo que se edi fi ca 
em nor ma fun da men tal.

Te nho mos tra do ao lon go des se tem po que vi ve -
mos um mo men to di fí cil em ter mos de afir ma ção da
Lei e do Di re i to. Vi ve mos um mo men to em que há
uma or dem que não é a cons ti tu ci o nal, que não é uma 
or dem le gal, mas uma or dem sem face, que não iden -
ti fi ca a sua ori gem nem as ra zões que a edi fi cam; é
uma or dem que vige, que co man da aci ma da Cons ti -
tu i ção, em bo ra não te nha o teor e a qua li da de cons ti -
tu ci o nal. É uma or dem que se cons trói sor ra te i ra men -
te, sem face, mas que man da, que go ver na. Não é a
von ta de da lei, mas é a lei da von ta de, que vai cons -
tru in do con du tas e pro ce di men tos nes te País.

Sr. Pre si den te, eu que abo mi no to das as ti ra ni -
as, ve nham de onde vi e rem, se jam elas quem fo rem,
eu, que não to le ro a ti ra nia, que sem pre fui um de vo to
e um aman te da li ber da de, da ma ni fes ta ção da cons -
ciên cia e do pen sa men to li vre, não to le ro essa or dem

que que rem im por sem le gi ti mi da de, sem ser uma de -
cor rên cia da von ta de po pu lar, sem se as sen tar na so -
be ra nia po pu lar, fon te úl ti ma do po der, vejo que hoje
se im plan ta no País essa or dem que pa re ce ser di fe -
ren te da or dem cons ti tu ci o nal, que re al men te é di fe -
ren te e que se ria uma se gun da or dem. Mas, no Bra sil, 
não há duas, nem três, nem co i sa al gu ma, o que há é
uma or dem cons ti tu ci o nal, e o res to é de sor dem!

Esta mos di an te de uma cri se ins ti tu ci o nal,
quan do cada um quer exer cer com ex clu si vi da de uma 
com pe tên cia que não é a sua. O Po der Le gis la ti vo
que pro ce der a jul ga men tos que se es ta be le cem, a
pri o ri, mu i tas ve zes, na mí dia. O Po der Exe cu ti vo
quer le gis lar so bre to das as ma té ri as, usur pan do a
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal, e,
como dis se Rui Bar bo sa, só o Con gres so Na ci o nal le -
gis la. O Po der Ju di ciá rio se in si nua como o su pri dor
da au sên cia le gis la ti va. A di vi são dos Po de res não é
ab so lu ta, a te o ria de Mon tes qui eu, em mu i tos pon tos,
é su pe ra da, mas não se pode per der de vis ta a idéia
dos fre i os e con tra pe sos, por que só o po der li mi ta o
po der. E nós, mais do que nun ca, que ju ra mos res pe i -
tar a Cons ti tu i ção, te mos que fa zer um es for ço her cú -
leo para man ter as ins ti tu i ções, o res pe i to a elas, sua
in co lu mi da de e, so bre tu do, a de mo cra cia, que ain da
cla u di ca no País.

Sr. Pre si den te, te nho sido de fen sor de al gu mas
idéi as fun da men ta is ao re gi me de mo crá ti co e, so bre -
tu do, nun ca me afas ta a idéia do de vi do pro ces so le -
gal. O di re i to ma te ri al à nor ma é me ra men te do de ver
ser, é um co man do abs tra to que se en ca mi nha para a
re a li da de, me di an te a afir ma ção das nor mas de pro -
ces so. Sem essa con tri bu i ção pro ces su al co er ci ti va, o 
di re i to se tor na le tra mor ta e po de rá pe re cer no es ta -
do de mero de ver ser. Para se tor nar efe ti vo, há de
pas sar pelo ca mi nho da afir ma ção pro ces su al. Por
isso, a im por tân cia da de mo cra cia está no res pe i to à
idéia do de vi do pro ces so le gal. 

Qu an do falo as sim, so bre tu do me re fe rin do à
ques tão das me di das pro vi só ri as, es tou con vic to que, 
se fos se ob ser va do o que es ti pu la o art. 62 da Cons ti -
tu i ção, não se ria ne ces sá ria ne nhu ma re gu la men ta -
ção; não se ria a nor ma, mes mo de ca rá ter com ple -
men tar, que iria im por o res pe i to à nor ma cons ti tu ci o -
nal. Ou se res pe i ta a Cons ti tu i ção, ou não se res pe i ta -
rá a lei com ple men tar e ou tras dis po si ções até de ca -
rá ter cons ti tu ci o nal que se pos sam in se rir no tex to
atu al.

Sr. Pre si den te, em 1991, ao tra tar des te as sun to 
nes ta Casa, eu re ce bi apar tes bri lhan tes, in clu si ve,
na que le mo men to, do gran de Se na dor, do gran de po -



lí ti co na ci o nal que foi Má rio Co vas. Com sa be do ria,
afir ma va ele, ci tan do a Cons ti tu i ção Fe de ral: ”as me -
di das pro vi só ri as per de rão efi cá cia, des de a edi ção,
se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de trin ta
dias, a par tir de sua pu bli ca ção, de ven do o Con gres -
so Na ci o nal dis ci pli nar as re la ções ju rí di cas de las de -
cor ren tes“. Ora, não se tra ta se quer de re je i ção de
me di da. Há duas hi pó te ses: ou a me di da é apro va da,
ou não é apro va da! E ela pode não ser apro va da atra -
vés de vá ri os me ca nis mos: ou por que não foi vo ta da,
ou por que foi re je i ta da, ou por que foi trans for ma da
num pro je to de lei de con ver são. Em qual quer cir -
cuns tân cia, ela per de a efi cá cia des de a edi ção. V.
Exª tra ta dis so com uma cla re za ab so lu ta men te me ri -
di a na. Hoje, a ten dên cia tem sido di fe ren te. A re e di -
ção da me di da pro vi só ria cons ti tui uma con ti nu i da de
do pro ces so, de tal ma ne i ra que não se leva em con -
si de ra ção a anu la ção da qui lo que ocor reu, a per da de 
efi cá cia ocor ri da nos trin ta dias an te ri o res“. 

E pros se gue, num ra ci o cí nio cla ro e ma te má ti -
co, o en tão Se na dor Má rio Co vas – e será trans cri to
no va men te o apar te de S. Exª ao meu dis cur so – ,
para con clu ir: ”Fi nal men te uma in ter pre ta ção ló gi -
co-sistemática leva a con clu ir que o Pre si den te da
Re pú bli ca não po de rá dis ci pli nar por me di das pro vi -
só ri as si tu a ções ou ma té ri as que não po dem ser ob -
je to de de le ga ção. Se ria um des pa u té rio que me di das 
pro vi só ri as pu des sem re gu lar si tu a ções que se jam
ve da das às leis de le ga das“. 

Por isso, a in ter pre ta ção dada aqui pelo en tão
Se na dor Má rio Co vas cons ti tui uma re fe rên cia que o
Po der Ju di ciá rio po de ria sus ten tar em uma in ter pre ta -
ção, como ele fala, ”ló gi co-sistemática da Cons ti tu i -
ção“. 

Se olhás se mos, não ape nas o art. 62, ca put,
mas so bre mo do o pa rá gra fo úni co ci ta do aqui: ”as
me di das pro vi só ri as per de rão efi cá cia, des de a edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra zo de trin -
ta dias, a par tir de sua pu bli ca ção, de ven do o Con -
gres so dis ci pli nar as re la ções ju rí di cas de las de cor -
ren tes“.

Sig ni fi ca que só o Con gres so pode dis ci pli nar as 
con se qüên ci as ju rí di cas dos atos pra ti ca dos com
base em me di das pro vi só ri as, so bre tu do não trans -
for ma das em leis até 30 dias da sua edi ção.

Sr. Pre si den te, é vi sí vel que o tex to da Cons ti tu i -
ção per se, es pan ta qual quer idéia de re e di ção e, por
ou tro lado, li mi ta as ma té ri as que po dem ser ob je to de 
edi ção de me di das pro vi só ri as.

Em pri me i ro lu gar, são aque las que não po dem
ser de le ga das. Tra tam fun da men tal men te do Di re i to

Pro ces su al, da or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio, dos
di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, da na ci o na li da de, da
ci da da nia, dos di re i tos po lí ti cos e ele i to ra is, dos pla -
nos plu ri a nu a is, das di re tri zes or ça men tá ri as e dos
or ça men tos. Essa é a es sên cia da com pe tên cia le gis -
la ti va.

Po de ría mos di zer que, na con cep ção dos ba -
rões que im pu se ram a Mag na Car ta a João Sem Ter -
ra, em 1215, es sas idéi as fun da men ta is es ta vam
plas ma das como de ver, co me çan do pe las ga ran ti as
in di vi du a is do de vi do pro ces so le gal e to dos os di re i -
tos e ga ran ti as in di vi du a is, in clu si ve a cri a ção de tri -
bu tos. O tri bu to, a par tir de 1096, an tes até da Mag na
Car ta de 1215, já era uma re ser va le gal. Só a lei, e a
lei deve ser essa ema na ção das Ca sas Le gis la ti vas,
dos cor pos le gis la ti vos, a lei que se edi fi ca não como
me di da pro vi só ria, que é uma lei sob con di ções mas
ain da não é uma lei no sen ti do es pe cí fi co e es tri to da
pa la vra.

Por isso, Sr. Pre si den te, nós, na que le mo men to,
sa li en tá va mos que o que não pode ser ob je to de lei
de le ga da ja ma is po de ria ser ob je to de me di das pro vi -
só ri as. É ób vio! E as re ser vas le ga is, como a ins ti tu i -
ção de tri bu tos, tam bém es ta vam pre ser va das, por -
que há um prin cí pio de le ga li da de que não pode ser
re vo ga do por ato do Po der Exe cu ti vo.

Mas o que ocor reu? Num pri me i ro mo men to, a
fal ta de atu a ção e pre ser va ção da com pe tên cia le gis -
la ti va pelo pró prio Po der Le gis la ti vo.

Te nho dito que o po der mo no crá ti co para le gis -
lar foi ins ta u ra do no Pa lá cio do Exe cu ti vo – e aqui não
faço ne nhu ma re fe rên cia a este ou aque le Pre si den te; 
faço uma re fe rên cia ins ti tu ci o nal, por que to dos usa -
ram e abu sa ram das me di das pro vi só ri as: o Pre si den -
te atu al, os do pas sa do e, com cer te za, o fa rão os do
fu tu ro. Os Che fes do Po der Exe cu ti vo usa rão essa
prer ro ga ti va mal in ter pre ta da, e com a co ni vên cia
des ta Casa am pli a da ao in fi ni to.

Esse edi fí cio le gis la ti vo, hoje si tu a do no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo, re pi to, foi cons tru í do so bre as co -
lu nas cur va das dos Par la men ta res, que não ou sa ram
e não sou be ram de fen der sua com pe tên cia, usur pa -
da por ata ca do cada vez mais, am pli an do-se de modo 
a es va zi ar a com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so
Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, é hora de di zer que a re gu la men -
ta ção não se ria ne ces sá ria. Se não é res pe i ta da a
Cons ti tu i ção Fe de ral no tex to atu al, não o será no tex -
to fu tu ro. E o mais gra ve, des ta co, é que a pro pos ta de 
emen da à Cons ti tu i ção, que não re gu la men ta, mas,
na ver da de, am plia a com pe tên cia con si de rá vel do

 



Po der Exe cu ti vo, traz no seu bojo uma arma mor tal
ao Po der Le gis la ti vo: a com pe tên cia ex clu si va de dis -
por so bre as con se qüên ci as ju rí di cas dos atos pra ti -
ca dos du ran te a vi gên cia das me di das pro vi só ri as.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de um me ca nis mo de
fre io e con tra pe so, ca paz de exer cer um di fí cil pa pel,
um pa pel de fre na gem – re pe tin do de ma ne i ra ta u to -
ló gi ca –, fa zen do com que o Po der Exe cu ti vo ado te
uma pos tu ra mais equi li bra da no sen ti do de não usar
des se me ca nis mo quan do bem lhe aprou ver. No en -
tan to, na me di da em que o Con gres so re me te o pon to 
das con se qüên ci as ju rí di cas de cor ren tes do de cur so
de pra zo, o Po der Exe cu ti vo pode edi tar qual quer me -
di da so bre qual quer ma té ria, fu gin do da com pe tên cia
que o novo tex to po de rá con fe rir-lhe.

Nes sa cir cuns tân cia, não há ne nhu ma pena, e o 
me ca nis mo de con tro le do Con gres so é ne nhum, por -
que, não con ver ti da em lei, re je i ta da a me di da, as
con se qüên ci as ju rí di cas se rão sem pre con fir ma das,
re va li da das por cer to pelo Go ver no, que sem pre terá
me ca nis mos de fa zer com que flua o pra zo da de cor -
rên cia para a con va li da ção das me di das.

Por isso, Sr. Pre si den te, digo mais uma vez: de -
ve-se res pe i tar a Cons ti tu i ção, dan do in ter pre ta ção
con ve ni en te ao sis te ma con subs tan ci a do no cor po
cons ti tu ci o nal, in ter pre ta ção que siga os mais ele -
men ta res prin cí pi os de Her me nêu ti ca, e o Po der Ju di -
ciá rio não deve se aco mo dar na po si ção de Pi la tos –
de la var as mãos -, por en ten der que essa é uma
ques tão in ter na cor po ris, pois se tra ta de ques tão
po lí ti ca, so bre tu do que co me ça pela idéia do exa me
da qui lo que seja ur gên cia e re le vân cia.

O Con gres so Na ci o nal ja ma is re je i tou uma me -
di da em qual quer tem po da vi gên cia do tex to cons ti tu -
ci o nal, de mons tran do que aque la ma té ria não era ur -
gen te nem re le van te  e mu i tas ma té ri as não ti nham
ne nhum des ses pres su pos tos , mas com pla cen te -
men te de i xou o car ro da le gis la ção do Exe cu ti vo pas -
sar pe los cor re do res, pe los ple ná ri os, pe los pra zos,
pe las co mis sões, por so bre o pró prio Con gres so. E
um Con gres so que não zela pela sua com pe tên cia re -
al men te per de a sua con di ção mo ral de exi gir que o
Po der Exe cu ti vo fre ie, que, de ma ne i ra be nig na, de i xe 
de usar aqui lo que é uma com pe tên cia res tri ta e que
foi se am pli an do pela par ti ci pa ção e pela omis si va do
Con gres so bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, é hora de di zer que nin guém vai
re gu la men tar a ma té ria du ran te esta le gis la tu ra. Não
te nho dú vi das dis so, por que não in te res sa ao Po der
Exe cu ti vo. Os par ti dos que têm re pre sen ta ção nes ta
Casa e que ser vem de sus ten ta ção vão sem pre se

ali nhar na von ta de do Po der Exe cu ti vo, que atu al -
men te co man da.

A mi nha pro pos ta, para fu gir da ca de ia de pres -
sões, de in te res ses, é o Con gres so bra si le i ro pen sar
na sua dig ni da de, na au to no mia que lhe é pró pria, na
sua com pe tên cia ex clu si va e dis por so bre a ma té ria
para um pró xi mo man da to. Só as sim, tal vez, o Con -
gres so bra si le i ro po de rá cri ar aqui as con di ções de res -
pe i ta bi li da de, de usar a sua com pe tên cia pró pria de le -
gis lar, de ve dar e de res trin gir a ca pa ci da de le gis la ti va
do Po der Exe cu ti vo, res ta u ran do, as sim, a in co lu mi da de 
de um Po der que se des mo ra li za a cada dia.

Não vejo ou tra sa í da, Sr. Pre si den te, se não pen -
sar mos para fren te. Antes tar de do que nun ca. O lema 
”Li ber da de ain da que tar dia“ foi que, na Incon fi dên cia
Mi ne i ra, ani mou os re vo lu ci o ná ri os da épo ca. Enten -
do que é che ga da a hora de re fle tir se de se ja mos ou
não cons tru ir no País um Po der Le gis la ti vo in de pen -
den te, ge nu í no na sua com pe tên cia. Do con trá rio, a
cada dia, a cada le gis la tu ra, ele será me nor.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, de i xo o de sa fio
às Li de ran ças para que re fli tam a res pe i to das me di -
das pro vi só ri as. Ja ma is será re gu la men ta da co i sa al -
gu ma, por que exis tem duas for ças: uma que quer
man ter a sua ca pa ci da de le gis la ti va e ou tra que quer
de vol ver ao Con gres so Na ci o nal a sua com pe tên cia
pró pria e ge nu í na.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:

O Sr. Má rio Co vas – Per mi te-me V. Exª um
apar te?

O SR. AMIR LANDO – Com mu i to pra zer, ouço
o no bre Se na dor Má rio Co vas.

O Sr. Má rio Co vas – Se na dor Amir Lan do, V.
Exª traz à ba i la e à dis cus são um pro ble ma de ex tra -
or di ná ria im por tân cia e de ex tre ma atu a li da de.

O tex to do art. 62, par ti cu lar men te o seu pa rá -
gra fo, é de uma cla re za que se apre sen ta me ri di a na.
Sem pre digo que te nho um pro ble ma gra ve: sou en -
ge nhe i ro e só sei en ten der aqui lo que está es cri to,
nun ca sou ca paz de en ten der di fe ren te do que está
es cri to.

O SR. AMIR LANDO – Mas o Di re i to e a Ma te -
má ti ca se apro xi mam mu i to, Exce lên cia!

O Sr. Má rio Co vas – “As me di das pro vi só ri as
per de rão a efi cá cia des de a edi ção, se não fo rem con -
ver ti das em lei no pra zo de trin ta dias a par tir de sua



pu bli ca ção, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis ci pli -
nar as re la ções ju rí di cas de las de cor ren tes.” Ora, não 
se tra ta se quer de re je i ção da me di da. Há duas hi pó -
te ses: ou a me di da é apro va da, ou não é apro va da! E
ela pode não ser apro va da atra vés de vá ri os me ca -
nis mos: ou por que não foi vo ta da, ou por que foi re je i -
ta da, ou por que foi trans for ma da num pro je to de lei de 
con ve ção. Em qual quer cir cuns tân cia, ela per de a efi -
cá cia des de a edi ção.

V. Exª tra ta dis so com uma cla re za ab so lu ta -
men te me ri di a na. Hoje, a ten dên cia tem sido di fe ren -
te. A re e di ção da me di da pro vi só ria cons ti tui uma con -
ti nu i da de do pro ces so, de tal ma ne i ra que não se leva
em con si de ra ção a anu la ção da qui lo que ocor reu, a
per da da efi cá cia ocor ri da nos trin ta dias an te ri o res.

É me lhor sem pre, em ma té ria como essa não
ape nas no dis cur so de V. Exª que nos ilus tra a to dos
–, con sul tar mos fi gu ras como a que es te ve aqui pre -
sen te du ran te toda a vo ta ção da Cons ti tu i ção, co la bo -
ran do com seu sa ber e com sua con tri bu i ção no ga bi -
ne te da li de ran ça, tra ta-se do pro fes sor José Afon so
da Sil va; que tive a hon ra de ter como Se cre tá rio de
Assun tos Ju rí di cos, quan do es ti ve na Pre fe i tu ra de
São Pa u lo. Ele es cre ve a esse res pe i to, na seu cur so
de Di re i to Cons ti tu ci o nal Po si ti vo, o se guin te:

“As me di das pro vi só ri as, com for ça de
lei, po dem ser ado ta das pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, em caso de ur gên cia, o qual de -
ve rá sub me tê-las de ime di a to (quer di zer,
em se gui da à sua edi ção, sem in ter me di a -
ção tem po ral) ao Con gres so Na ci o nal, que,
se es ti ver em re ces so, será con vo ca do ex -
tra or di na ri a men te para re u nir-se em cin co
dias (art. 62). Essas me di das te rão efi cá cia
ime di a ta, mas as per de rão, des de sua edi -
ção, se não fo rem con ver ti das em lei no pra -
zo de trin ta dias, a par tir de sua pu bli ca ção,
cum prin do ao Con gres so dis ci pli nar as re la -
ções ju rí di cas de las de cor ren tes. A ca rac te -
ri za ção da ur gên cia fica mu i to na de pen dên -
cia do cri té rio sub je ti vo do Pre si den te da
Re pú bli ca, mas, di an te da evi dên cia de sua
ino cor rên cia, pode ser ob je to de apre ci a ção.

São, como se nota, me di das de lei
(têm for ça de lei) su je i tas a uma con di ção
re so lu ti va, ou seja, su je i tas a per der sua
qua li fi ca ção le gal no pra zo de trin ta dias.
Vale di zer, den tro des te pra zo, per dem sua
con di ção de me di das pro vi só ri as por uma
das duas si tu a ções pre vis tas no pa rá gra fo
úni co do art. 62: sua con ver são em lei na -

que le pra zo ou, não se ve ri fi can do esta, a
per da de sua efi cá cia. A pres cri ção de que o 
Con gres so dis ci pli ne as re la ções ju rí di cas
de cor ren tes das me di das pro vi só ri as tem
ca bi men to nes ta úl ti ma hi pó te se, e o Con -
gres so o fará por lei tal como o faz com
qual quer ma té ria. Quem apre sen ta rá o pro -
je to de lei vi san do aque le fim? A Cons ti tu i -
ção não o diz, im por ta ao re gi men to co mum
dis ci pli nar o pro ce di men to. Apre sen ta do o
pro je to, o Con gres so está obri ga do a apro -
vá-lo, por que a Cons ti tu i ção diz de ver ele
dis ci pli nar as re la ções ju rí di cas de cor ren tes
das me di das pro vi só ri as que per de ram sua
efi cá cia? Evi den te men te que não. O pro je to
pode ser re je i ta do como qual quer ou tro.

É de no tar ain da que a Cons ti tu i ção
não in cum be ao Con gres so a dis ci pli na da
ma té ria das me di das pro vi só ri as to ma das
ine fi ca zes, mas ape nas as re la ções que te -
nham sido es ta be le ci das du ran te os trin ta
dias que vi go ra ram e sur ti ram efe i tos. Pode
ser até que o Con gres so não que i ra fa zê-lo,
o que é le gí ti mo em sua dis cri ci o na ri e da de
po lí ti ca.

Em tal caso, o Po der Ju di ciá rio po de rá
ser cha ma do a exa mi nar o as sun to a teor
do dis pos to no art. 5º, XXXV, se hou ver le -
são de di re i to de al guém e por este pro vo -
ca do, mas a de ci são ju di ci al não po de rá
subs ti tu ir as me di das pro vi só ri as nem, evi -
den te men te, dis ci pli nar as re la ções ju rí di cas 
ge ra das por elas. Li mi tar-se-á a com por o
di re i to le sa do in con cre to.

Fi nal men te, uma in ter pre ta ção ló gi -
co-sistemática leva a con clu ir que o Pre si den te da
Re pú bli ca não po de rá dis ci pli nar por me di das pro vi -
só ri as si tu a ções ou ma té ri as que não po dem ser ob -
je to de de le ga ção. Se ria um des pa u té rio que me di -
das pro vi só ri as pu des sem re gu lar si tu a ções que se -
jam ve da das às leis de le ga das."

Acho que V. Exª tem pro fun da ra zão. Os ar gu -
men tos ex pen di dos por V. Exª, com a com pe tên cia
que lhe é ha bi tu al, tra zem nova luz so bre o pro ble ma.
E pa re ce que te mos tido ao lon go do tem po, com a
sis te má ti ca  de re e di ção de me di das pro vi só ri as, de i -
xa do de con si de rar esse tex to, que é me ri di a no em
sua cla re za, ou seja; não vo ta da ou não apro va da,
qual quer que seja a hi pó te se em que isso ocor ra, a
me di da pro vi só ria per de a efi cá cia com efe i to re tro a ti -
vo, isto é, des de a sua edi ção. E, por tan to, uma nova

 



edi ção não pode de i xar de le var em con si de ra ção o
que acon te ceu nos 30 dias an te ri o res. Ela pas sa no -
va men te, ain da sub ju di ce, sob o con tro le do Con -
gres so, a es pe rar para ver se o Con gres so a apro va
ou não. Mas os 30 dias an te ri o res, evi den te men te,
es tão su pe ra dos. Pa ra be ni zo V. Exª que faz um exa -
me do pro ble ma sob um ân gu lo novo, até ago ra não
con si de ra do, em bo ra pa ra do xal men te es cri to com
mu i ta cla re za no tex to cons ti tu ci o nal.

De for ma que que ro sa u dar, de for ma mu i to efu -
si va, o bri lhan tis mo que V. Exª ofe re ce à dis cus são
des se pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

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 (Nova da Cos ta) – V. Exª
tem a pa la vra, como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, an tes de en trar no tema so bre
o qual tra ta rei, gos ta ria ape nas de dis cor dar do Se na -
dor Amir Lan do quan do diz que en ten de que não va -
mos re gu la men tar as me di das pro vi só ri as. O Se na do
Fe de ral já apro vou um tex to nes se sen ti do. O Go ver -
no tem se em pe nha do em bus car um en ten di men to
com o Con gres so Na ci o nal no sen ti do de con se guir
um me io-termo, a fim de que pos sa fa zer com que as
me di das pro vi só ri as se jam efe ti va das, in clu si ve em
ma té ria fi nan ce i ra, mas ha ven do um me lhor des sa
ma té ria. Por tan to, en ten do e faço vo tos de que, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, os Par ti dos, tan to os de
Opo si ção quan to os que dão sus ten ta ção ao Go ver -
no, con si gam uma fór mu la que faça com que seja vo -
ta da uma ma té ria mu i to im por tan te para o País e para 
a qual o Ju di ciá rio e prin ci pal men te a so ci e da de re -
cla mam uma re gu la men ta ção ur gen te.

Mas o as sun to que que ro abor dar hoje, Sr. Pre -
si den te, diz res pe i to ao meu Esta do, Ro ra i ma, e tam -
bém à pri va ti za ção do sis te ma de te le fo nia no Bra sil.
A pri va ti za ção da te le fo nia no Bra sil fez com que pu -
dés se mos dar pas sos im por tan tes para am pli ar a
ofer ta de te le fo nes e me lho rar a qua li da de des ses
ser vi ços no Bra sil.

Em Ro ra i ma, as sim como no Esta do de V. Exª, o 
Ama pá, te nho cer te za de que os in ves ti men tos se so -
ma ram e que a si tu a ção tem me lho ra do. E é por con ta 
dis so que que ro fa zer as ob ser va ções nes ta tar de. Te -
nho lu ta do, jun to à Te le mar, jun to às em pre sas que
atu am no Esta do de Ro ra i ma, para que seja am pli a da 

a pres ta ção de ser vi ços à so ci e da de não só na nos sa
ca pi tal, Boa Vis ta, mas tam bém no cam po, che gan do
aos as sen ta men tos ru ra is, aos as sen ta men tos do
Incra, às pe que nas vi las que fi cam nas mar gens das
ro do vi as e até nas mar gens dos rios.

E como fru to des te tra ba lho, que ro re gis trar cor -
res pon dên cia que re ce bi da Te le mar so bre o pro gra -
ma de an te ci pa ção de me tas da com pa nhia para o
Esta do de Ro ra i ma. Veja bem V. Exª que as me tas
que de ve ri am es tar sen do aten di das até de zem bro de 
2003 se rão re a li za das no Esta do de Ro ra i ma até de -
zem bro de 2001. Por tan to, te re mos, em dois anos, a
an te ci pa ção das me tas de te le fo nia no nos so Esta do.
E vale re gis trar que, para o ano de 2001, se rão in ves -
ti dos mais de R$14 mi lhões na am pli a ção de 60.660
te le fo nes in di vi du a is.

Qu e ro, ra pi da men te, Sr. Pre si den te, fa zer o re -
gis tro dos Mu ni cí pi os e das lo ca li da des que se rão
aten di das.

Lo ca li da de sem aten di men to al gum e que será
aten di da: San ta Ma ria do Bo i a çu, lo ca li za da no Mu ni -
cí pio de Ro ra i nó po lis. Lo ca li da des que têm so men te
pos tos de aten di men to e que te rão aten di men to in di -
vi du al com li ga ções do mi ci li a res: Vila de São Sil ves -
tre, no Mu ni cí pio de Alto Ale gre; lo ca li da de de Ama ja -
ri, no Mu ni cí pio de Ama ja ri; lo ca li da de do Can tá; lo ca -
li da de de Entre Rios, em Ca ro e be; lo ca li da de de Mar -
tins Pe re i ra, em Ro ra i nó po lis; lo ca li da de de Nova Co -
li na, em São Luiz; Vila Mo der na, em São Luiz; e a lo -
ca li da de de Ui ra mu tã. Se rão ex pan di dos nos Mu ni cí -
pi os de Alto Ale gre, Boa Vis ta, com 10.562 no vos ter -
mi na is in di vi du a is e 825 te le fo nes co le ti vos, ou ore -
lhões – um in cre men to bas tan te for te, pre vi são esta
para ago ra no ano de 2001 – e ain da os Mu ni cí pi os de 
Ca ra ca raí, Ca ro e be, Ira ce ma, Mu ca jaí, Nor man dia,
Pa ca ra i ma, Ro ra i nó po lis, São João da Ba li za e São
Luiz.

Fico sa tis fe i to de po der anun ci ar me tas im por -
tan tes que vão me lho rar o nos so Esta do, o me nor da
Fe de ra ção, na área da te le fo nia.

Peço, por tan to, a V. Exª que faça par te do meu
pro nun ci a men to ofí cio a mim en de re ça do pela Te le -
mar e tam bém o qua dro-resumo que re la tei dos Mu ni -
cí pi os que se rão aten di dos du ran te o ano de 2001.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO:



 





 



O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de di zer ao Se na dor Ro me ro Jucá que o meu Esta do
não teve a mes ma sor te que Ro ra i ma, por que, com a
pri va ti za ção da Te lerj, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, a
si tu a ção pi o rou. Re ce be mos uma pres ta ção de ser vi -
ço pior do que an tes. Hou ve um au men to nas ta ri fas e
a si tu a ção con ti nua cada vez mais caó ti ca. Te mos os
apa gões da Light e os ”ca la dões“ da Te le mar.

Mas ou tro as sun to me traz à tri bu na e tam bém
está re la ci o na do às co mu ni ca ções e aos apa gões: a
vi o lên cia ur ba na. Esta ques tão traz para toda a so ci e -
da de bra si le i ra, os que ha bi tam as gran des ci da des
do País e as re giões me tro po li ta nas, uma pre o cu pa -
ção. A vi o lên cia au men ta cada dia mais.

Cos tu mo di zer que o Bra sil vive uma guer ra ci vil
não de cla ra da, por que a quan ti da de de pes so as as -
sas si na das, o nú me ro de ho mi cí di os que ocor rem
nas gran des ci da des e nas re giões me tro po li ta nas é
ma i or do que se es ti vés se mos numa guer ra. Os nú -
me ros de mons tram essa re a li da de. Em vá ri os pa í ses
em que hou ve guer ras nos úl ti mos tem pos a quan ti -
da de de as sas si na tos foi me nor que a de as sas si na -
tos que ocor rem no Bra sil hoje.

O Bra sil as sis tiu, nos anos 90, a uma ex plo são
da vi o lên cia ur ba na. É co mum, nas pes qui sas de opi -
nião jun to às co mu ni da des, que o fe nô me no da vi o -
lên cia e da cri mi na li da de ocu pe pa pel de des ta que
nas pre o cu pa ções das pes so as.

Efe ti va men te, nos sos ín di ces de vi o lên cia são
es tar re ce do res. No pri me i ro se mes tre de 1999, por
exem plo, foi de 23 mil o nú me ro de ho mi cí di os no Bra -
sil. Isso nos per mi te es ti mar em tor no de 50 mil o nú -
me ro de ho mi cí di os, por ano, em nos so País.

Sr. Pre si den te, para com pa rar, a guer ra ci vil na
Co lôm bia, nos úl ti mos 10 anos, ma tou cer ca de 40 mil 
pes so as. No Bra sil, são mor tos, pela vi o lên cia ur ba -
na, mais que isso a cada ano!

Qu an do se de nun cia essa vi o lên cia exa cer ba -
da, é mu i to co mum mos trar que ela é o fru to trá gi co
de um mo de lo eco nô mi co ne o li be ral que tam bém,
não por co in ci dên cia, vem sen do im plan ta do ao lon go 
dos anos 90. O mo de lo ne o li be ral que se im plan tou
no País, como uma pa na céia mo der na, re ve lou-se
não só in jus to, mas tam bém as sas si no. O pro gra ma
ne o li be ral co me çou a ser apli ca do por Col lor e Ita mar

e foi de sen vol vi do de ma ne i ra ra di cal por Fer nan do
Hen ri que Car do so. Sa be mos ago ra, toda a so ci e da -
de, que esse ca mi nho é um beco sem sa í da.

Na di men são eco nô mi ca, é evi den te o fra cas so
do mo de lo ne o li be ral em pro pi ci ar um novo pe río do
de de sen vol vi men to sus ten ta do do ca pi ta lis mo bra si -
le i ro. O cres ci men to mé dio da eco no mia bra si le i ra foi,
nos anos 90, de ape nas 1,8% ao ano. Ora, de 1945 a
1980, nos sa eco no mia mos trou que po dia cres cer até 
7% ao ano.

A re es tru tu ra ção ne o li be ral da eco no mia am pli -
ou os de se qui lí bri os. O en di vi da men to pú bli co au -
men tou es tra tos fe ri ca men te. As dí vi das ex ter na e in -
ter na trans for ma ram-se numa do en ça da qual nos sa
eco no mia não está con se guin do li vrar-se. Os go ver -
nos da dé ca da de no ven ta, prin ci pal men te o de Fer -
nan do Hen ri que Car do so, de ses tru tu ra ram o se tor
pro du ti vo es ta tal, im pe din do, as sim, uma re to ma da
sus ten ta da do cres ci men to.

Na di men são so ci al, esse mo de lo ne li be ral le -
vou a uma cri se agu da. Pri me i ro, por seu pró prio fra -
cas so eco nô mi co, como fica evi den te, por exem plo,
na gra ve de te ri o ra ção do mer ca do de tra ba lho. O de -
sem pre go aber to deu um ter rí vel sal to: o nú me ro de
de sem pre ga dos pas sou, na dé ca da de 90, de 4,5 mi -
lhões para 7,6 mi lhões, se gun do o IBGE. A pra ga do
tra ba lho in for mal, sem car te i ra as si na da, é ou tro re -
sul ta do des sa po lí ti ca eco nô mi ca: pas sou de 51% da
for ça de tra ba lho, em 1989, para 59%, dez anos de po -
is. Re gis tre-se que um país que pos sui uma das ma i o -
res con cen tra ções de ren da do mun do, um ele va do
ní vel de anal fa be tis mo e uma taxa re cor de de de sem -
pre go de tém ele men tos que não po dem ser se cun da -
ri za dos em qual quer dis cus são mais sé ria so bre tema 
tão gra ve.

É bom lem brar, a pro pó si to, que o gas to go ver -
na men tal nos se to res so ci a is re cu ou de 18,5% do
PIB, em 1995, para ape nas 14,5% em 2000.

Essas es ta tís ti cas, Sr. Pre si den te, aju dam-nos a 
com pre en der o cres ci men to ex po nen ci al da vi o lên cia
ur ba na. E não é só o fra cas so eco nô mi co sua ca u sa.
O mo de lo ne o li be ral, por sua pró pria na tu re za, é pro -
mo tor da ex clu são so ci al. E pre ci sa men te a ex clu são
so ci al, e não me ra men te a po bre za, é a gran de ge ra -
do ra da vi o lên cia.

Os ma i o res ín di ces de vi o lên cia e cri mi na li da de
não se con cen tram nas re giões mi se rá ve is, mas nas
áre as me tro po li ta nas ri cas, em que a opu lên cia con -
tras ta com a so fri da so bre vi vên cia dos ex clu í dos. Não 
de ve mos es que cer que 50% dos bra si le i ros, a me ta -



de mais po bre, de têm uma ri que za que não con se gue 
ser ma i or do que a de 1% da po pu la ção mais rica.

Está cla ro que a eco no mia de mer ca do, por si,
não ofe re ce as so lu ções de man da das pela so ci e da -
de. Mes mo quan do con se gue pro du zir ri que zas, não
con se gue re par ti-las. No Bra sil, como de res to em
toda a Amé ri ca La ti na, a eco no mia ne o li be ral con se -
guiu apro fun dar a ex clu são so ci al. Cres ceu a mi sé ria
e di mi nu í ram as pos si bi li da des de tra ba lhar para so -
bre vi ver com dig ni da de.

Os pró pri os maus va lo res éti cos da eco no mia
ne o li be ral, ao es ti mu lar per ni ci o sa men te a co bi ça, e
não a so li da ri e da de, aju dam a trans for mar a ex clu são 
so ci al em vi o lên cia. A vi o lên cia é agra va da pelo mo -
de lo de or ga ni za ção eco nô mi ca e so ci al, equi vo ca do
e cor rom pi do em sua pró pria es sên cia.

O in cha ço me tro po li ta no de sor ga ni za do e de -
ses tru tu ran te; a ri que za de pou cos, de um lado, e a
ex clu são dos mu i tos, de ou tro; a fal ta de dig ni da de
dos pa drões de vida; as se qüe las so ci a is e psi co ló gi -
cas de uma vida de gra dan te; os va lo res éti cos per ver -
sos do ne o li be ra lis mo: eis ou tros in gre di en tes para
ex plo são, en tre nós, da vi o lên cia ur ba na.

A vi o lên cia e a cri mi na li da de de vem ser en fren -
ta das, é ver da de. Mas o uso de po der de po lí cia é inú -
til se não en ten der mos que as ra í zes dos al tos ín di ces 
de vi o lên cia es tão no mo de lo eco nô mi co de for ma do e 
de for ma dor que se con so li dou na dé ca da de 90.

Além des se en ten di men to, é pre ci so que me di -
das de com ba te ve nham acom pa nha das de uma ori -
en ta ção cor re ta das prá ti cas po li ci a is e de po lí ti cas
car ce rá ri as ade qua das, que re al men te pro mo vam a
re cu pe ra ção dos de lin qüen tes para o con ví vio so ci al.
Não bas ta só ata car os efe i tos sem com ba ter as ca u -
sas; do con trá rio, nun ca se vai re sol ver o pro ble ma
cru ci al da vi o lên cia no País.

Hoje, o jo vem ex clu í do que co me ça a se de sen -
ca mi nhar, em vez de ser re cu pe ra do, é jo ga do em
ver da de i ras es co las do cri me. E os ci da dãos dos ba ir -
ros da ex clu são so ci al são mu i tas ve zes acos sa dos
pelo ar bí trio po li ci al in dis cri mi na do.

Aci ma de tudo, Sr. Pre si den te, é pre ci so não
per der de vis ta as ca u sas úl ti mas da vi o lên cia. Sua
as cen são ao lon go da dé ca da de 90, que tan to ame a -
ça e im pres si o na a so ci e da de, não pode ser se pa ra da 
da po lí ti ca ne o li be ral, que se foi in ten si fi can do du ran -
te o mes mo pe río do. Uma po lí ti ca que com bi na a per -
ver são eco nô mi ca com a per ver são so ci al. Uma po lí -
ti ca na qual per sis te o atu al Go ver no, para in fe li ci da de 
dos bra si le i ros.

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ria lem brar o tris te 
epi só dio do as sas si na to da Profª. Ge i sa no ano pas -
sa do, por oca sião do se qües tro do ôni bus 147, no Rio
de Ja ne i ro, quan do o Go ver no Fe de ral e toda a so ci e -
da de fi ca ram es tar re ci dos com a bru ta li da de do cri -
me: o se qües tro do ôni bus e o as sas si na to.

Na épo ca, o Go ver no con vo cou os Se cre tá ri os
de Se gu ran ça para dis cu ti rem um pla no de se gu ran -
ça para o Bra sil in te i ro, no qual se ri am in ves ti dos al -
guns bi lhões de re a is. Na ver da de, esse pla no nun ca
saiu do pa pel. Ele foi ela bo ra do e apro va do, mas os
re cur sos não che ga ram, o que sig ni fi ca que as ci da -
des con ti nu am com as mes mas di fi cul da des, haja vis -
ta a si tu a ção do Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, Por to
Ale gre, Belo Ho ri zon te, Sal va dor.

Nas gran des re giões me tro po li ta nas, a vi o lên cia 
ur ba na con ti nua cada vez ma i or. O cri me or ga ni za do
está avan çan do e do mi nan do. No Rio de Ja ne i ro,
exis tem al guns ba ir ros nos qua is quem de ci de a vida
da po pu la ção é o cri me or ga ni za do. Há o to que de re -
co lher: a po pu la ção sai de sua re si dên cia para seus
afa ze res, mas exis te hora de vol tar para casa. Os tra fi -
can tes de ter mi nam o ho rá rio de en tra da no ba ir ro e,
pas san do da hora es ti pu la da, o mo ra dor pre ci sa iden -
ti fi car-se como tal. Eles de ter mi nam a vida do ci da -
dão, e a Po lí cia não faz ab so lu ta men te nada, re cla -
man do que não tem como en fren tar o trá fi co nem o
cri me or ga ni za do sem po der e sem ar mas.

Des sa for ma, é pre ci so que o Go ver no Fe de ral e 
os Go ver nos Esta du a is con si gam o tre i na men to ade -
qua do e os ar ma men tos para que a Po lí cia pos sa efe -
ti va men te li vrar a so ci e da de des se tipo de pri são.
Além de so frer ame a ças de mor te, de se qües tro, de
todo o tipo de vi o lên cia, o ci da dão fica pri va do da sua
li ber da de, di re i to esse que o Esta do aca ba sen do in -
ca paz de lhe ga ran tir.

Era isso o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – So bre a 

mesa, pa re ce res que vão ser li dos pela Sra. 1ª Se cre -
tá ria em exer cí cio, Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 538, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, ao Re -
que ri men to nº 237, de 2001, da Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na -
do Fe de ral, que re quer, “nos ter mos do
art. 216, com bi na do com o art. 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,

 



que seja so li ci ta da ao Se cre tá rio de
Obras do Dis tri to Fe de ral, có pia de toda 
a do cu men ta ção que com põe o es tu do
téc ni co para a con fec ção do pro je to bá -
si co que an te ce de o edi tal de li ci ta ção,
con for me cons ta na Men sa gem nº
151/2001, do Go ver no do Dis tri to Fe de -
ral, en ca mi nha da à Câ ma ra Le gis la ti va
do Dis tri to Fe de ral, 27 de mar ço do cor -
ren te, que tra ta da pri va ti za ção da Com -
pa nhia do Me tro po li ta no do Dis tri to Fe -
de ral – METRÔ/DF, e de ma is in for ma -
ções per ti nen tes ao pro ces so”.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Pelo pre sen te, o ilus tre Se na dor Wel ling ton Ro -
ber to re quer, “nos ter mos do art. 216 com bi na do com
o art. 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral”,
que seja so li ci ta da ao Se cre tá rio de Obras do Dis tri to
Fe de ral, có pia de toda a do cu men ta ção que com põe
o es tu do téc ni co para a con fec ção do pro je to bá si co
que an te ce de o edi tal de li ci ta ção, con for me cons ta
na Men sa gem nº 151/2001, do Go ver no do Dis tri to
Fe de ral en ca mi nha da à Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri -
to Fe de ral, 27 de mar ço do cor ren te, que tra ta da pri -
va ti za ção da Com pa nhia do Me tro po li ta no do Dis tri to
Fe de ral – METRÔ/DF, e de ma is in for ma ções per ti -
nen tes ao pro ces so".

Os dis po si ti vos re gi men ta is ci ta dos di zem res -
pe i to às nor mas a se rem ob ser va das para a for mu la -
ção de re que ri men to de in for ma ções, como é o caso
do do cu men to sob apre ci a ção.

II – Voto

A Re so lu ção do Se na do nº 46, de 1993, que cri -
ou a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, dis põe, no
ca put de seu art. 2º, que a este ór gão com pe te “exer -
cer a fis ca li za ção dos atos do Po der Exe cu ti vo”.

Na tu ral men te, são os atos do Po der Exe cu ti vo
Fe de ral que de ve rão even tu al men te cons ti tu ir ob je to
de fis ca li za ção por par te da re fe ri da co mis são, cri a da
para fa zer va ler com ma i or efi cá cia o prin cí pio mag no
en cer ra do no in ci so X do art. 49 da Lei Ma i or, se gun -
do o qual “é da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal 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”.

O Dis tri to Fe de ral, pela nova Car ta, pas sou a
go zar de au to no mia po lí ti co-ad mi nis tra ti va, de acor do 
com o teor do art. 18, a se guir trans cri to:

“Art 18. A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi -
nis tra ti va da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
com pre en de a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos au tô no mos,
nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.”

Assim, é ma ni fes ta a in cons ti tu ci o na li da de do
pe di do de in for ma ções sob aná li se, di re ci o na da para
um ór gão do Go ver no do Dis tri to Fe de ral. O pre ce i to
mag no não per mi te in ter pre ta ção di ver sa, pois, na
ver da de, a atu al Cons ti tu i ção, de acor do com o art. 1º, 
in clui o Dis tri to Fe de ral na for ma ção da Fe de ra ção, e
re a fir ma sua au to no mia no art. 32, do tan do-o de Par -
la men to pró prio, ao qual com pe te, no âm bi to lo cal, to -
das as fun ções atri bu í das no con tex to fe de ral ao Con -
gres so Na ci o nal, in clu si ve a fis ca li za ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo, no caso, do Go ver no do Dis tri to Fe -
de ral. Assim, pe ran te a atu al Cons ti tu i ção, o Dis tri to
Fe de ral pos sui au to no mia tan to no cam po le gis la ti vo,
como no ad mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro, e sua lei or gâ ni ca 
é do ta da de con te ú do cons ti tu ci o nal no sen ti do ma te -
ri al.

Pas sa, por tan to, a ser um ente que in te gra a Fe -
de ra ção, con so an te os arts. 1º e 18 da Cons ti tu i ção,
ver bis:

“Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, for ma da pela união in dis so lú vel dos
Esta dos e Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral,
cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti co de di re i -
to e tem como fun da men tos(...).”

“Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi -
nis tra ti va da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
com pre en de a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos, au tô no mos,
nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.”

Sa li en te-se que a CF atu al ino vou em re la ção a
to das as Cons ti tu i ções an te ri o res, no que con cer ne à
sua or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va. Os ci ta dos
arts. 1º e 18 tor nam in ques ti o ná vel o fato de que deve
ser o DF re gi do por leis pró pri as, dado o prin cí pio da
des cen tra li za ção en tre os di ver sos en tes de di re i to
pú bli co, do ta dos, to dos, de ca pa ci da de po lí ti ca.

Da mes ma for ma como não po de ria o Le gis la ti -
vo Fe de ral, por meio de uma de suas co mis sões, fis -
ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo Esta du al ou Mu ni -
ci pal, ca ben do às cons ti tu i ções lo ca is fazê-lo, da
mes ma ma ne i ra não pode o Con gres so Na ci o nal in -



ter fe rir nos atos do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, por -
que, “por for ça de per mis si vo cons ti tu ci o nal, pode o
Dis tri to Fe de ral se auto-or ga ni zar, por meio de car ta
pró pria, a sua lei or gâ ni ca, que, em sen ti do ma te ri al,
ou tra co i sa não é que uma Cons ti tu i ção; é por meio
dela que o DF dis po rá acer ca de suas re gras bá si cas,
de seus po de res es ta ta is, de sua or ga ni za ção, das
fun ções de suas au to ri da des (Go ver na dor, Vice-Go -
ver na dor e De pu ta dos Dis tri ta is) etc. Des sa con for -
ma ção cons ti tu ci o nal atri bu í da ao Dis tri to Fe de ral,
trans pa ren te men te se vê que de tém ele ca pa ci da de
de au to go ver no, auto-ad mi nis tra ção e auto-or ga ni za -
ção. Esta úl ti ma, po rém, não pode ser ad mi ti da como
ple na, pois à União com pe te le gis lar so bre a or ga ni -
za ção ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral, bem as sim re la ti -
va men te ao seu Mi nis té rio Pú bli co e à sua De fen so ria 
Pú bli ca. Con tu do, este fato não com pro me te a sua
au to no mia po lí ti ca, que, re pi ta-se, lhe é cons ti tu ci o -
nal men te ga ran ti da.” (Vi tor Rolf La u bé, in Dis tri to Fe -
de ral: or ga ni za ção e na tu re za ju rí di ca de cor ren tes da
Cons ti tu i ção de 1988 – Re vis ta de Infor ma ção Le -
gis la ti va, ja ne i ro a mar ço de 1990, ano 27, nº 105,
pág. 56).

Ante o ex pos to, opi na mos pela in cons ti tu ci o na li -
da de do pre sen te re que ri men to e seu con se qüen te
ar qui va men to.

Sala das Re u niões, 7 de ju nho de 2001.

PARECER Nº 539, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 275, de 2001.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Fre i tas Neto re quer seja so li -

ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Dr. Pe -
dro Sam pa io Ma lan, in for ma ções so bre os re cur sos
do Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te apli ca do
em cada Esta do, dis cri mi nan do o va lor no mi nal e o
per cen tu al, en tre 1995 e 2000.

Sua Exce lên cia jus ti fi ca sua ini ci a ti va em ra zão
da gran de 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, que tor nam
im pres cin dí vel o cons tan te acom pa nha men to da apli -
ca ção des ses re cur sos.

A pro po si ção está 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 e de re mes sa de do cu men tos pe -
las 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 ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 275, de 2001, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da.

Sala das Re u niões, 7 de ju nho de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – Os pa -
re ce res li dos vão à pu bli ca ção. Não há mais ora do res
ins cri tos.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, du ran -
te o prazo úni co pre vis to no art. 375, I, com bi na do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, fo ram
apre sen ta das, pe ran te a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, oito emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 49, de 2001-Complementar (nº 195/2001-Comple-
men tar, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que ins ti tui con tri bu i ções so ci a is,
au to ri za cré di tos de com ple men tos de au to ri za ção
mo ne tá ria em con tas vin cu la das ao Fun do de Ga ran -
tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, que tra mi ta em re gi me de ur gên cia cons ti tu -
ci o nal.

As re fe ri das emen das vão à pu bli ca ção no
Diá rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para dis tri -
bu i ção às Srªs e aos Srs. Se na do res, na for ma re gi -
men tal.

 



O pro je to e as emen das vol tam à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos para exa me.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – A Pre si -
dên cia, nos ter mos do § 6º do art. 3º do Ato da Mesa
nº 1, de 2001, co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro -
vou o Pa re cer pela in cons ti tu ci o na li da de e o seu con -
se qüen te ar qui va men to, re fe ren te ao Re que ri men to
nº 237, de 2001, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so li ci tan do in for ma ções ao Se cre tá rio de Obras
do Dis tri to Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou o
Re que ri men to nº 275, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Fre i tas Neto, so li ci tan do in for ma ções ao Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – Os Srs.
Se na do res Pa u lo Har tung, Ma gui to Vi le la, Edu ar do
Si que i ra Cam pos e Ro me ro Jucá 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. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo -
rou-se, no úl ti mo dia 5, o Dia Mun di al do Meio Ambi -
en te. Não obs tan te a im por tân cia da data, lem bra da
em qua se todo o mun do e o es for ço de au to ri da des,
ambi en ta lis tas e Orga ni za ções Não-Governamentais, na 
busca do de sen vol vi men to sus ten tá vel e de me lhor
qua li da de de vida para a po pu la ção mun di al, é for ço -
so ad mi tir que há pou co o que se co me mo rar e mu i to
a se la men tar.

Des de a Con fe rên cia Mun di al do Meio Ambi en te 
(ECO-92), ocor ri da no Rio de Ja ne i ro, tem sido gran -
de a mo bi li za ção de en ti da des in ter na ci o na is em tor -
no da pre ser va ção am bi en tal, exi gin do de Go ver nos e 
au to ri da des que avan cem na dis cus são de te mas
afins e que for mu lem po lí ti cas con se qüen tes e efi ca -
zes para co i bir a prá ti ca de cri mes con tra a na tu re za e 
evi tar a de gra da ção am bi en tal. 

Na ma i o ria das ve zes, as ações po lí ti cas têm
sido res tri tas, para não di zer inó cu as. A ver da de i ra
mo bi li za ção vem sen do fe i ta por en ti da des
não-governamentais, por sim pa ti zan tes da ca u sa am -
bi en tal, por en ti da des pri va das e pela so ci e da de or -
ga ni za da que, le gi ti ma men te, têm seus ins tru men tos
de pres são. Mas, cabe aos Go ver nos agir com fir me -
za, para que as de nún ci as de cri mes am bi en ta is se -
jam apu ra das e se jam pu ni dos os res pon sá ve is e,
mais que isso, que haja ver da de i ro en ga ja men to dos
ór gãos pú bli cos para le var avan te pro gra mas e po lí ti -
cas para o se tor.

A ques tão am bi en tal não en vol ve ape nas a pre -
ser va ção das flo res tas e da fa u na. Diz res pe i to à po lu -
i ção am bi en tal, aí com pre en di dos a emis são de ga -
ses tó xi cos pe las in dús tri as e pe los ve í cu los; os re je i -
tos in dus tri a is que são lan ça dos em rios, la gos, ma res 
ou en ter ra dos sem cri té ri os ou cu i da dos sa ni tá ri os; o
tra ta men to do es go to; a re ci cla gem do lixo ur ba no
(do més ti co, in dus tri al e hos pi ta lar); a des ti na ção dos
re sí du os só li dos; o va za men to aci den tal de óleo, que
con ta mi nam rios e ma res e ani qui lam o ecos sis te ma,
como os que ocor re ram re cen te men te com ga so du -
tos da Pe tro bras e de ou tras em pre sas; a uti li za ção in -
dis cri mi na da de que i ma das para o plan tio agrí co la; o
des per dí cio de re cur sos na tu ra is, como a água.

A ques tão do sa ne a men to é de suma im por tân -
cia nes se ce ná rio. Em ou tras opor tu ni da des, aler tei
des ta tri bu na para a fal ta de uma po lí ti ca para o se tor
em nos so País e para a ne ces si da de de pri o ri zar mos
a dis cus são das pro pos tas de pro je tos de lei que tra -
mi tam no Con gres so Na ci o nal, tra çan do di re tri zes e
es ta be le cen do o mar co re gu la tó rio.

Alguns nú me ros so bre o se tor me re cem ser re -
lem bra dos nes ta que é a Se ma na do Meio Ambi en te.
Re cen te men te, a re vis ta Veja pu bli cou re por ta gem
de nun ci an do os gra ves aten ta dos à na tu re za. Se gun -
do a ma té ria,  des pe ja-se anu al men te 30 bi lhões de
to ne la das de lixo na na tu re za; a fal ta de água já atin ge 
1,2 bi lhões de pes so as em todo o Pla ne ta; e o Bra sil,
con si de ra do uma vi tri ne da de vas ta ção am bi en tal, já
per deu 93% da Mata Atlân ti ca, 50% do Cer ra do e
15% da Flo res ta Ama zô ni ca.  

Para agra var a si tu a ção, o Pre si den te dos Esta -
dos Uni dos, Ge or ge W. Bush, sur pre en deu o mun do
há pou co mais de um mês ao se ne gar a ra ti fi car o
Pro to co lo de Kyo to, que con sis te num do cu men to as -
si na do por 168 pa í ses, com pro me ten do-se a re du zir
o lan ça men to de dió xi do de car bo no na at mos fe ra e o
efe i to es tu fa. 

A in tran si gên cia do Go ver no ame ri ca no foi ob je -
to de um voto de cen su ra apre sen ta do pelo meu Par ti -
do, o PPS, e apro va do pelo Se na do que, com esse
ges to, en ten deu que isso re pre sen ta um sé rio gol pe
no mo vi men to in ter na ci o nal de pro te ção do meio am -
bi en te.

O fu tu ro da hu ma ni da de está di re ta men te li ga do 
à pre ser va ção da nos sa bi o di ver si da de e mais do que 
ações es tra té gi cas, ne ces si ta mos de mu dan ça de há -
bi tos e de com por ta men to, tan to do ci da dão quan to
dos Go ver nos. O Po der Pú bli co pode dar o exem plo,
cri an do me ca nis mos para en fren tar a luta em de fe sa



do meio am bi en te, que, afi nal, é a luta em de fe sa da
vida.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Orga ni za ção
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as (OIE) apro vou na se ma na 
pas sa da, por una ni mi da de, os pe di dos bra si le i ros de
re co nhe ci men to de áre as li vres de fe bre af to sa, que
in clu em o meu que ri do Esta do de Go iás. Foi uma
gran de vi tó ria eco nô mi ca de Go iás e de ou tros Esta -
dos bra si le i ros, que po de rão ago ra tra ba lhar para au -
men tar suas ex por ta ções de car ne.

Fico mu i to fe liz com essa de ci são, até por que
em Go iás tive a opor tu ni da de de ini ci ar um tra ba lho
for te para er ra di ca ção da af to sa, quan do fui Go ver na -
dor. Na que la épo ca cri a mos o IGAP, o Insti tu to Go i a -
no de De fe sa Agro pe cuá rio, que co man dou um tra ba -
lho de pre ven ção iné di to no Bra sil. 

Os re sul ta dos fo ram rá pi dos e den tro do que
pre ten día mos: pri me i ro Go iás re ce beu o cer ti fi ca do
de zona tam pão e ago ra, fi nal men te, o cer ti fi ca do de
área li vre de fe bre af to sa.

Con ver sei com o Pre si den te do Fó rum Na ci o nal
da Pe cuá ria de Cor te, o go i a no Ante nor No gue i ra,
que di ri giu o IGAP du ran te a mi nha ges tão no Go ver -
no de Go iás, e ele me con fir mou que a de ci são da
OIE abre pers pec ti vas re a is para o cres ci men to das
ex por ta ções bra si le i ras de car ne, pois ten de a es fri ar
as res tri ções que al guns pa í ses vi nham im pon do ao
nos so pro du to.

A par tir des ta con quis ta, Go iás po de rá se ha bi li -
tar in clu si ve a ex por tar car ne bo vi na para in dus tri a li -
za ção, ou seja, para ser pro ces sa da no país im por ta -
dor, o que am plia as pos si bi li da des. Hoje, como se
sabe, todo o Cir cu i to Les te só pode ex por tar car ne
ma tu ra da.

No âm bi to ge ral, a po si ção ado ta da pela OIE em 
re la ção ao Bra sil res sal ta a res pe i ta bi li da de que o
nos so País vem ga nhan do in ter na ci o nal men te em re -
la ção à po lí ti ca de sa ú de ani mal. O que nos abre pers -
pec ti vas de am pli ar mos o le que de pa í ses com pra do -
res do nos so pro du to.

Cum pri men to toda a clas se pro du to ra de car ne
de Go iás por essa im por tan te con quis ta. Foi uma vi tó -
ria fru to de um tra ba lho ár duo e de uma par ce ria en tre 
Go ver nos, en ti da des li ga das ao se tor e pro du to res.
Um exem plo cla ro de que quan do há união, cons ciên -
cia e tra ba lho os re sul ta dos apa re cem.

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, o Bra sil

co me mo ra a se ma na do meio am bi en te, co me mo ra -
ção cuja data ce le bra da mun di al men te é 5 de ju nho.

Da dos que pos sa re la tar são su fi ci en te men te
co nhe ci dos, mas é ne ces sá rio lem brar sem pre que a
con ser va ção do Pla ne ta e de seus re cur sos na tu ra is
é o pa tri mô nio ma i or que po de mos le gar às fu tu ras
ge ra ções.

Qu e ro di zer, no en tan to, que só mu i to tar di a -
men te o ho mem to mou cons ciên cia da li mi ta ção dos
re cur sos na tu ra is e, du ran te sua his tó ria, ele sem pre
agiu mais como pre da dor do Pla ne ta do que só cio e
ges tor na obra de pre ser va ção e cri a ção do mun do.

O man da men to ini ci al (Gê ne sis, Cap. 2. Ver sí cu -
lo 20) ”do mi nai so bre as aves do céu, os pe i xes do
mar e os ani ma is da flo res ta“ sem pre foi en ten di do e
pra ti ca do como pos se ar bi trá ria des ses bens – e só
nos  úl ti mos 25 anos, a par tir da se gun da me ta de do
sé cu lo pas sa do, o ho mem to mou cons ciên cia de sua
res pon sa bi li da de de ges tor dos bens da cri a ção.

Po de-se cal cu lar, como têm fe i to es tu di o sos do
as sun to, que des de sua his tó ria co nhe ci da até o des -
per tar da cons ciên cia re fe ri da, o ho mem te ria des tru í -
do cer ca de 50% dos re cur sos na tu ra is do Pla ne ta.
Deve ser con si de ra do, ain da, o fato de que, no sé cu lo
pas sa do, este pro ces so de des tru i ção ace le rou-se,
na mes ma ve lo ci da de com que se ace le rou, em con -
se qüên cia da tec no lo gia, o seu po der de des tru i ção.

Assim cal cu la-se que nes ses úl ti mos 50 anos o
ho mem des tru iu mais de 30% dos re cur sos dis po ní -
ve is e o mais trá gi co do pro ces so é que esse avan ço
des tru ti vo se vol ta ago ra para as águas flu vi a is e ma -
rí ti mas, e ame a ça, tam bém, o ar e a at mos fe ra pela
des tru i ção sis te má ti ca das ca ma das de ozô nio e pela
po lu i ção cres cen te das ci da des.

Não me in cluo en tre aque les que, de for ma sim -
plis ta, põem em opo si ção ne ces sá ria à ocu pa ção da
ter ra, o uso dos re cur sos na tu ra is e o de sen vol vi men -
to das ati vi da des hu ma nas com a pre ser va ção des -
ses mes mos re cur sos ou da qua li da de am bi en tal.

Na ver da de, es ses dois fa to res não são ex clu -
den tes, des de que a ter ra seja ade qua da men te ocu -
pa da e as ati vi da des hu ma nas se jam ra ci o nal e cons -
ci en te men te de sen vol vi das.

Como já tive oca sião de afir mar des ta tri bu na,
esta com pa ti bi li da de en tre a ocu pa ção da ter ra e o
uso dos re cur sos na tu ra is en vol ve, po rém, três re qui -
si tos es sen ci a is:

pri me i ro: – o co nhe ci men to efe ti vo e con cre to da 
na tu re za, de seus pro ces sos, de suas vul ne ra bi li da -
des e de sua sus ten ta bi li da de;

 



se gun do: – a dis po ni bi li da de de tec no lo gi as
ade qua das de ma ne jo e de uso dos re cur sos na tu ra -
is, e, en fim,

ter ce i ro: – a cons ciên cia eco ló gi ca, que  trans -
for ma a pre ser va ção am bi en tal numa das mais no vas
ques tões éti cas, que são tra zi das à con si de ra ção dos
ho mens, nes te iní cio de mi lê nio.

Esses pres su pos tos pre ci sam ser res pal da dos
por toda uma es tru tu ra téc ni ca e ju rí di ca, que de ve ria
se cons ti tu ir em pre o cu pa ção cons tan te dos go ver -
nos, das uni ver si da des, dos  gru pos so ci a is, da im -
pren sa, das em pre sas, da so ci e da de, en fim.

Te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa, Sr.
Pre si den te, o Esta do do To can tins, que em sua cur ta
his tó ria, tem trans for ma do em fa tos pi o ne i ros e exem -
pla res sua pre o cu pa ção am bi en tal.

Assim pos so re fe rir-me ao pi o ne i ris mo da es tru -
tu ra go ver na men tal, que des de a re for ma do Go ver no 
Si que i ra Cam pos, em 1995, uni fi cou num só sis te ma
as Se cre ta ri as de Pla ne ja men to e do Meio Ambi en te,
tra zen do, por tan do, para o cen tro das pre o cu pa ções
e da for mu la ção de es tra té gi as go ver na men ta is, a
ques tão am bi en tal. Des de aque la re for ma, as duas
Se cre ta ri as de i xa ram de exis tir iso la da men te, para
cons ti tu ir o Sis te ma Esta du al de Pla ne ja men to e Meio 
Ambi en te.

O se gun do fato pi o ne i ro a que me re fi ro diz res -
pe i to à cri a ção na Uni tins, hoje Uni ver si da de em fase
de fe de ra li za ção, já em 1995, do pi o ne i ro cur so de
Enge nha ria Ambi en tal, cur so que hoje tem se mul ti pli -
ca do pela gran de ma i o ria de uni ver si da des bra si le i -
ras, na ma i o ria dos Esta dos da Fe de ra ção.

Enfim, não po de ria de i xar de apon tar o pi o ne i -
ris mo da con clu são, no Esta do do To can tins, do Zo -
ne a men to Eco nô mi co Eco ló gi co e sua trans for ma ção 
em lei or de na do ra da ocu pa ção ter ri to ri al.

Cre io que são con quis tas sig ni fi ca ti vas, mu i to foi 
fe i to, em bo ra mu i to mais haja a fa zer, no To can tins
como no Bra sil.

Ao re gis trar, no en tan to, um pou co do que foi fe i -
to, que ro co la bo rar mais uma vez na for ma ção da
cons ciên cia eco ló gi ca e no de sen vol vi men to da 
cons ciên cia am bi en tal, que cre io ser uma das for mas
mais sig ni fi ca ti vas de co me mo rar o Dia ou a Se ma na
do Meio Ambi en te.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB  RR)  Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na

des ta Casa, ten do, como ob je ti vo, dis cu tir um tema
que con si de ro dos mais re le van tes para a es tru tu ra
tri bu tá ria de nos so País, em fun ção de sua gran di o sa
ex ten são ter ri to ri al e de sua con se qüen te vo ca ção
eco nô mi ca para a agro pe cuá ria: o Impos to Ter ri to ri al
Ru ral.

Ain da que não se cons ti tua em um dos mais re -
le van tes tri bu tos em ter mos quan ti ta ti vos de ar re ca -
da ção, o ITR re pre sen ta uma fer ra men ta in dis pen sá -
vel de po lí ti ca, tan to do pon to de vis ta agrí co la como
do pon to de vis ta agrá rio, uma vez que pode e deve
con di ci o nar e ca te go ri zar os be ne fí ci os a se rem con -
ce di dos ao bom uso da ter ra e as pe na li da des para
sua im pro du ti vi da de.

O ITR é um tri bu to se cu lar no Bra sil e, his to ri ca -
men te, não aten deu o ob je ti vo para o qual foi cri a do:
re dis tri bu ir a ri que za. Sua alí quo ta sem pre con sis tiu
num per cen tu al ín fi mo e, ao mes mo tem po, como a
de cla ra ção do va lor da ter ra de pen dia do pro pri e tá rio, 
ge ra va um pro du to des pre zí vel na ar re ca da ção, além
de não in flu en ci ar a de ci são de ma nu ten ção ou ali e -
na ção das ter ras, por par te de seus pro pri e tá ri os.

Re su mia-se, pois, a uma sa tis fa ção po lí ti ca do
Esta do à so ci e da de, sem que, por meio de uma for te
tri bu ta ção pro gres si va so bre ter ras oci o sas, in du zis se 
efe ti va men te os pro pri e tá ri os de ter ras a ven dê-las ou 
cedê-las sob al gu ma for ma de con tra to de ar ren da -
men to ou par ce ria, re fle tin do-se as sim numa for ma
de des con cen trar a pos se da ter ra e es ti mu lar sua uti -
li za ção pro du ti va para a ge ra ção de ri que za para o
País.

A Lei nº  4.504, de 1964, co nhe ci da como o
Esta tu to da Ter ra, não se re ve lou um di vi sor de águas
para a real efi cá cia do ITR, man ten do uma alí quo ta
bá si ca de 0,2% so bre o va lor da ter ra nua, de cla ra do
pelo pro pri e tá rio e não im pug na do pelo Incra, com va -
ri a ções que não iam ao en con tro da ma i or uti li da de
das áre as ru ra is, am pa ran do os la ti fún di os e não im -
ple men tan do os con tro les ne ces sá ri os ao cum pri -
men to dos ri tos le ga is de ar re ca da ção.

Nos pri me i ros dois anos do Pla no Real, já ao
am pa ro de novo di plo ma le gal, a Lei nE 8.847, de
1994, o Impos to Ter ri to ri al Ru ral usou o va lor da ter ra
nua como base de cál cu lo do im pos to, ca u san do in -
ten sa po lê mi ca, em fun ção da ex tre ma va ri a bi li da de
que o pro ces so abri ga va. Com a san ção da Lei
nE 9393, de 1996, base le gal atu al men te vi gen te para
o ITR, tal dis ci pli na foi ex tin ta.



No novo ce ná rio ju rí di co, o con tri bu in te pela pri -
me i ra vez cal cu lou seu im pos to e o aces so ao sis te ma 
de cál cu lo tor nou-o mais cons ci en te. Tec ni ca men te, a 
mu dan ça na for ma de co bran ça do ITR, da mo da li da -
de do lan ça men to por de cla ra ção para o au to lan ça -
men to, con fe riu ma i or res pon sa bi li da de à obri ga ção
tri bu tá ria, além de agi li zar sua ar re ca da ção e di mi nu ir 
sua ina dim plên cia.

Apri mo ra men tos, como a de ter mi na ção da alí -
quo ta ape nas pelo ta ma nho do imó vel e pelo grau de
uti li za ção da ter ra, tam bém con tri bu í ram para suas
ca rac te rís ti cas de sim pli ci da de e uni ver sa li da de. A
isen ção do ITR às áre as de re ser va le gal, de pre ser -
va ção per ma nen te e de uso li mi ta do, es ta be le ci das
no Esta tu to da Ter ra, em 1964, pas sou a de pen der de
ato de cla ra tó rio do Iba ma para ob ten ção do be ne fí cio
fis cal, o que di mi nu iu dras ti ca men te a in ci dên cia de
tal re ga lia.

Assim, to dos os imó ve is ru ra is pas sa ram a es tar 
obri ga dos à apu ra ção do ITR, ex ce to nos ca sos da
pe que na gle ba e do imó vel ru ral com pre en di do em
pro gra ma ofi ci al de re for ma agrá ria.

É con si de ra da como pe que na gle ba o imó vel ru -
ral, quan do o pro pri e tá rio o ex plo re só ou com sua fa -
mí lia e não pos sua ou tro imó vel ru ral ou ur ba no;
quan do ti ver área igual ou in fe ri or a 100 hec ta res, na
Ama zô nia Oci den tal, no Pan ta nal Ma to-Grossense e
Sul-Mato-Grossense; a 50 hec ta res, no Po lí go no das
Se cas e Ama zô nia Ori en tal; e a 30 hec ta res, em qual -
quer ou tro Mu ni cí pio.

Sr. Pre si den te, ten do dis cor ri do so bre as prin ci -
pa is ca rac te rís ti cas e o ce ná rio atu al do ITR, al gu mas
con si de ra ções de vem ser efe tu a das so bre sua apli ca -
bi li da de e seu fu tu ro.

A po lí ti ca fun diá ria im plan ta da no Bra sil tem in -
te ra gi do cres cen te men te com a di nâ mi ca do mer ca do 
de ter ras. O aces so a ter ras para inú me ras fa mí li as
tem sido vi a bi li za do por cres cen tes in ter ven ções em
tal mer ca do, prin ci pal men te pe las di ver sas ações do
Go ver no Fe de ral, como de sa pro pri a ções, aqui si ções
de ter ras, po lí ti ca de co bran ça de tri bu tos e con ces -
são de cré di tos fun diá ri os.

No caso do Impos to Ter ri to ri al Ru ral, ele vem
cum prin do um de seus prin ci pa is ob je ti vos, que é a
re du ção do pre ço da ter ra, pois a sua efe ti va co bran -
ça di mi nu iu a uti li za ção es pe cu la ti va da ter ra, re du -
zin do, con se qüen te men te, seu pre ço de mer ca do.

O fato de não ter sido ain da tão bem-su ce di do
em ter mos de ar re ca da ção não se deve à Re ce i ta Fe -
de ral, res pon sá vel pela ope ra ção e fis ca li za ção da

co bran ça, sen do in ti ma men te li ga do ao pro ces so glo -
bal de ine fi ciên cia dos sis te mas de ca das tro e re gis tro 
de imó ve is ru ra is, que ain da pa de cem de qua li da de
de in for ma ção e ce le ri da de de pes qui sa e uti li za ção.
O Go ver no Fe de ral está pro mo ven do, atu al men te,
uma re vi são nas me to do lo gi as de atu a ção em tal
ques tão, para que pos sa ser cons tru í do e per ma nen -
te men te atu a li za do um mapa da pro pri e da de agrá ria
em todo o País.

No en tan to, a mais im por tan te fun ção pre vi sí -
vel para o ITR, qual seja a de es tar atre la do à re for -
ma agrá ria, au men tan do a sua ar re ca da ção so bre o
la ti fún dio im pro du ti vo e uti li zan do os re cur sos em
pro gra mas de re for ma agrá ria, es bar ra na ine xis tên -
cia de me ca nis mos cons ti tu ci  o na is e le ga is que vin -
cu lem al gum per cen tu al da ar re ca da ção des se im -
pos to aos pro ce di men tos de de sa pro pri a ção por in te -
res se so ci al.

Srªs e Srs., esse é um tema que deve me re cer a
nos sa aten ção subs tan ti va, uma vez que a des ti na -
ção dos re cur sos do ITR, de for ma vin cu la da aos pro -
gra mas de re for ma agrá ria, po de rá ser um im por tan te 
me ca nis mo de agi li za ção para im plan ta ção ex ten si va
de tais pro gra mas, em to das as re giões bra si le i ras.

Esta vin cu la ção per mi ti ria au men tar o rit mo das
de sa pro pri a ções, o in ves ti men to em in fra-es tru tu ra
bá si ca e o for ne ci men to de cré di to aos as sen ta dos,
além de in ten si fi car ações de pes qui sa e de sen vol vi -
men to tec no ló gi co, de apo io mer ca do ló gi co e de in -
cen ti vo ao co o pe ra ti vis mo, to dos fa to res com po nen -
tes de uma po lí ti ca pro fun da e con se qüen te de re for -
ma agrá ria.

De mi nha par te, pre ten do pro mo ver es tu dos ju -
rí di cos para apri mo ra men to do ar ca bou ço cons ti tu ci -
o nal e le gal ora vi gen te, no sen ti do de vi a bi li zar tal ca -
mi nho, sen do que, no tem po pró prio, sub me te rei aos
meus dig nos Pa res as pro pos tas cor res pon den tes,
uma vez que con si de ro ser essa a mais no bre das
fun ções do Par la men to: trans for mar em leis o que efe -
ti va men te vai ao en con tro dos an se i os de nos sa so ci -
e da de, como cer ta men te é o caso do su ces so da re -
for ma agrá ria.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta)  Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se na do res a re a -
li za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria dia 12, ter -
ça-fe i ra, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, com a se guin te:

 





 

O SR. PRESIDENTE (Nova da Cos ta) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 55 mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 69ª Ses são não de li be ra ti va
em 8 de ju nho de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 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 Nova
da Cos ta, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 137, DE 2001
(Nº 526/2001, na Ori gem)

MENSAGEM Nº 526

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, da Se nho ra Vera
Pe dro sa Mar tins de Alme i da, Mi nis tra de

Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do
Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa do ra do
Bra sil jun to ao Re i no da Di na mar ca.

Os mé ri tos da Emba i xa do ra Vera Pe dro sa Mar -
tins de Alme i da, que me in du zi ram a es co lhê-la para o 
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane -
xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 6 de ju nho de 200l. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 00149/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i -

ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 
e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, 
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55, do Ane -
xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à
in di ca ção da Se nho ra Vera Pe dro sa Mar tins de Alme -
i da, Mi nis tra de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo -
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa do -
ra do Bra sil jun to ao Re i no da Di na mar ca.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vitae da Emba i xa do -
ra Vera Pe dro sa Mar tins de Alme i da, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres mem -
bros. – Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

Cur ri cu lum Vi tae

Mi nis tra de Pri me i ra Clas se Vera Pe dro sa Mar tins
de Alme i da Rio de Ja ne i ro/RJ, 2 de ja ne i ro de 1936. Fi -
lha de Má rio Pe dro sa e Mary Hous ton Pe dro sa. Li cen ci -
a da em Fi lo so fia, FNF/RJ, CPCD, IRBr, Cur so de Prá ti -
ca Di plo má ti ca e Con su lar, IRBr, CAE, IRBr.

CPF: 04610539772
ID: 4869
Ter ce i ra Se cre tá ria, 24 de ou tu bro de 1968.
Se gun da Se cre tá ria, an ti güi da de, 3 de ja ne i ro

de 1972.

 



Pri me i ra Se cre tá ria, me re ci men to, 24 de agos to
de 1977.

Con se lhe i ra, me re ci men to, 18 de agos to de 1981.
Mi nis tra de Se gun da Clas se, me re ci men to, 17 de 

de zem bro de 1987.
Mi nis tra de Pri me i ra Clas se, me re ci men to 1993.
Assis ten te do Se cre tá rio-Geral de Po lí ti ca Exte ri -

or, 1969.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Trans por tes e

Co mu ni ca ções, 1970/72.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Trans por tes e

Co mu ni ca ções, 1980.
Assis ten te do Che fe da Di vi são das Na ções Uni -

das, 1981/83.
Che fe da Di vi são das Na ções Uni das, 1987.
Che fe-Adjunta do De par ta men to de Orga nis mos

Inter na ci o na is, 1987/88.
Che fe, subs ti tu ta, do De par ta men to de Orga nis -

mos Inter na ci o na is, 1987/88.
Co or de na do ra-Executiva do Ga bi ne te do Mi nis -

tro de Esta do, 1988/90.
Ma dri, Se gun da Se cre tá ria, 1972/75.
Lima, Se gun da Se cre tá ria, 1975/76.
Lima, Pri me i ra Se cre tá ria, 1977/80.
Pa ris, Con se lhe i ra, 1983/86.
Pa ris, Unes co, Mi nis tra-Conselheira e De le ga da

Per ma nen te Adjun ta, 1990/92.
Pa ris, Unes co, Encar re ga da de Ne gó ci os, 1991.
Haia, Emba i xa do ra, 1995/99.
Qu i to, Emba i xa do ra, 1999/
Co mis são de Estu dos Re la ti vos à Na ve ga ção

Aé rea Inter na ci o nal, Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca,
1970/72 (re pre sen tan te ad jun ta do MRE).

I Re u nião da Sub co mis são de Co o pe ra ção Eco -
nô mi ca e Téc ni ca, Co mis são Mis ta Bra sil-Equador,
Bra sí lia, 1971 (as ses so ra).

Con fe rên cia Di plo má ti ca para a Re vi são da Con -
ven ção de Var só via, 1971 (de le ga da).

XVII Assem bléia Extra or di ná ria da OACI, 1971
(de le ga da).

Ne go ci a ções para a Ce le bra ção de um Acor do
so bre Trans por te Aé reo com o Equa dor, Qu i to, 1971
(de le ga da).

Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra sil-Reino
Uni do, Rio de Ja ne i ro, 1971 (de le ga da).

Re u nião de Con sul ta com Au to ri da des Ae ro náu ti -
cas Espa nho las, Rio de Ja ne i ro, 1972 (de le ga da).

Re u nião Infor mal ATS/COM-3 en tre Au to ri da des Bra -
si le i ras e Se ne ga le sas, Rio de Ja ne i ro, 1972 (de le ga da).

Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra -
sil-Espanha, Ma dri, 1972 (de le ga da).

III Ses são Ordi ná ria da Co mis são Inter na ci o nal
para a Con ser va ção do Atum Atlân ti co, Pa ris, 1973
(de le ga da).

III Ses são Ordi ná ria do Con se lho da Co mis são
Inter na ci o nal para Con ser va ção do Atum Atlân ti co, e
Re u niões do Co mi tê Per ma nen te de Inves ti ga ção e
Esta tís ti ca e das Sub co mis sões 1, 2 e 4 da mes ma Co -
mis são Inter na ci o nal.

Ma dri, 1974 (as ses so ra).
Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra sil-Peru,

Lima, 1976 (de le ga da).
Re u nião so bre Mo ni to ra men to dos Pro ces sos de 

De ser ti fi ca ção na Amé ri ca La ti na, UNEP, 1977 (ob ser -
va do ra).

Sub co mis são Mis ta Bra si le i ro-Peruana para a
Ama zô nia, Iqui tos, 1977 (de le ga da).

Con fe rên cia Inte ra me ri ca na de Mi nis tros de Tra -
ba lho, 1978 (as ses so ra).

Ses são do Con se lho de Admi nis tra ção do UNEP, 
1981 (de le ga da).

Re u nião ad hoc de Pe ri tos Go ver na men ta is de
Alto Ní vel so bre Di re i to Ambi en tal, Mon te vi déu, 1981
(de le ga da)

Re u nião dos Mi nis tros das Re la ções dos Pa í ses
Mem bros do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca, Be -
lém, 1981 (as ses so ra).

Re u nião Re gi o nal Inter go ver na men tal so bre
Meio Ambi en te na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, Mé xi co, 
1982  (de le ga da).

X Ani ver sá rio da Con fe rên cia de Esto col mo so -
bre o Meio Ambi en te e XI Ses são do Con se lho de
Admi nis tra ção do Pro gra ma das Na ções Uni das para o 
Meio Ambi en te, Na i ro bi, 1982 (de le ga da).

Re u nião do Gru po de Tra ba lho da Área Bá si ca nº 
2, so bre Re cur sos Hí dri cos e Ou tros Re cur sos Na tu ra -
is dos Pa í ses da Ba cia do Pra ta, Bra sí lia, 1982 (de le -
ga da).

Con fe rên cia so bre a Orga ni za ção das Na ções Uni -
das na Esco la de Gu er ra Na val, Rio de Ja ne i ro, 1982.

Cor res pon den te Ofi ci al Bra si le i ra à Bi e nal de Pa -
ris, 1984.

Co mis são de Apo io às Ati vi da des do Pro je to Bra -
sil-França, 1985 (mem bro).

Re u nião Re gi o nal Inter go ver na men tal so bre
Meio Ambi en te na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, Mon te -
vi déu, 1987.

Ses são da Co mis são das Na ções Uni das so bre
a Si tu a ção da Mu lher, Vi e na, 1986 (che fe).

“Fó rum dos La gos.” II Re u nião, La gos, 1987 (che fe).
XLII Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das, Nova 

York, 1987 (de le ga da).
Co mis são Fe de ral de Entor pe cen tes, Re pre sen -

tan te Adjun ta do MRE, 1987.
Con se lho de De fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu -

ma na, 1987 (re pre sen tan te su plen te do MRE.)
Ses são Espe ci al da Co mis são de Entor pe cen -

tes das Na ções Uni das e Re u nião do Gru po de Pe ri -



tos para a Ne go ci a ção do Tex to do Pro je to de Con -
ven ção so bre o Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, Vi e na, 1988 (de le ga da).

Vi a gem Pre si den ci al à Bo lí via, 1988 (co mi ti va
do Senhor Mi nis tro de Esta do).

Re u nião Re gi o nal de Pe ri tos em De sar ma men to, 
Lima, 1988 (re pre sen tan te).

III Ses são Espe ci al das Na ções Uni das de di ca da 
ao De sar ma men to, Nova York, 1988 (de le ga da).

Re u nião re gu lar de Chan ce le res do Gru po dos
Oito (Fa ses Téc ni ca e Mi nis te ri al), Oa xa ca, 1988 (de -
le ga da).

Re u nião de Alto Ní vel so bre Imple men ta ção da
De cla ra ção de Zona de Paz e Co o pe ra ção do Atlân ti co 
Sul, Rio de Ja ne i ro, 1988 (de le ga da).

Mis são Espe ci al à Pos se do Pre si den te do Equa -
dor (co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do).

Se mi ná rio “Co o pe ra ción para la Paz,” Insti tu to
Pe ru a no de Re la ções Inter na ci o na is, Lima, 1988 (re -
pre sen tan te).

XLIII Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1988 (de le ga da).

Assem bléia Ge ral da OEA, São Sal va dor, 1988
(de le ga da).

Con fe rên cia das Na ções Uni das para a Ado ção
da Con ven ção so bre Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, Vi e na, 1988 (de le ga da).

Con fe rên cia dos Pa í ses Sig na tá ri os do Pro to co lo de
Ge ne bra so bre Armas Qu í mi cas, Pa ris, 1988 (de le ga da).

Re u nião de Emba i xa do res no Les te Eu ro peu
(mem bro da co mi ti va).

Vi si ta do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res à
Espa nha, Ma dri, 1989 (mem bro da co mi ti va).

Re u nião dos Pre si den tes dos Pa í ses Mem bros
do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca, Ma na us, 1989
(de le ga da).

Re u nião Extra or di ná ria de Chan ce le res da OEA so bre 
a Si tu a ção no Pa na má, Was hing ton, 1989 (de le ga da).

Vi a gem do Pre si den te da Re pú bli ca à Assem -
bléia Ge ral das Na ções Uni das, Nova York, 1988
(mem bro da co mi ti va).

Vi si tas Ofi ci a is do Pre si den te da Re pú bli ca a
Ango la e Bo lí via, 1988 (mem bro da co mi ti va).

Vi si ta do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res a
Was hing ton, 1989 (mem bro da co mi ti va).

XXV e XXXVI Con fe rên ci as Ge ra is da Unes co,
Pa ris, 1989 e 1991 (de le ga da).

CXXXV a CXL Ses sões do Con se lho Exe cu ti vo
da Unes co, Pa ris, 1990 a 1992 (de le ga da).

Pa i nel Inter na ci o nal so bre Alte ra ções Cli má ti cas, 
Sund svall, 1990 (che fe).

III Ses são do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Con fe rên -
cia Di plo má ti ca so bre Alte ra ções Cli má ti cas, 1991
(che fe da de le ga ção).

Re u nião do Co mi tê do Pa tri mô nio Mun di al, Pa ris, 
1992 (re pre sen tan te).

III Re u nião de Cú pu la do Gru po dos 15, Da car,
1992 (de le ga ção de apo io ao Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca).

VI Cú pu la Pre si den ci al do Gru po do Rio, Bu e nos
Ai res (de le ga ção de apo io ao Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca).

III Re u nião do Con se lho do Mer co sul, Mon te vi -
déu, 1992 (de le ga ção de apo io ao Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca).

Se cre tá ria de Di fu são e Inter câm bio Cul tu ral do
Mi nis té rio da Cul tu ra, 1986/87.

Pre si den te da Co mis são para a Imple men ta ção
do Pro je to Alvo ra da, 1990/91.

Asses so ra Di plo má ti ca da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, 1992.

X, XI, XIII, XIV, XV e XVI Ses sões Ple ná ri as da
Co mis são Pre pa ra tó ria da Orga ni za ção para Pro i bi -
ção das Armas Qu í mi cas (OPAQ), Haia, abril/95 a
abril/97 (che fe de de le ga ção);

I Ses são da Con fe rên cia dos Esta dos Par tes da
Orga ni za ção para a Pro i bi ção das Armas Qu í mi cas
(OPAQ), Haia, maio de 1997 (al ter no e che fe de De le -
ga ção);

Re pre sen tan te Per ma nen te do Go ver no bra si le i -
ro jun to a or ga ni za ção para a Pro i bi ção das Armas Qu -
í mi cas (OPAQ), Haia, maio/97.

Mem bro do Con se lho Exe cu ti vo, por um pe río do
de dois anos, da Con fe rên cia dos Esta dos Par tes da
Orga ni za ção para a Pro i bi cão das Armas Qu í mi cas,
Haia 1997;

II Ses são da Con fe rên cia dos Esta dos Par tes da
Orga ni za ção para a Pro i bi ção das Armas Qu í mi cas
(OPAQ), Haia, de zem bro 1997 (che fe de de le gação);

X e XI Ses sões do Con se lho Exe cu ti vo da Orga -
ni za ção para a Pro i bi cão das Armas Qu í mi cas
(OPAQ), Haia 1998  (che fe de de le ga ção);

Con fe rên cia de Ple ni po ten ciá ri os so bre Apli ca -
ção do Pro ce di men to de Con sen ti men to Pré vio
Infor ma do para Cer tos Pro du tos Qu í mi cos e Pes ti ci -
das Pe ri go sos no Co mér cio Inter na ci o nal (PIC), Rot -
ter dam, se tem bro 1998 (che fe de de le ga ção),

Ordem do Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Mi li tar, Grão Mes tre.

Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor, Bra sil.
Me da lha Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Ordem “El Sol del Peru,” Ofi ci al, Peru.
Ordem do Mé ri to Ci vil, Espa nha.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re -

tor-Geral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

 





 





 





Nº 138, de 2001 (nº 502/2001, na ori gem), de 31 
de maio úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 1, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, cré di -
to su ple men tar no va lor de se ten ta mi lhões de re a is,
para re for ço de do ta ção cons tan te do or ça men to vi -
gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.229,
de 31 de maio de 2001.

Nº 139, de 2001 (nº 503/2001, na ori gem), de 31 
de maio úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 2, de 2001-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, em fa vor da Com pa nhia Do cas do Ce a -
rá – CDC, cré di to su ple men tar no va lor to tal de oi to -
cen tos e se ten ta e sete mil re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.230, 
de 31 de maio de 2001.

Nº 140, de 2001 (nº 504/2001, na ori gem), de 31 
de maio úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 3, de 2001-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2001, em fa vor do Ban co do Esta -
do de San ta Ca ta ri na S.., cré di to es pe ci al no va lor de
dois mi lhões, du zen tos e trin ta e nove mil, se te cen tos
e qua ren ta re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o -

na do e trans for ma do na Lei nº 10.231, de 31 de maio
de 2001.

Nº 141, de 2001 (nº 505/2001, na ori gem), de 31 
de maio úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 6, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de um bi lhão, no -
ven ta mi lhões, du zen tos e oi ten ta e qua tro mil re a is,
para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or -
ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.232, de 31 de maio de 2001.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA

Nº 143/2001, de 6 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 12,
de 2001, do Se na dor Ge ral do Melo.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

 

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.)



PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194, DE 2001

(Nº 797/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ja bo rá, 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 216, de 31 de maio de 2000, que au -

to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ja bo rá, 
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 1.066, 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 XIII, 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, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 216, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá, na ci da de de
Ja bo rá-SC;

2 – Por ta ria nº 217, 31 de maio de 2000 – Fun -
da ção Co o pe ra ti va para a Edu ca ção e Assis tên cia
So ci al, na ci da de de Ere chim-RS:

3 – Por ta ria nº 218, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ti va, na ci da de de Rio Bri -
lhan te-MS:

4 – Por ta ria nº 220, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po – AECANT, na ci da de de Iga ci-AL;

5 – Por ta ria nº 221, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de São
Ben to, na ci da de de São Ben to-PB;

6 – Por ta ria nº 222, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM, na ci da de
de Ma dre de De us-BA;

7 – Por ta ria nº 223, de 31 de maio de 2000 –
Clu be de Mães ”Nos sa Se nho ra da Con ce i ção“, na ci -
da de de Pe nal va-MA; e

8 – Por ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM, na ci da -
de de San ta Ri ta-PB.  

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 244/MC

Bra sí lia, 14 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Ja bo rá, com sede na ci da de de Ja bo rá,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo re o ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2 – Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 – Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo a in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4 – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53820.000.579/98, que ora faço

acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os
tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 216, 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 nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000.579/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá -
ria Ja bo rá, com sede na ci da de Ja bo rá, Esta do de
San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 27º10’33"S e lon gi tu de, em
51º44’01"W, uti li zan do, a fre qüên cia de 285 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção. Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA JABORÁ

CAPÍTULO I
De no mi na ção, Sede, Abran gên cia

Obje ti vo e Du ra ção

SEÇÃO I
Da De no mi na ção

Art. 1º A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá,
Fun da da em 5 de ju lho de 1998, com sede a Rua Pri -
me i ro de Maio, s/nº, cen tro, na ci da de de Ja bo rá es ta -
do de San ta Ca ta ri na, é uma so ci e da de ci vil, sem fins
lu cra ti vos, cons ti tu í da por tem po in de ter mi na do, com
au to no mia ad mi nis tra ti va, fi nan ce i ra, de ob je ti vos so -
ci a is e cul tu ra is que se re ge rá pelo pre sen te es ta tu to
e pela le gis la ção es pe cí fi ca.

SEÇÃO II
Da Abran gên cia

Art. 2º A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá,
tem como área de abran gên cia o mu ni cí pio de Ja bo -
rá, es ta do de San ta Ca ta ri na.

SEÇÃO III
Das Fi na li da des

Art. 3º A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá,
terá como fi na li da de:

– A ex plo ra ção e ins ta la ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra; ope ran do em fre qüên cia mo du la da
(FM) de ba i xa po tên cia, me di an te con ces são, per mis -
são ou au to ri za ção que lhe ou tor ga por ato do po der
pú bli co para ex plo ra ção dos ser vi ços de ra di o di fu são
de con for mi da de com a Lei nº 9.612, com fi na li da de
edu ca ti va, ar tís ti ca, cul tu ral e in for ma ti va, com res pe i -
to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes soa e da fa mí lia
em be ne fí cio do de sen vol vi men to da co mu ni da de de
Ja bo rá e ain da:

– Pres tar as ses so ra men to na área de co mu ni -
ca ção ra di o fô ni ca a en ti da des Sin di ca is, co mu ni tá ri -
as, re li gi o sas, so ci a is, cul tu ra is e ou tras sem fins lu -
cra ti vos;

– Pro mo ver con ti nu a men te o de ba te ob je ti van do
o avan ço dos pro je tos co mu ni tá ri os; 

– Pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran -
do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil sem pre que ne ces sá rio;

CAPÍTULO II
Do Qu a dro Asso ci a ti vo, Di re i tos e De ve res

SEÇÃO I
Do Qu a dro Asso ci a ti vo

Art. 4º Po de rá as so ci ar-se as ati vi da des da
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá, qual quer pes -
soa fí si ca, ma i or de 18 anos, in de pen den te de cor,
sexo, con di ção so ci al ou fi nan ce i ra, con cep ção re li gi -
o sa ou fi lo só fi ca, ori en ta ção po lí ti ca ou qual quer ou tra 
con di ção, e qual quer pes soa ju rí di ca des de que seja
en ti da de de clas se, as so ci a ção re li gi o sas, be ne mé ri -
tas ou de mo ra do res, des de que le gal men te cons ti tu í -
das, sem fins lu cra ti vos, e que con gre gue fa mí li as e
ou pes so as re si den tes na co mu ni da de de Ja bo rá, re -
pre sen ta do-se sem pre por um mem bro, me di an te
pre en chi men to de for mu lá rio pró prio.

§ 1º Todo só cio de ve rá con cor dar com o dis pos -
to neste es ta tu to e ser apro va do em Assem bléia Geral
Ordi ná ria ou Extra or di ná ria con vo ca da para este fim.

§ 2º São só ci os fun da do res da Asso ci a ção Rá -
dio Co mu ni tá ria Ja bo rá:

– Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Ja bo rá;
– Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas – CDL;
– Cen tral de Jo vens do Mu ni cí pio de Ja bo rá;
– Pa ró quia São Ro que de Ja bo rá;
– APAE – Ja bo rá;

 



– CTG – Ma te a dor;
– Gru po de Ido sos San to Au gus ti nho;
– Asso ci a ção de Pais e Pro fes so res da EBV –

Fe lip pe Ra u en;
– Clu be de Mães San ta Rita;
– Clu be Espor ti vo e Re cre a ti vo Bra sil;
– Igre ja Evan gé li ca Ba tis ta;
– Igre ja do Evan ge lho Qu a dran gu lar;
– Igre ja Evan gé li ca Assem bléia de Deus;
– Hos pi tal Be ne fi cen te San to Antô nio;
– Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ja bo rá;
– Câ ma ra de Ve re a do res do Mu ni cí pio de Ja bo rá;
– Asso ci a ção das Po li ci a is de Ja bo rá.

SEÇÃO II
Dos Di re i tos

Art. 5º São Di re i tos dos Asso ci a dos:
a) Ter voz e voto nas as sem bléi as da Enti da de;
b) Ter Voz para fa zer de nun ci as fun da men ta das

no que tan ge ao in te res se de toda a co mu ni da de;
c) Des fru tar de even tu a is ser vi ços que ve nham

a ser cri a dos ao ad mi nis tra do pela Enti da de, ou atra -
vés de con vê ni os;

d) Ter opor tu ni da de para di vul ga ção de fa tos
cul tu ra is, pro mo ções e even tos da co mu ni da de;

e) Des fru tar de di re i tos igua is dos be ne fí ci os
que a en ti da de pro por ci o nar. 

Pa rá gra fo úni co: Qu an do se tra tar de Só cio Pes -
soa ju rí di ca, (en ti da des ou as so ci a ções) será sem pre
re pre sen ta do por um mem bro le gal, ten do as sim di re -
i to a um voto ape nas.

SEÇÃO III
Dos De ve res

Art. 6º São De ve res dos Asso ci a dos:
a) De fen der os ob je ti vos e prin cí pi os de fen di dos 

pela en ti da de;

b) Pro mo ver o bom an da men to da Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá, sem fal tar com a ver da de; 

c) Cum prir as de li be ra ções das ins tân ci as da
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria, em seu Có di go de
Éti ca (Re gi men to Inter no);

d) Cum prir com as obri ga ções nos ter mos do
es ta tu to, não po den do ale gar des co nhe ci men to;

e) Com pa re cer as Assem bléi as con vo ca das;

f) Vo tar nas ele i ções;

g) Pa gar em Dia as men sa li da des fi xa das em
as sem bléia ge ral or di ná ria.

CAPÍTULO III
Da Estru tu ra e Admi nis tra ção da Asso ci a ção

Art. 7º São ór gãos de re pre sen ta ção da Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá:

Assem bléia Ge ral, Di re to ria Exe cu ti va, Con se -
lho Co mu ni tá rio e Con se lho Fis cal.

SEÇÃO I
Da Assem bléia Ge ral Ordi ná ria e Extra or di ná ria

Art. 8º A as sem bléia ge ral, ór gão má xi mo de de -
ci são, será con vo ca da or di na ri a men te uma vez por
ano, para ava li a ção dos tra ba lhos de sen vol vi dos,
pres ta ção de con tas da di re to ria exe cu ti va, fi xar men -
sa li da des e dis cus são de as sun tos ge ra is de in te res -
se da en ti da de e ain da para ele i ção dos mem bros do
Con se lho co mu ni tá rio, fis cal e di re to ria quan do for o
caso.

§ 1º A Assem bléia ge ral po de rá ser con vo ca da
ex tra or di na ri a men te pela Di re to ria exe cu ti va, pelo
con se lho co mu ni tá rio ou por pelo me nos 20% dos as -
so ciados, atra vés de aba i xo as si na do. A con vo ca ção
de ve rá ser fe i ta pelo me nos oito dias de an te ce dên cia,
atra vés de edi tal fi xa do na sede e es tú di os da en ti da de,
com di vul ga ção de pelo me nos três cha ma das diá ri as
du ran te a pro gra ma ção da Rá dio e pelo edi tal fi xa do em 
di ver sas ca sas co mer ci as da co mu ni da de, onde cons -
ta rá o dia, o lo cal, ho rá rio e pa u ta da re u nião.

§ 2º A Assem bléia ge ral de li be ra rá em pri me i ra
con vo ca ção so men te com a me ta de mais um de seus
as so ci a dos em se gun da con vo ca ção, 30 mi nu tos após,
com qual quer nu me ro de as so ci a dos pre sen tes.

§ 3º Po de rão vo tar e ser vo ta do nas as sem bléi -
as ge ra is:

– Os só ci os em dia com suas obri ga ções so ci a -
is, não po den do vo tar por pro cu ra ção;

– Um re pre sen tan te das en ti da des le gal men te
cons ti tu í das e só ci as em dia com a rá dio;

– Cada só cio terá di re i to a um voto, não po den -
do vo tar como só cio fí si co e como re pre sen tan te de
en ti da de as so ci a da.

§ 4º As de ci sões das as sem bléi as ge ra is or di ná -
ri as se rão por ma i o ria sim ples.

Art. 9º Com pe te a as sem bléia ge ral apro var o
re gi men to in ter no da Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá.

Art. 10-A as sem bléia ge ral or di ná ria con vo ca da
com fim ele i to ral, de ve rá ser con vo ca da pelo me nos
trin ta dias de an te ce dên cia, uti li zan do-se os mes mos
me i os de di vul ga ção pre vis tos no art. 8º pa rá gra fo pri -
me i ro.



§ 1º A ins cri ção das cha pas po de rá ser fe i ta an -
tes do iní cio da Assem bléia ge ral me di an te pe di do por 
es cri to en tre gue a co mis são ele i to ral, onde qual quer
pe di do de im pug na ção de cha pas ou re cur sos se rão
jul ga dos pela pró pria as sem bléia ge ral or di ná ria.

SEÇÃO II
Da Di re to ria Exe cu ti va

Art. 11. A Di re to ria exe cu ti va será com pos ta de 4 
car gos:

– Pre si den te
– Vi ce-Presidente
– Se cre tá rio Ge ral
– Te sou re i ro
§ 1º A di re to ria exe cu ti va re u nir-se-á or di na ri a -

men te a cada três me ses, em data hora e lo cal pôr ela 
de ter mi na do, e ex tra or di na ri a men te sem pre que con -
vo ca da pelo Pre si den te, pelo con se lho co mu ni tá rio
ou por pelo me nos dez mem bros de seu qua dro so ci -
al, atra vés de aba i xo as si na do.

§ 2º A di re to ria será ele i ta para um man da to de
dois anos, em as sem bléia ge ral or di ná ria con vo ca da
para este fim, atra vés de vo ta ção se cre ta nas cha pas
ins cri tas, sen do con si de ra da ele i ta a que con se guir
ma i or nu me ro de vo tos, cm caso de em pa te dar-se-á
uma nova ele i ção.

§ 3º Ha ven do va cân cia do car go de pre si den te
ti tu lar o vice as su me ime di a ta men te o car go, em caso
de va cân cia dos car gos de pre si den te e vice, de ve rá
ser con vo ca da as sem bléia ge ral para ele i ção de uma
nova di re to ria.

§ 4º A va cân cia do car go se ca rac te ri za rá pela sua 
au sên cia por mais de três re u niões or di ná ri as con se cu -
ti vas sem jus ti fi ca ti va ace i ta pelo co le ti vo, ou por mo ti -
vos pes so a is, o que de ve rá ser fe i to por es cri to.

§ 5º A Di re to ria Exe cu ti va po de rá es co lher e no -
me ar a qual quer tem po o car go de Di re tor Ge ral, se
ne ces sá rio.

Art. 12. A di re to ria po de rá ser subs ti tu í da no
todo ou em par te pela as sem bléia ge ral ex tra or di ná -
ria, con vo ca da para este fim es pe cí fi co, nas for mas
do art. 8º § 1º, no caso de com pro va do: – atos ou
omis sões que com pro me tam os ob je ti vos da en ti da de 
ou mo di fi que suas fi na li da des es ta tu tá ri as. No caso
de subs ti tu i ção to tal da di re to ria será ele i ta uma co -
mis são pro vi só ria, com pos ta de três só ci os fun da do -
res, que ad mi nis tra rá a en ti da de até a ele i ção da nova 
di re to ria, nos mol des fi xa do no pre sen te es ta tu to.

Art. 13. Ca be rá a Di re to ria Exe cu ti va, co le ti va -
men te:

a) cum prir e fa zer cum prir as dis po si ções es ta -
tu tá ri as e as de li be ra ções da as sem bléia ge ral e con -
se lho fis cal;

b) con vo car as Assem bléi as Ge ra is;
c) ela bo rar e apre sen tar anu al men te a Assem -

bléia Ge ral e Con se lho Fis cal até vin te e oito (28) de
fe ve re i ro re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da des, 
Ba lan ço Pa tri mo ni al e a pres ta ção de con tas do exer -
cí cio fin do;

d) ori en tar toda a ad mi nis tra ção da Asso ci a ção;
e) apre sen tar ao con se lho co mu ni tá rio toda e

qual quer pro gra ma ção para acom pa nhar, com vis ta
ao aten di men to do in te res se ex clu si vo da co mu ni da -
de e das fi na li da des es ta be le ci das pela lei nº 9.612.

f) no me ar se ne ces sá rio o Di re tor Ge ral;
g) tra çar es tra té gi as e pla nos de ação que ga -

ran tam a im ple men ta ção dos ob je ti vos de fi ni dos na
Assem bléia Ge ral;

h) au to ri zar a ad mis são e de mis são de fun ci o -
ná ri os, bem como sa lá ri os, gra ti fi ca ções ou ou tra for -
ma de re mu ne ra ção;

i) au to ri zar a aqui si ção de equi pa men tos;
j) efe ti var a re a li za ção de con vê ni os que se en -

qua drem nos ob je ti vos da en ti da de.
Art. 14. Ca be rá a cada mem bro da di re to ria in di -

vi du al men te.
a) exe cu tar com zelo e pon tu a li da de as ta re fas

de cor ren tes do car go que exer ce, bem como aque las
as su mi das es pon ta ne a men te;

b) man ter pos tu ra pú bli ca com pa tí vel com as
res pon sa bi li da de do car go que exer ce;

c) re pre sen tar a en ti da de ex ter na men te, sem -
pre que de sig na do pela Di re to ria;

d) as su mir os com pro mis sos con cer nen tes ao
de sem pe nho de suas fun ções.

Art. 15. Ca be rá ao Pre si den te:
a) co or de nar as re u niões da Di re to ria e Assem -

bléia Ge ral;
b) re pre sen tar a en ti da de ofi ci al men te jun to a

ou tras en ti da des, ór gãos pú bli cos e co mu ni da de em
ge ral;

c) res pon der em ju í zo pela en ti da de;
d) as si nar jun ta men te com o Se cre tá rio Ge ral,

as atas e de ma is do cu men tos de cir cu la ção in ter na e
ex ter na;

e) as si nar jun ta men te com o Te sou re i ro os ba -
lan ce tes e os che ques para pa ga men to das des pe sas 
em ge ral.

Art. 16. Ca be rá ao Vi ce-Presidente:

 



a) par ti ci par ati va men te das re u niões da di re to -
ria, con tri bu in do com suas fun ções co le ti vas;

b) subs ti tu ir o pre si den te em caso de seu im pe -
di men to tem po rá rio ou de fi ni ti vo;

c) subs ti tu ir o Se cre ta rio ou o te sou re i ro em ca -
sos de seu im pe di men to tem po rá rio, acu mu lan do as
fun ções, sem acu mu lar o seu di re i to a voto.

Art. 17. Ca be rá ao Se cre tá rio Ge ral:

a) se cre ta ri ar as re u niões da Di re to ria e as ses -
sões de Assem bléia Ge ral, la vrar e as si nar jun ta men -
te com o pre si den te, as res pec ti vas atas;

b) pre pa rar edi ta is, con vo ca ções, cir cu la res,
cor res pon dên ci as so ci a is di ver sas, as si nan do-as jun -
ta men te com o pre si den te;

c) man ter o ca das tro dos as so ci a dos atu a li za do, 
bem como o con tro le do pa tri mô nio da en ti da de;

d) man ter sob seu con tro le a do cu men ta ção ne -
ces sá ria dos fun ci o ná ri os da en ti da de.

Art. 18. Ca be rá ao Te sou re i ro:

a) man ter sob seu con tro le toda a mo vi men ta -
ção fi nan ce i ra da en ti da de;

b) su per vi si o nar e ter sob seu con tro le a es cri tu -
ra ção con tá bil da en ti da de;

c) apre sen tar os ba lan ce tes à Di re to ria;

d) as si nar, jun ta men te com seu pre si den te, os
che ques para pa ga men to das con tas di ver sas da en -
ti da de.

Art. 19. Ca be rá ao Di re tor-Geral quan do no me a do:

a) su bor di nar-se a or dem e co man do da Di re to ria;

b) im ple men tar e su per vi si o nar a pro gra ma ção
da rá dio, res pon den do pela qua li da de ope ra ci o nal
das trans mis sões;

c) ze lar pelo bom an da men to da en ti da de e fi de li -
da de da mes ma a este es ta tu to e ao re gi men to in ter no;

d) ad mi nis trar os bens e re cur sos da en ti da de
com au to ri za ção da Di re to ria.

Art. 20. Ne nhum mem bro da Di re to ria será re -
mu ne ra do, para o de sem pe nho de suas fun ções.

SEÇÃO III
Do Con se lho Co mu ni tá rio

Art. 21. O Con se lho co mu ni tá rio será ins ti tu í do
de no mí ni mo cin co (5) pes so as re pre sen tan tes de
en ti da des da co mu ni da de lo cal, tais como as so ci a -
ções de clas se be ne mé ri tas, re li gi o sas ou de mo ra do -
res, des de que le gal men te ins ti tu í das e de con for mi -
da de com o art. 8º da lei nº 9.612/98.

Pa rá gra fo úni co: O con se lho será for ma do na
Assem bléia ge ral e o seu man da to será de igual du ra -
ção ao da Di re to ria exe cu ti va.

Art. 22. O Con se lho Co mu ni tá rio re u nir-se-á
sem pre que ne ces sá rio com o fim es pe cí fi co de
acom pa nhar a pro gra ma ção da emis so ra, com vis ta
ao aten di men to do in te res se ex clu si vo da co mu ni da -
de e aos prin cí pi os e fun ções es ta be le ci dos no art. 4º
da lei nº 9.612/98.

SEÇÃO IV
Do Con se lho Fis cal

Art. 23. O Con se lho Fis cal será com pos to de
três con se lhe i ros efe ti vos e três con se lhe i ros su plen -
tes e de ve rá ser ele i to jun ta men te com a Di re to ria
Exe cu ti va e terá como fun ção a aná li se, apro va ção ou 
re pro va ção das con tas da en ti da de, bem como atri bu -
i ções e po de res que lhe são con fe ri dos por lei.

Pa rá gra fo úni co. Os mem bros do con se lho fis cal 
de sem pe nha rão suas fun ções e atri bu i ções, sem re -
mu ne ra ções.

SEÇÃO V
Do Exer cí cio So ci al

Art. 24. O exer cí cio so ci al terá a du ra ção de um
ano, ter mi nan do em 31 de de zem bro de cada ano.

CAPíTULO IV
Das Re ce i tas e Des pe sas

SEÇÃO I
Das Re ce i tas

Art. 25. A re ce i ta da en ti da de ad vi rá:

a) da con tri bu i ção es pe ci al de qual quer pes soa,
a tí tu lo de do a ção, que fi ca rá re gis tra da em li vro ca i xa 
com va lor, data e iden ti fi ca ção do do a dor;

b) da con tri bu i ção men sal dos as so ci a dos;

c) de ver bas pro ve ni en tes de sub si dio e con vê -
ni os ofi ci a is;

d) de con tri bu i ção do co mér cio lo cal, sob a for -
ma de apo io cul tu ral;

e) de cam pa nhas ou ou tras ati vi da des de sen -
vol vi das para este fim.

§ 1º Se rão re je i ta das as do a ções de ori gem du -
vi do sa ou de fon te ile gal ou que com pro me tam de for -
ma di re ta ou in di re ta os ob je ti vos da en ti da de.

§ 2º To das as do a ções se rão ana li sa das pela di -
re to ria exe cu ti va que po de rá ace i tá-las ou não, res pe -
i tan do o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or.



SEÇÃO II
Das Des pe sas

Art. 26. As des pe sas da en ti da de po dem ser:
a) des pe sas ope ra ci o na is, tais como alu guel de

bens mó ve is e imó ve is, com pra de equi pa men tos,
dis cos fi tas, CDs e ou tros;

b) pa ga men to de mão-de-obra para as ses so ria
téc ni ca, fun ci o nal ou na ma nu ten ção dos equi pa men -
tos e ins ta la ções;

c) pa tro cí ni os a pro je tos ou ati vi da des com fins
co mu ni tá ri os;

§ 1º A con tra ta ção de fun ci o ná ri os de pen de rá
da apro va ção de toda a di re to ria e não ape nas de sua
ma i o ria.

§ 2º Os só ci os não res pon dem pe las obri ga ções 
so ci a is.

CAPíTULO V
Da Pro gra ma ção da Asso ci a ção 

Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá

Art. 27. Mi ni ma men te, a pro gra ma ção da Rá dio
de ve rá cons tar de:

a) tem po ga ran ti do aos seg men tos or ga ni za dos
da so ci e da de para di vul ga ção de seus tra ba lhos e re i -
vin di ca ções, in de pen den te de qual quer con di ções,
ob ser va da ape nas a ade qua ção de ho rá rio na pro gra -
ma ção;

b) re ser va de es pa ço se ma nal para pro gra ma -
ção ro ta ti va de pro gra mas pro du zi dos por pes so as da 
co mu ni da de, den tro das es pe ci fi ca ções téc ni cas de fi -
ni das pelo di re i to de pro gra ma ção, esse es pa ço de ve -
rá fun ci o nar como la bo ra tó rio ra di o fô ni co.

c) Pro i bi ção de uso de qual quer ho rá rio com fins 
po lí ti co-partidários, ex ce to os de par ti ci pa ção igua li -
tá ria dos vá ri os par ti dos com re pre sen ta ção na co mu -
ni da de atin gi da pela trans mis são, cujo con vi te de ve rá
ser fe i to pela rá dio e por es cri to com pro to co lo. A ex -
ce ção fica por con ta do ho rá rio po lí ti co obri ga tó rio, na
for ma da lei.

CAPÍTULO VI
Da Dis so lu ção

Art. 28. A dis so lu ção des ta en ti da de ocor re rá
ape nas por de ci são de Assem bléia Ge ral ex tra or di ná -
ria con vo ca da con for me o pre vis to no ar ti go 8º.

§ 1º Pon to de pa u ta obri ga tó rio na as sem bléia
ge ral con vo ca da para a dis so lu ção da en ti da de de ve -
rá ser a pres ta ção de con tas, ve ri fi ca da pelo con se lho 
fis cal, até a data da as sem bléia.

§ 2º O pa tri mô nio da en ti da de de ve rá ser do a do
a ou tras en ti da des afins, sem pre de ca rá ter co mu ni tá -
rio e sem fins lu cra ti vos, en ti da des es tas a se rem de fi -
ni das em as sem bléia.

§ 3º Caso haja di vi das na data da dis so lu ção,
es tas de ve rão ser pa gas com a ven da do pa tri mô nio,
sen do do a do o sal do con for me pre vis to no § 2º des te
ar ti go.

CAPíTULO VII
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

Art. 29. A pri me i ra Di re to ria Exe cu ti va, o Con se -
lho Co mu ni tá rio e o Con se lho Fis cal se rão ele i tos na
Assem bléia de Fun da ção ten do man da to de dois
anos. A Di re to ria Exe cu ti va terá as se guin tes atri bu i -
ções além da que las já pre vis tas no pre sen te es ta tu to:

a) re gis tar o pre sen te es ta tu to, na for ma da lei;
b) or ga ni zar o ca das tro de as so ci a dos;
e) mon tar a emis so ra de ra di o di fu são FM;
d) as so ci ar-se e man ter in ter câm bio com en ti -

da des de ra di o di fu são co mu ni tá ri as exis ten tes no es -
ta do ou no país.

Art. 30.  O pre sen te es ta tu to po de rá ser al te ra do,
no todo ou em par te, me di an te con vo ca ção de Assem -
bléia ge ral ex tra or di ná ria, pre vis ta no art. 8º des te es ta -
tu to e com ob je ti vo es pe cí fi co para mu dan ça.

§ 1º O quo rum para as Assem bléi as ge ra is ex -
tra or di ná ri as para mu dan ça de es ta tu to ou dis so lu ção 
da en ti da de será de 2/3 (dois ter ços) em pri me i ra con -
vo ca ção e as vo ta ções se rão por ma i o ria sim ples.

Art. 3l. Fica ele i to o foro da co mar ca de Jo a ça ba, 
es ta do de San ta Ca ta ri na para qual quer ação fun da -
da nes te es ta tu to.

Art. 32. O pre sen te es ta tu to en tra em vi gor a
par tir da data de seu re gis tro.

Ja bo rá(SC), 5 de ju lho de 1998. –  Ide nir Sa ret -
ta Pre si den te –  Ju ce li Apa re ci da da Cos ta Pi ci nat -
to Vi ce-Presidente –  Ru di mar Luiz Dam bros Se cre -
tá rio –  Der ci des Pe dro Mon te i ro Te sou re i ro –  José
Iri neu Fin ger Ju ni or Advo ga do

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 195, DE 2001

(nº 799/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Clu be
de Mães ”nos sa Se nho ra da Con ce i ção“
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pe nal va, Esta do do
Ma ra nhão.

 



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 223, de 31 de maio de 2000, que au to ri za o
Clu be de Mães ”Nos sa Se nho ra da Con ce i ção“ a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe nal -
va, Esta do do Ma ra nhão.

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 1.066/00

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, au to ri -
za ções para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, con for me os se guin tes atos e en ti da -
des:

1 – Por ta ria nº 216, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ja bo rá, na ci da de de 
Ja bo rá-SC;

2 – Por ta ria nº 217, 31 de maio de 2000 – Fun -
da ção Co o per ha bic para a Edu ca ção e Assis tên cia
So ci al, na ci da de de Ere chim-RS;

3 – Por ta ria nº 218, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ti va, na ci da de de Rio
Bri lhan te-MS;

4 – Por ta ria nº 220, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Artís ti ca Novo
Tem po – AECANT, na ci da de de Iga ci-AL;

5 – Por ta ria nº 221, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de São
Ben to, na ci da de de São Ben to-PB;

6 – Por ta ria nº 222, de 31 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ma dre FM, na ci da -
de de Ma dre de De us-BA;

7 – Por ta ria nº 223, de 31 de maio de 2000 –
Clu be de Mães “Nos sa Se nho ra da Con ce i ção”, na
ci da de de Pe nal va-MA; e

8 – Por ta ria nº 224, de 31 de maio de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca do ra FM – RACE/FM, na
ci da de de San ta Ri ta-PB.

Bra sí lia, 1º de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 245/MC

Bra sí lia, 14 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Clu be de Mães Nos sa
Se nho ra da Con ce i ção, com sede na ci da de de Pe -
nal va, Esta do do Ma ra nhão, ex plo re o ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2 – Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 – Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4 – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53720.000407/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 223, 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 nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000407/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Clu be de Mães Nos sa Se nho -
ra da Con ce i ção, com sede na Rua Cel so Ma ga lhães, 



nº 315, Cen tro, na ci da de de Pe nal va, Esta do do Ma -
ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar o sis -
te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o grá fi -
cas com la ti tu de em 03E17’33"S e lon gi tu de em
45E10’28"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga,  Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções.

CÓPIA AUTÊNTICA

Ata da Assem bléia Ge ral de Cons ti -
tu i ção, Fun da ção, Ele i ção e Pos se do
Clu be de Mães Nos sa Se nho ra da Con ce -
i ção da ci da de de Pe nal va – Ma ra nhão.

Aos trin ta dias do mês de maio de mil no ve cen -
tos e oi ten ta e oito, às 20 ho ras, na re si dên ci as da Srª
Ma xi mi a na Nu nes Mi lem, si tu a da à rua Ba ba çu nº
235, nes ta ci da de de Pe nal va, do Esta do do Ma ra -
nhão, re u ni ram-se em Assem bléia Ge ral as fun da do -
ras do “Clu be de Mães Nos sa Se nho ra”. Assu miu a
Pre si dên cia dos Tra ba lhos, por acla ma ção unâ ni me a 
só cia Con ce i ção de Ma ria Cos ta Cam pos, e ten do
sido de sig na da pela Assem bléia  para se cre ta ri ar os
tra ba lhos a só cia Edi mar de Je sus Lago Mar tins. Lida
a Ordem do Dia para o qual fora con vo ca da esta
Assem bléia Ge ral, a Pre si den te dos tra ba lhos, pas -
sou a dis cor rer so bre a fi na li da de e os ob je ti vos a que
se pro põe a Enti da de, o qual seja o de pro mo ver fes -
te jos, chás be ne fi cen tes e ou tras ati vi da des, ob je ti -
van do an ga ri ar re cur sos e ao mes mo tem po pro por ci -
o nar a in te gra ção das fa mí li as, es ti mu lar a re a li za ção
de ati vi da des ar te sa na is para ven da ao pú bli co, re -
ver ten do-se o lu cro em be ne fí cio da Asso ci a ção; re -
ce ber sub ven ções de Órgãos Pú bli cos e do a ções
par ti cu la res; man ter con vê ni os com en ti da des pú bli -
cas e pri va das, ce le brar con tra tos e con tra ir em prés ti -
mos e fi nan ci a men tos. Em se gui da a só cia Pre si den -
te fran que ou a pa la vra para quem dela qui zes se fa zer
uso a res pe i to do even to.

Pro ce den do os tra ba lhos a Pre si den te de cla rou
de fi ni ti va men te cons ti tu í da a as so ci a ção Ci vil “Clu be
de Mães Nos sa Se nho ra da Con ce i ção. Dan do se gui -
men to aos tra ba lhos a Pre si den te de ter mi nou que
fos se fe i ta a le i tu ra do Pro je to dos Esta tu tos So ci a is
da Enti da de, o qual após lido e dis cu ti do foi apro va do
una ni men te. Em se gui da pro ce deu-se a ele i ção para
a pri me i ra Di re to ria, para um man da to de dois (2)
anos, ten do sido ele i tas, as se guin tes só ci as: – Pre si -
den te, Elci dia Cos ta Gama – Vi ce-Presidente – Con -
ce i ção de Ma ria Cos ta Cam pos – 1ª Se cre tá ria – Eid -
mar de Je sus Lago Mar tins – 2ª Se cre tá ria – Au re nil -
da Ma ria de Ara u jo – 1ª Te sou re i ra – Ma ria José Mu -
niz Men des –  2ª Te sou re i ra – Ma ria Vi to ria Cos ta
Mar tins. Con se lho Fis cal: Lacy Cu nha Men des, Ma ria
do So cor ro Pi nhe i ro Fer re i ra Co e lho, digo Ma ria Au xi -
li a do ra Fer re i ra Co e lho. Su plen tes: Ma ria do So cor ro
Sil va Fer re i ra, Da ri al va Ma tos Estre la e Ma ria do So -
cor ro Alves Me i rel les. Di re to ra So ci al Jo se li ta Par ma
e Sil va Balby. Após a acla ma ção dos ele i tos, a só cia
Pre si den te deu-lhe ime di a ta men te pos se e in ves tin -
do-os nos res pec ti vos car gos para as suas fun ções e
atri bu i ções que se ini ci am nes ta data. Fran que a da a
pa la vra, a Ata foi lida e apro va da por to das as pre sen -
tes que pas sa ram a de no mi nar-se de Só ci as Fun da -
do ras. Eu, Eid mar de Je sus Lago Mar tins, Se cre tá ria
a es cre vi. (a) – Con ce i ção de Ma ria Cos ta Cam pos,
Elci dia Cos ta Gama, Ma ria Vi to ria Cos ta Mar tins, Au -
re nil da Ma ria de Ara ú jo, Ma ria do So cor ro Sil va Fer re -
i ra, Ma ria do So cor ro Alves Me i rel les, Ma ria Au xi li a -
do ra Fer re i ra Co e lho, Da ri al va Ma tos Estre la, Ma ria
do So cor ro Pi nhe i ro Fer re i ra, Lavy Cu nha Men des e
Anto nia Men des. Esta con for me.

Pe nal va, (MA), 30 de maio de 1988. – Elci dia
Cos ta Gama, Pre si den te – Eid mar de Je sus Lago
Mar tins, 1ª Se cre tá ria – Ma ria José Mu niz Men des,
1ª Te sou re i ra.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2001

(Nº 805/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul -
tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ja ta i zi nho, Esta do do Pa ra ná.

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 251, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a

 



Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ja ta i zi nho a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ja ta i zi nho, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.173, 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 da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 219, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São
Jor ge do Ivaí, na ci da de de São Jor ge do Ivaí-PR;

2 –  Por ta ria nº 246, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ba tu ri ten se de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra –  ACBCC, na ci da de de Ba tu ri té-CE;

3 –  Por ta ria nº 247, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria da Estân cia, na ci -
da de de Águas de San ta Bár ba ra-SP;

4 –  Por ta ria nº 248, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Cul tu ral União Co mu ni tá ria Zona Sul, na
ci da de São Bor ja-RS;

5 –  Por ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM, na ci da de Cam bo riú-SC;

6 –  Por ta ria nº 250, de 7 de ju nho de 2000 –  So -
ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba, na
ci da de de Ara tu ba-CE;

7 –  Por ta ria nº 251, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ja ta i zi nho, na ci da de de Ja ta i zi nho-PR;

8 –  Por ta ria nº 252, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun do no ven se,
na ci da de de Mun do No vo-BA;

9 –  Por ta ria nº 253, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Cul tu ral Cris tã do Pa u lis ta, na ci da de de
Pa u lis ta-PE;

10 –  Por ta ria nº 254, de 7 de ju nho de 2000 – 
ACITA, Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita ra na, 
na ci da de de Ita ra na-ES;

11 –  Por ta ria nº 255, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção de Mães de Pi ra pe mas, na ci da de de Pi -
ra pe mas-MA;

12 –  Por ta ria nº 256, de 7 de ju nho de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei. (ACELCR), na ci da de de Bor ba-AM; e

13 –  Por ta ria nº 257, de 7 de ju nho de 2000 – 
ACB –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se, na
ci da de de Bra ço do Nor te-SC.

Bra sí lia, 25 de agos to de 2000. Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 262/MC

Bra sí lia, 28 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho,
com sede na ci da de de Ja ta i zi nho, Esta do do Pa ra ná,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a 
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2 –  Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 –  Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com 
a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci -
o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg -
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4 –  So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná -
li ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da,
cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti -
vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de
ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000.022199, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba -
lhos fi na is.

5 –  Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 251, DE 7 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000.022/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ja ta i zi nho, com
sede na Av. Pre si den te Ge tú lio Var gas nº 420 Cen tro,
na ci da de de Ja ta i zi nho, Esta do do Pa ra ná, a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 23E15’17"S e lon gi tu de em
50E58’52"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. –  Pi men ta da Ve i ga.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
 COMUNICAÇÃO CULTURAL E 

ARTÍSTICA DE JATAIZ1NHO

De cla ra ção

Nós, aba i xo-assinados e qua li fi ca dos, di re to res
da Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral 
e Artís ti ca de Ja ta i zi nho, com sede e foro na Ave ni da
Pre si den te Ge tú lio Var gas, nº 420, Ja ta i zi nho, Pa ra -
ná, de cla ra mos que com pro me te mo-nos ao fiel cum -
pri men to das nor mas es ta be le ci das para ope ra ção
do Sis te ma de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, de acor do
com o item 6.7 da Nor ma no 2/98 do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União, 
edi ção de 7-8-98.

Sen do esta a ex pres são da ver da de, subs cre ve -
mo-nos, após qua li fi ca ção de cada di re tor. –  Ja ta i zi -
nho-PR, 3 de abril de 1999.

Pre si den te: –  Ode mir Mar ques, bra si le i ro, ca -
sa do, ba lan ce i ro, por ta dor da CI/RG nº 3.755.085-0 e
CIC nº 364.380.149-15, re si den te e do mi ci li a do na
Rua Anto nio de Pá dua Cor rêa, Q-4, C-10, Con jun to
José Cor rea de La cer da, Ja ta i zi nho, Pa ra ná.

Vi ce-Presidente: –  Almir Das che vi, bra si le i ro,
ca sa do, ser vi dor pú bli co, por ta dor da CI/RG nº
3.865.593-0 e CIC nº 532.465.439-68, re si den te e do -
mi ci li a do na Rua Ben ja min Gi a va ri na, nº 1.112, Ja ta i -
zi nho, Pa ra ná.

1º Se cre tá rio: –  Jú lio Cé sar Vi e i ra Bran co,
bra si le i ro, ca sa do, pro fes sor, por ta dor da CI/RG nº
4.047.566-4 e CIC nº 543.334.829-68, re si den te e do -
mi ci li a do na Rua Ben ja min Gi a va ri na, nº 839, Ja ta i zi -
nho, Pa ra ná.

2º Se cre tá rio: –  Edna dos San tos Tini, bra si le i -
ra, ca sa da, do lar, por ta do ra da CI/RG nº 978.022 e
CIC nº 865.567.469-91, re si den te e do mi ci li a da na
Rua Car me la Du tra, nº 500, apto. 302, Ja ta i zi nho, Pa -
ra ná.

1º Te sou re i ro: –  Sil va no Ro dri gues do Pra do,
bra si le i ro, ca sa do, mo to ris ta, por ta dor da CI/RG nº
4.530.365-9 e CIC nº 606.073.609-25, re si den te e do -
mi ci li a do na Rua Anto nio de Pá dua Cor rêa, Q-4,
C-13, Con jun to José Cor rêa de La cer da, Ja ta i zi nho,
Pa ra ná.

2º Te sou re i ro: –  Mil ton Fir mi no de Oli ve i ra,
bra si te i ro, ca sa do, ele tro téc ni co, por ta dor da CI/RG
nº 808.167-0 e CIC nº 86.421.503-63, re si den te e do -
mi ci li a do na Rua Car me la Du tra, nº 630, Ja ta i zi nho,
Pa ra ná.

1º Di re tor de Pa tri mô nio: –  Re i nal do Mar ti e lo,
bra si le i ro, ca sa do, au xi li ar de pro du ção, por ta dor da
CI/RG nº 1.583.544, e CIC nº 349.966.569-72, re si -
den te e do mi ci li a do na Rua Kwan ji Kubo, Q-4, C-15,
no Con jun to José Cor rêa de La cer da, Ja ta i zi nho, Pa -
ra ná.

2º Di re tor de Pa tri mô nio: –  Jota Lo pes de Me -
ne zes, bra si le i ro, ca sa do, ope ra dor de ETA, por ta dor
da CI/RG nº 1.019.887, e CIC nº 209.421.769-87, re -
si den te e do mi ci li a do na Rua Jo a quim Fran cis co Lo -
pes, nº 816, Ja ta i zi nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: –  Ana Mô ni ca Pe re i ra, bra si -
le i ra, sol te i ra, pro fes so ra, por ta do ra da CI/RG nº
4.228.878-0 e do CIC nº 865.563.639-87, re si den te e
do mi ci li a do na Rua Ben ja min Gi a va ri na, s/nº, Ja ta i zi -
nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Djal ma Eu gê nio Gu ar da, bra -
si le i ro, ca sa do, con ta dor, por ta dor do CI/RG nº
1.146.475 e do CIC nº 003.754.819-07, re si den te e
do mi ci li a do na

Rua Pre si den te Ga túl to Var gas nº 305, Ja ta i zi -
nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Alci o ne San ches Ri be i ro,
bra si le i ra, ca sa da, pro fes so ra, por ta do ra da CI/RG nº

 



925.201 e do CIC nº 115.240.069-04, re si den te e do -
mi ci li a da na Rua Anto nio M. Eggéia, nº 132, Ja ta i zi -
nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Va lé rio Remo Za ni ni, bra si le i -
ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta do ra da CI/RG nº
1.710.666 e do CIC nº 547.082.579-53, re si den te e
do mi ci li a do na Rua  Pre si den te Ge tú lio Var gas, nº
415, Ja ta i zi nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Hum ber to Za ni ni Cha mi le te,
bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te, por ta dor do CI/RG nº
3.125.251-2 e do CIC nº 209.425.839-49, re si den te e
do mi ci li a do na Rua Car me la Du tra, nº 500, aptº 601,
Ja ta i zi nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Alba Fur lan, bra si le i ra, sol te i -
ra, ge ren te co mer ci al, por ta do ra da CI/RG nº
3.133.759-3 e do CIC nº 645.012.309-59, re si den te e
do mi ci li a da na BR 369, Km 128, Ja ta i zi nho, Pa ra ná.

Con se lho Fis cal: Dir ceu Urba no Pe re i ra, bra si -
le i ro, ca sa do, en car re ga do de se ção, por ta dor da
CI/RG nº 3.273.495-2 e do CIC nº 360.476.279-00,
re si den te e do mi ci li a da na Rua Orlan do Sa les Stri -
quer, Q-1, C-3, Con jun to Je su í no Lou res Sa li net, Ja -
ta i zi nho, Pa ra ná.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 197, DE 2001
(Nº 817/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)  

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu -
ca ti va Cul tu ral Cons tan 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 Cons tan ti na, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

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 291, de 21 de ju nho de 2000, que au -

to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria
Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cons tan ti na, 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.

MENSAGEM Nº 1.249/00

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, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria con for me os se guin tes atos e en ti -
da des;

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção  Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de
Far tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag -
ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE, 

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va
Cul tu ral Cons tan ti na, na ci da de de Cons ran ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 —
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra i bas, na ci da -
de de Ca ra i bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 – 
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do
–FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 —
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta
He le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.



EM nº 315 /MC

Bra sí lia, 28 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 Por ta ria de ou tor -

ga e au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que a 
en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co -
mu ni tá ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na, com sede na
ci da de de Cons tan ti na, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins tru ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men tação in clui ma ni fes ta cão de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790.001073/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 291, DE 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.001073/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca ti va Cul tu ral Cons tan ti na, com
sede na Rua Sete de Se tem bro, nº 41, Ba ir ro Cen tro,
na ci da de de Cons tan ti na, Esta do do Rio Gran de do

Sul, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 27E44’26"S e lon gi tu de em
52E59’56“W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELAÇÃO DOS SÓCIOS FUNDADORES DA
 ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

 COMUNITÁRIA EDUCATIVA CULTURAL
 CONSTANTINA RÁDIO FM

Eder val Osmar La u er, Pre si den te –Bra si le i ro,
ca sa do, com RG: 6044354667 e CPF 681814500–00, 
re si den te e do mi ci li a do na Av. Aman dio Ara u jo nº
1.351, Cons tan ti na-RS.

Cle lia Ju li a na Ru ge ri, Se cre tá ria –Bra si le i ra,
Sol te i ra, com RG: 8045714535 e CPF 613405290-68, 
re si den te e do mi ci li a da na Rua San ta Te re zi nha nº 35

Cons tan ti na-RS.
Fer nan do Neri Cas tel li, Te sou re i ro –Bra si le i ro,

ca sa do, com RG: 1023345241 e CPF 055908170-72,
re si den te e do mi ci li a do na rua Sil vio Ce za rot to nº 400, 
Cons tan ti na-RS.

Nel ci Fran cis co Rosa, Pre si den te do Con se lho
Co mu ni tá rio – Bra si le i ro, ca sa do com RG:
2033130631 e CPF 213781000-00, re si den te e do mi -
li ci a do na rua Ange lo Tes ser nº 328, Cons tan ti na-RS.

Cons tan ti na, 28 de maio de 1998. – Eder val
Osmar La u rer, Pre si den te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2001

(Nº 821/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a So ci e -
da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con -
tes ta do – FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ni,
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 301, de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do
— FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ira ni, 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 1.249/00

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, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 275, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Car mo do Rio Ver -
de/GO, na ci da de de Car mo do Rio Ver de-GO;

2 – Por ta ria nº 276, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Cru ze i ro, na ci da de de
Umi rim-CE;

3 – Por ta ria nº 277 de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Ja gua re -
ta ma, na ci da de de Ja gua re ta ma-CE;

4 – Por ta ria nº 279, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ção Ambi en tal de Far -
tu ra, na ci da de de Far tu ra-SP;

5 – Por ta ria nº 280, de 14 de ju nho de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Wag ner FM, na ci da de de Wag ner-BA;

6 – Por ta ria nº 289, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio com Rá dio Lo cal 
Pa no ra ma FM, na ci da de de Cus tó dia-PE;

7 – Por ta ria nº 290, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te
de Ri fa i na, na ci da de de Ri fa i na-SP;

8 – Por ta ria nº 291, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va
Cul tu ral Cons tan ti na, na ci da de de Cons tan ti na-RS;

9 – Por ta ria nº 292, de 21 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca ma ça ri, na ci -
da de de Ca ma ça ri-BA;

10 – Por ta ria nº 294, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ave -
li nó po lis-GO, na ci da de de Ave li nó po lis-GO;

11 – Por ta ria nº 295, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são para De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co Ca ra í bas, na ci da -
de de Ca ra i bas-BA;

12 – Por ta ria nº 298, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Ga vi o li de Ri be i -
rão Cla ro, na ci da de de Ri be i rão Cla ro-PR;

13 – Por ta ria nº 301, de 21 de ju nho de 2000 –
So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria A Voz do Con tes ta do
— FM, na ci da de de Ira ni-SC; e

14 – Por ta ria nº 317, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Ebe ne zer, na ci da de de San ta He -
le na de Go iás-GO.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 312/MC

Bra sí lia, 28 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da So ci e da de Rá dio Co mu -
ni tá ria A Voz do Con tes ta do – FM, com sede na ci da -
de de Ira ni, Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo re o ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2 –  Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 –  Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4 –  So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53820.000698/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.



5 –  Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 301 DE 21 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000698/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a So ci e da de Rá dio Co mu ni tá ria 
A Voz do Con tes ta do – FM, com sede na Rua Go ver -
na dor Ivo Sil ve i ra. s/nº Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ira -
ni, Esta do de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 27E01’29"S e lon gi tu de em
51E54’06"W. uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na datá de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Ata da Assem bléia Ge ral Ordi ná ria
para Ele i ção da Nova Di re to ria da So ci e -
da de Rá dio Co mu ni tá ria a Voz do Con tes -
ta do FM.

Aos de zes se is dias do mês de maio do ano dois
mil, nas de pen dên ci as da Sala de Re u niões da Pre fe -
i tu ra Mu ni ci pal de Ira ni, sob a pre si dên cia do Sr. Anto -
nio Mi lan, re u ni ram-se as en ti da des que com põe a
Rá dio Co mu ni tá ria, para ele i ção da nova Di re to ria,
como foi ins cri ta so men te uma cha pa a mes ma foi
ele i ta pela una ni mi da de dos pre sen tes, fi can do as sim 
cons ti tu í da a Di re to ria: Pre si den te Anto nio Mi lan, Vi -
ce-Presidente Ger ma no Zamr ki, Se cre tá rio Ja mir
Anto nio Gri sa; Te sou re i ro Sr. Oda ir Fer mi no Fer ri, Di -
re tor de Ope ra ções Srª Mar li ze Te re zi nha Ma zi e ro; Di -
re tor de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Srª Lu ci a ni Fá ti ma de 

Oli ve i ra da Sil va; Di re tor de Pa tri mô nio Sr. José Leal
da Sil va Su plen tes Anto nio Ade lir de Ávi la, Reni Bo -
na to; e Le liz Len zi Ste i ner, fi can do ele i tos e em pos sa -
dos os mem bros aci ma iden ti fi ca dos. O Sr. Pre si den -
te co lo cou so bre o an da men to do pro ces so de con -
ces são da rá dio, o qual co mu ni cou, que a Ana tel so li -
ci tou o en vio do Pro je to Téc ni co o qual já está pron to
e será en ca mi nha do jun ta men te com a do cu men ta -
ção da nova Di re to ria. Nada mais ha ven do a tra tar foi
en cer ra da a re u nião e la vra da a pre sen te Ata que vai
as si na da pe los pre sen tes.

Ira ni, SC,. 16 de maio de 2.000. – Anto nio Mi -
lan, Pre si den te – Ja mir Anto nio Gri sa, Se cre tá rio.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2001

(Nº 823/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção o Bom Sa ma ri ta no – ABS a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Rio Bran co do Sul, Esta do
do Pa ra ná.

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 262, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção o Bom Sa ma ri ta no – ABS a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Bran co do
Sul, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.250, 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 da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 260, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra, na ci da de de Sa les Oli ve i ra – SP;

2 – Por ta ria nº 261, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca, na ci da de de
Antô nio Pra do – RS;

 



3 – Por ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta no A.B.S., na ci da de de
Rio Bran co do Sul – PR;

4 – Por ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – “ACOSMOC”, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo – PR;

2 – Por ta ria nº 264, de 14 de ju nho de 2000 –
Fun da ção Pe dro Coê lho de Re sen de, na ci da de de
Boa Hora – PI;

6 – Por ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí, na ci da de Uraí – PR;

7 – Por ta ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa –
PR;

8 – Por ta ria nº 267, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to – ACAR, na ci -
da de de Mis são Ve lha – CE;

9 – Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru, na ci da de
de Cu ma ru – PE;

l0 – Por ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -
das FM da Ci da de de Fi lo me na, na ci da de de San ta
Fi lo me na – PI;

11 – Por ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na, na ci da -
de de Gu a í ra – SP;

12 – Por ta ria nº 271, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia, na ci da de de
Jo viâ nia – GO;

13 – Por ta ria nº 272, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi cen te “He -
róis da Re ti ra da”, na ci da de de Guia Lo pes da La gu na 
– MS;

14 – Por ta ria nº 273, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa do Nor te”, na ci -
da de de So no ra – MS;

15 – Por ta ria nº 274, de 14 de ju nho de 2000 –
Asso ci a cão Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo, na
ci da de de Por to Cal vo – AL.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 303/MC

Bra sí lia, 21 de agos to de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho à Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção O Bom Sa -
ma ri ta no ABS, com sede na ci da de de Rio Bran co do
Sul, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2 – Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 – Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4 – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53740.001326/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 262, DE 14 JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ço es no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos ar ti -
gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001326/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta -
no – ABS, com sede na Rua Ca ro li na B. de Cris to, s/nº 
Ba ir ro Ne pal mo ce no-Cen. Alto, na ci da de de Rio
Bran co do Sul, Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.



Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 25E11’31"S e lon gi tu de em
49E19’30"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Asso ci a ção o Bom Sa ma ri ta no “ABS”

Rua Pa dre Ri be i ro, 307 – Cen tro – CEP 83.540-000, 
CGC 80.234.594/0001-34 - Fone: (041) 752-1531,
Rio Bran co do Sul – Pa ra ná.

ASSEMBLÉIA GERAL

Lis ta de pre sen ça da Assem bléia Ge ral da Asso ci -
a ção o Bom Sa ma ri ta no “ABS” re a li za da no dia 14 de
Ju lho de um mil e no ve cen tos e no ven ta e sete, às 20
ho ras na rua Pa dre Ri be i ro, 307, cen tro, Rio Bran co do
Sul. – Elo ir Bu e no – João Val di nir de Fa ria – Dir ceu Le -
che na kos ki – Car los Ri be i ro de Lara – Ama zor Ro dri -
gues da Sil va – Artu Luiz de Bon fim Neto – José Car los
Ri be i ro da Luz – Fe lix Pe dro San são – Nel son Ra mos
Car ne i ro – Flo ris val Go mes da Sil va – Eno di Gon çal ves
– She i la Elo i se San tos Zya resz – Abel Le o nel de Bon fim 
Fa ria – Ero ti des Ta deu Ca vas sím – Ma ri le ne Su zu ki –
Adri a no Yuze Su zu ki – Sid nei Car los Ada mi – Pe dro
Apa rí cio de Oli ve i ra – Osval do Wen dre cho vis ki – Luiz
Anto nio Ri be i ro – João Si ewsz Fi lho.

Ata da Assem bléia Ge ral

Aos ca tor ze dias do mês de ju lho de um mil e no -
ve cen tos e no ven ta e sete, às vin te ho ras, re a li zou-se
na rua Pa dre Ri be i ro, 307, fun dos em Rio bran co do
Sul, mais uma Assem bléia Ge ral da “Asso ci a ção o
Bom Sa ma ri ta no” de Rio Bran co do Sul, con vo ca da
pre vi a men te atra vés do ofí cio cir cu lar nº 1/97. Para
de ba ter so bre a se guin te or dem do dia: 1º) pres ta ção
de Con tas, 2º) Ele i ção da nova di re to ria, 3º) Assun tos
de in te res se ge ral. Abrin do a re u nião o Sr. Pre si den te
Luiz Anto nio Ri be i ro sa u dou a to dos de se jan do-lhes
boas vin das, em se gui da e se guin do a or dem do dia,
foi fe i ta a pres ta ção de con tas à as sem bléia após a
ex po si ção a pres ta ção foi pos ta em vo ta ção e to dos
apro va ram por una ni mi da de. Em se gui da foi dis cu ti da 

a for ma ção da nova di re to ria, após al gu mas dis cus -
sões a as sem bléia sus pen sa tem po ra ri a men te para
que os pre sen tes dis cu tis sem, for mas sem e apre sen -
tas sem cha pas. Após vin te mi nu tos, a Assem bléia foi
re a ber ta e ape nas uma cha pa se apre sen tou a qual
foi as sim com pos ta: Pre si den te Elo ir Bu e no, Vi -
ce-Presidente João Val di nir de Fa ria, Se cre tá rio Luiz
Antô nio Ri be i ro, Te sou re i ro Ero ti des Ta deu Ca vas -
sim, 1º Te sou re i ro Osval do Wen dre cho wis ki, Con se -
lho Fis cal, João Si e wiz Fi lho, Abel Le o nel de Bon fim
Fa ria, Ma ri le ne Su zu ki. Como nin guém mais de se jou
for mar ou tras cha pas esta fi cou como cha pa úni ca.
Na se quên cia a mes ma foi co lo ca da em vo ta ção pela
Assem bléia e foi apro va da por una ni mi da de (ain da)
uma vez ele i ta a Nova Di re to ria e, de acor do com Arti -
go 27 dos Esta tu tos a nova di re to ria foi au to ma ti ca -
men te em pos sa da. Se guin do ain da a or dem do dia
fo ram de ba ti dos vá ri os as sun tos de in te res se da co -
mu ni da de en tre eles, a fal ta de in for ma ção que afli ge
a nos sa co mu ni da de, prin ci pal men te as co mu ni da -
des do Inte ri or, en tão de ci diu-se pela, ela bo ra ção de
es tu dos e pro je tos vi san do a cri a ção e im plan ta ção
de um jor nal e quem sabe até Rá dio co mu ni tá ria em
nos so mu ni cí pio, es tes as sun tos fo ram exal ta dos
pela as sem bléia dada a sua im por tân cia. Além des tes 
ou tros as sun tos de in te res se co mu ni tá rio fo ram de ba -
ti dos. As vin te e duas ho ras, nada mais a ser dis cu ti do 
ou de ba ti do, a Assem bléia foi en cer ra da com o novo
pre si den te con cla man do a to dos a se guir tra ba lhan do 
pe las co mu ni da des, em se gui da en cer rou a (re u nião)
digo a Assem bléia agra de cen do a pre sen ça de to dos
e eu Osval do Wen dre cho vis ki, que fui Se cre tá rio des -
ta Assem bléia, la vrei a pre sen te ata que se gue as si -
na da por mim e pe los de ma is pre sen tes. Esta é uma
có pia fiel da ata la vra da em li vro pró prio.

Rio Bran co do Sul, 14 de ju lho de 1997. – Elo ir Bu e -
no, Pre si den te – Osval do Wen dre cho vis ki, Se cre tá rio.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 200, DE 2001

(Nº 824/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” 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 do Mon te
Cas te lo, Esta do do Pa ra ná.

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 263, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Cruz do Mon te
Cas te lo, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.250/2000

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 da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 260, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra, na ci da de de Sa les Oli ve i ra –SP;

2 – Por ta ria nº 261, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca, na ci da de de
Antô nio Pra do –RS;

3 – Por ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta no ABS, na ci da de de
Rio Bran co do Sul –PR;

4 – Por ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo — ACOSMOC, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo –PR;

5 – Por ta ria nº 264, de 14 de ju nho de 2000 —
Fun da ção Pe dro Coê lho de Re sen de, na ci da de de
Boa Hora –PI;

6 – Por ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí, na ci da de Uraí –PR;

7 – Por ta ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa
–PR;

8 – Por ta ria nº 267, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to — ACAR, na
ci da de de Mis são Ve lha –CE:

9 – Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru, na ci da de
de Cu ma ru –PE:

10 – Por ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -

das FM, da Ci da de de Fi lo me na, na ci da de de San ta
Fi lo me na –PI:

11 – Por ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na, na ci da -
de de Gu a í ra –SP:

12 – Por ta ria nº 271, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia, na ci da de de
Jo viâ nia –GO:

13 – Por ta ria nº 272, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi cen te “He -
róis da Re ti ra da”, na ci da de de Guia Lo pes da La gu na 
–MS:

14 – Por ta ria nº 273, de l4 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção “Prin ce sa do Nor te”, na ci -
da de de So no ra –MS; e

15 – Por ta ria nº 274, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo, na
ci da de de Por to Cal vo –AL.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 305/MC

Bra sí lia, 21 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria de San ta Cruz do Mon te Cas te lo —
ACOSMOC, com sede na ci da de de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2 –  Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3 –  Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.



4 –  So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53740.000433/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 –  Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do 
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 263, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000433/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu -
ni tá ria de San ta Cruz do Mon te Cas te lo —
ACOSMOC, com sede na Rua San tos Du mont, nº
560, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de San ta Cruz do Mon -
te Cas te lo, Esta do do Pa ra ná, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22E57’30"S e lon gi tu de em
53E17’40"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. –  Pi men ta da Ve i ga.

ATA DE FUNDAÇÃO DA “ACOSMOC”, 
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA.

Ata da Assem bléia Ge ral de cons ti tu i ção da
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo, de no mi na da “ACOSMOC”, re a li za da
no dia 11 (onze) do mês de Mar ço de 1999( um mil no -
ve cen tos e no ven ta e nove), às 19:30 h., Cito à Rua
Por tu gal s/nº, Ba ir ro Cen tro, CEP 87.920.000, na ci -

da de de San ta Cruz do Mon te Cas te lo, no Esta do do
Pa ra ná, re u ni ram-se um gru po de pes so as fí si cas,
Au to ri da des e re pre sen tan tes do mu ni cí pio, com a fi -
na li da de de cons ti tu ir uma Asso ci a ção de no mi na da:
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo – “ACOSMOC” ten do como ob je ti vo
prin ci pal con tri bu ir para o de sen vol vi men to So ci al,
Cul tu ral e Co mu ni tá rio do mu ni cí pio de San ta Cruz do 
Mon te Cas te lo, Esta do do Pa ra ná. Ini ci al men te fez
uso da pa la vra o Sr. Raul de Oli ve i ra, que ex pôs aos
de ma is a fi na li da de da re u nião, bem como os seus
ob je ti vos pro pos tos, apre sen tan do ain da a mi nu ta do
Esta tu to que re ge rá a Asso ci a ção, em se gui da foi no -
me a do como Se cre tá ria a Srª Lacy Cor de i ro da Sil va,
sen do que a mes ma fez a le i tu ra do re fe ri do Esta tu to,
co lo can do-o em dis cus são e vo ta ção, Ca pí tu lo por
Ca pí tu lo, Arti go por Arti go, sen do apro va do por una -
ni mi da de em sua to ta li da de, ten do em seu con te ú do
o se guin te teor:

Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo –“ACOSMOC”.

ESTATUTO

CAPÍTULO I –

Da De no mi na ção, Re gi me Ju rí di co
Sede e Du ra ção.

Art. 1º A Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de
San ta Cruz do Mon te Cas te lo, do ra van te de no mi na da 
– “ACOSMOC”, fun da da em 11-3-99, é uma so ci e da -
de ci vil, sem fins lu cra ti vos.

Arti go 2º A jus ti fi ca ção da Asso ci a ção, abran ge
o Ba ir ro Cen tro, ten do sua sede pro vi só ria à Rua San -
tos Du mont nº 560 – CEP 87.920–000, na ci da de de
San ta Cruz do Mon te Cas te lo/PR.

Pa rá gra fo úni co. A Ação da Enti da de po de rá
abran ger ou tros ba ir ros que fa zem li mi tes com o ter ri -
tó rio da mes ma.

Art. 3º O pra zo de du ra cão é in de ter mi na do.
Pa rá gra fo úni co. O ano so ci al da Asso ci a ção co -

in ci di rá com o ano ci vil, de ven do a cada 31 de de zem -
bro de cada ano, ser le van ta do Ba lan ce te ou Ba lan ço
Ge ral da Asso ci a ção, obe de ci das as pres cri ções le -
ga is e téc ni cas per ti nen tes à Asso ci a ção.

CAPÍTULO II 
Dos Obje ti vos

Art. 4º A fi na li da de es sen ci al da Asso ci a ção é
con tri bu ir para o de sen vol vi men to so ci al, cul tu ral e
Co mu ni tá rio do mu ni cí pio de San ta Cruz do Mon te
Cas te lo/PR.

 



§ 1º São suas fi na li da des:

a) in te res sar-se, ati va men te pelo bem es tar cí vi -
co e mo ral da co mu ni da de.

b) Pro mo ver fó runs para li vre dis cus são dos as -
sun tos de in te res se pú bli co.

c) Unir os mo ra do res e ami gos em suas le gí ti -
mas as pi ra ções e lu tan do por seus in te res ses e di re i -
tos.

d) Pro mo ver a or ga ni za ção so ci al de seus as so -
ci a dos e co mu ni da de.

e) Esti mu lar o es pí ri to de so li da ri e da de co mu ni -
tá ria en tre os mo ra do res e ami gos, mem bros da
Asso ci a ção, no sen ti do de de sen vol ver e me lho rar as
con di ções de vida dos mes mos.

f) Re pre sen tar pe ran te as au to ri da de ad mi nis -
tra ti vas, le gis la ti vos e ju di ciá ri os, os in te res ses ge ra is
dos mo ra do res e ami gos des ta as so ci a ção, ou os in -
te res ses in di vi du a is dos seus as so ci a dos, re in vi di -
can do as so lu ções.

g) Man ter ser vi ços as sis tên ci as e co o pe ra ti vos,
in clu si ve atra vés de con vê ni os com or ga nis mos pú bli -
cos e par ti cu la res.

h) Pro mo ver cur sos pro fis si o na li zan tes e man -
ter tra ba lhos na área de cul tu ra, edu ca ção, es por tes,
la zer, ação so ci al, sa ú de, co mu ni ca ção e for ma ção
de jo vens em be ne fí cio dos as so ci a dos e mo ra do res
em ge ral.

i) For ma ção da Ci da da nia do Ho mem.

j) Unir as Co mu ni da des para a di fu são de pro -
gra mas de ca rá ter edu ca ti vo, cul tu ral, his tó ri co, re cre -
a ti vo, re li gi o so, in for ma ti vo, in fan tis e no ti ciá ri os de
es por tes e la zer.

§ 2º A “ACOSMOC”, po de rá agir iso la da men te,
ou atra vés de Con vê ni os com en ti da des pri va das ou
do Se tor pú bli co, ou ain da com a ce le bra ção do ex -
pert, sem pre vi san do o pro gres so do qua dro So ci al.

CAPÍTULO III 
Das Con di ções de Fun ci o na men to

Art. 5º São con di ções de fun ci o na men to:

a) Obe de cer as Leis.

b) Os car gos se rão exer ci dos sem re mu ne ra ção
c) A Asso ci a ção não po de rá to mar po si ções po -

lí ti cas-partidárias e re li gi o sas.

d) Não ce der sua sede à en ti da de de na tu re za
po lí ti ca-partidária.

e) A Asso ci a ção exer ce rá suas ati vi da de sem
fins lu cra ti vos.

f) O qua dro de pe so al será sem pre cons ti tu í do
de ao me nos 2/3 (dois ter ços) de tra ba lha do res bra si -
le i ros.

g) A res pon sa bi li da de e a ori en ta ção in te lec tu al
e ad mi nis tra ti va da en ti da de, ca be rão so men te a bra -
si le i ros na tos ou na tu ra li za dos a mais de l0 (dez)
anos.

h) A en ti da de não po de rá efe tu ar ne nhu ma al te -
ra ção do seu Esta tu to sem pré via au to ri za ção dos ór -
gãos com pe ten tes.

CAPÍTULO IV 
O Qu a dro Asso ci a ti vo, Di re i tos e De ve res

Art. 6º São ace i tos como as so ci a dos, pes so as
de ma i o ri da de le gal, de ca rá ter bem for ma do e de boa 
re pu ta ção na co mu ni da de, des de que se jam ex clu si -
va men te mo ra do res do Mu ni cí pio de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo/PR.

Art. 7º Para as so ci ar-se o in te res sa do pre en -
che rá a pro pos ta de ad mis são, as si nan do-a com ou -
tros três as so ci a dos.

§ 1º Após apro va ção da Di re to ria, o in te res sa do
for ne ce rá os da dos para sua fi cha ca das tral e as si na -
rá o li vro de ma trí cu la, é o com pro van te de sua fi li a -
ção e so men te po de rá ser fe i ta após o pre en chi men to 
da pro pos ta de fi cha ca das tral.

Art. 8º Após as si na tu ra do li vro de ma trí cu las, o
as soc ci a do ad qui re to dos os di re i tos e de ve res ci ta -
dos nes te Esta tu to.

Art. 9º São ad mi ti das as se guin tes ca te go ri as de 
as so ci a dos: Fun da do res Efe ti vos, Be ne mé ri tos e Ho -
no rá ri os.

§ 1º São fun da do res os as so ci a dos que se ins -
cre ve rem na Assem bléia de Cons ti tu i ção.

§ 2º São efe ti vos, to dos os as so ci a dos ad mi ti -
dos na for ma es ta tu tá ria.

§ 3º São be ne mé ri tos, aque les que te nham sido
ace i tos pela Assem bléia Ge ral, por pro mo ve rem do a -
ções para o pa tri mô nio, ou por te rem pro mo vi do bol -
sas de es tu do e co la bo ra ções téc ni cas de re le va da
im por tân cia à “ACOSMOC”.

§ 4º São ho no rá ri os, pes so as fí si cas ou ju rí di -
cas de no tó rio va lor e re le van te atu a ção em prol da
“ACOSMOC”, que fo rem ace i tos como tais pela
Assem bléia Ge ral.

§ 5º Os as so ci a dos só te rão res pon sa bi li da des
pe los com pro mis sos da “ACOSMOC”, se es tes fo rem
sub me ti dos a apro va ção pela Assem bléia Ge ral.

§ 6º No ato da as si na tu ra do li vro de ma trí cu la, o 
as so ci a do de cla ra es tar ci en te com este Esta tu to.



Art. 10. Só po de rão vo tar e se rem vo ta dos, os
as so ci a dos fun da do res efe ti vos da “ACOSMOC” e
que te nham in gres sa do no qua dro so ci al até 180 dias
an tes da res pec ti va Assem bléia Ge ral.

Art. 11. São di re i tos e de ve res dos as so ci a dos
Efe ti vos e fun da do res:

a) Vo tar e ser vo ta do.
b) Par ti ci par das Assem bléi as Ge ra is, dis cu tin -

do e vo tan do os as sun tos que nela se tra ta rem.
c) Apre sen tar por es cri to à Di re to ria ou Assem -

bléia, me di das de in te res se da “ACOSMOC”.
d) De mi tir-se da as so ci a ção.
e) Pro por a ad mis são de no vos as so ci a dos.
Art. 12. São de ve res de to dos os as so ci a dos:
a) Pro mo ver o en gran de ci men to mo ral, cul tu ral

e ma te ri al da Asso ci a ção, cum prin do as de ter mi na -
ções con ti das nes te Esta tu to e de li be ra ções das
Assem bléi as Ge ra is.

b) De sem pe nhar com de di ca ção os car gos para 
os qua is fo rem ele i tos ou no me a dos.

Pa rá gra fo úni co. Os di re i tos e obri ga ções dos
as so ci a dos fa le ci dos, con tra í dos com a Asso ci a ção e
as ori un das de suas res pon sa bi li da des como as so ci -
a do pe ran te ter ce i ros, pas sam para os her de i ros.

CAPÍTULO V 
Da Cons ti tu i ção da Asso ci a ção

Art. 13. São ór gãos da Asso ci a ção:
a) Assem bléia Ge ral – é o ór gão má xi mo da

Asso ci a ção, in te gra da por to dos os seus só ci os em
dia com seus di re i tos con for me o Esta tu to.

b) Con se lho Fis cal – é o ór gão de fis ca li za ção
dos atos da Di re to ria no se tor fi nan ce i ro, com pos to
por Pre si den te e dois mem bros efe ti vos e três su plen -
tes, com man da to de dois anos, emi tin do pa re cer so -
bre as pres ta ções de Con ta.

c) Di re to ria – é o ór gão de exe cu ção das de ci -
sões da Assem bléia Ge ral, com pos ta por Pre si den te,
Vi ce-Presidente, 1º 2º e Se cre tá rio, 1º e 2º Te sou re i ro, 
com man da to de dois anos.

d) De par ta men to — são ór gãos au xi li a res da Di -
re to ria da Asso ci a ção, por elas ori un da na me di da
das ne ces si da des e cu jos mem bros se rão de sua li vre 
es co lha.

Art. 14. A Assem bléia Ge ral será Ordi ná ria e
Extra or di ná ria. A Assem bléia Ge ral Ordi ná ria, será
re a li za da anu al men te em de zem bro para apre ci a ção
do re la tó rio de ati vi da des e pres ta ções de con tas da
Di re to ria. De dois em dois anos, será re a li za da para

ele i ção e pos se dos ór gãos da Di re to ria, e do Con se -
lho Fis cal da Enti da de, no mês de mar ço.

§ 1º A Assem bléia Ge ral Ordi ná ria será con vo -
ca da pela Pre si dên cia ou a ma i o ria da Di re to ria da
Enti da de.

Art. 15. A Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria será
con vo ca da pelo Pre si den te, pela ma i o ria da Di re to ria
ou por um ter ço dos as so ci a dos em dias com a as so -
ci a ção, em qual quer data.

Art. 16. O nú me ro le gal para re a li za ção da
Assem bléia Ge ral é de dois ter ços dos Asso ci a dos,
em pri me i ra con vo ca ção, e em qual quer nú me ro de
as so ci a dos, em Se gun da con vo ca ção, uma hora
após.

Art. 17. A Con vo ca ção da Assem bléia Ge ral
será efe ti va atra vés do Edi tal, afi xa do na sede da
Enti da de e em lu ga res pú bli cos, com no mí ni mo de
uma Se ma na de an te ce dên cia.

Art. 18. Para ele i ção da Di re to ria e Con se lho
Fis cal, se rão apre sen ta dos cha pas com ple tas para a
se cre ta ria da Asso ci a ção efe tu ar o res pec ti vo re gis tro 
até dez dias an tes do ple i to.

Art. 19. O Pre si den te da Di re to ria nos ór gãos
pú bli cos ou pri va dos, em ju í zo ou fora dele, sen do
subs ti tu í do no seu im pe di men to, pelo Vi -
ce-Presidente.

Art. 20. As obri ga ções e atos de na tu re za fi nan -
ce i ra se rão as su mi dos pela Pre si den te e Te sou re i ro,
mas as des pe sas re fe ren tes a ali e na ção do pa tri mô -
nio se rão re sol vi das pela Assem bléia Ge ral.

Art. 21. Os atos da se cre ta ria são de res pon sa -
bi li da de do Se cre tá rio, ca ben do-lhe as re u niões, ela -
bo rar Atas, con tro lar os ofí ci os re ce bi dos e re me ti dos
e ar qui vos da Enti da de.

Art. 22. A en ti da de terá seu re gi me in ter no de fi -
nin do suas atri bu i ções e sis te mas de fun ci o na men to,
res pe i ta das as de ter mi na ções des te Esta tu to.

Art. 23. No caso de vaga de qual quer car go e por 
fal ta de su plen tes, ca be rá a cada or ga nis mo in di car o
subs ti tu to, sub me ten do o nome do in di ca do à apro va -
ção da Assem bléia Ge ral.

Art. 24. To dos os car gos ele ti vos ou de de par ta -
men to, se rão exer ci dos sem re mu ne ra ção, ou seja,
gra tu i ta men te.

Art. 25. O pa tri mô nio da Enti da de será cons ti tu í -
do:

a) pe las men sa li da des dos as so ci a dos;
b) no caso da as so ci a ção ser fi li a da a en ti da des

cul tu ra is e edu ca ti vas, pe las ver bas que as mes mas
co la ca rem as dis po si ção da ”Acos moc“;

 



c) por pro mo ções;
d) pe los do na ti vos fe i tos por pes so as fí si cas e

ju rí di cas;
e) pe las sub ven ções fe i tas pelo Go ver no Fe de -

ral, Esta du al, Mu ni ci pal, Au tar qui as, Fun da ções Pú -
bli cas e Enti da des em ge ral.

CAPÍTULO VI
As Dis po si ções Ge ra is e Tran si to ri a is

Art. 26. A Asso ci a ção man te rá li vro de re gis tro
de Atas da Assem bléia Ge ral, da Di re to ria e do Con -
se lho Fis cal, bem como os li vros con tá be is e de re gis -
tro de bens mó ve is e imó ve is.

Art. 27. A dis so lu ção da Enti da de po de rá ser re -
sol vi da por Assem bléia Ge ral me di an te a de ci são de
dois ter ços dos as so ci a dos qui tes com as obri ga ções
so ci a is.

Art. 28. Em caso de dis so lu ção, seus bens imó -
ve is e mó ve is, se rão do a dos a Enti da des con gê ne res
ou a cri té rio dos par ti ci pan tes da Assem bléia Ge ral.

Art. 29. As men sa li da des se rão fi xa dos por
Assem bléia Ge ral. As de ci sões se rão en tre gues a Te -
sou ra ria da Enti da de.

Art. 30. O pre sen te Esta tu to po de rá ser re for mu -
la do por de li be ra ção da Assem bléia Ge ral da qual
par ti ci pem os as so ci a dos em nú me ro de dois ter ços
na pri me i ra con vo ca ção e cin qüen ta por cen to na Se -
gun da con vo ca ção uma hora após.

Art. 31. Os ca sos omis so do pre sen te Esta tu to
se rão re sol vi dos pela Di re to ria e pos te ri or men te re fe -
ren da dos pela Assem bléia Ge ral, den tro de no ven ta
dias.

Art. 32. Este Esta tu to foi apro va do em Assem -
bléia Ge ral de Cons ti tu i ção con vo ca da para o dia
11-3-99, pas san do a vi go rar após seu re gis tro em
car tó rio.

Con clu í do a le i tu ra, dis cus são e apro va ção do
Esta tu to pas sou-se a es co lha da Di re to ria Exe cu ti va e 
Con se lho Fis cal da ”Acos moc“, para o pe río do de 2
(dois) anos. A Assem bléia de ci diu pelo voto de acla -
ma ção, sen do os se guin tes mem bros: Pre si den te:
Raul de Oli ve i ra, bra si le i ro, ca sa do, RG. 681.124,
CPF. 290.687.388-87, re si den te e do mi ci li a da à Rua
das Gu i a nas nº 1.025, na ci da de de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo/PR; Vice Pre si den te: Anto nio Cân di do
Fi lho, bra si le i ro, ca sa do, RG.  1.286.092/PR., CPF.
306.589.509-9l, re si den te e do mi ci li a do à Av. Pa u lo
Lí ba no nº 116, na ci da de de Stª Cruz do Mon te Cas te -
lo/PR; 1ª Se cre tá ria: Lacy Cor de i ro da Sil va, bra si le i -
ra, vi ú va, RG. 237.458, CPF. 906.125.079-04, re si -
den te e do mi ci li a do à Rua Esta dos Uni dos nº 358, na

ci da de de Stª Cruz do Mon te Cas te lo/PR; 2º Se cre tá -
rio: Van der ley Alta ci ne Fusa, bra si le i ro, RG.
2.046.099/PR; CPF. 390.343.569-49, re si den te e do -
mi ci li a do à Av. Pa u lo Lí ba no s/n, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo/PR; 1º Te sou re i ro: Ade mir Li -
ut ti, bra si le i ro, RG. 3.332.212–7/PR; CPF.
468.749.849–34, re si den te e do mi ci li a da à Rua Esta -
dos Uni dos nº 540, na Ci da de de San ta Cruz do Mon -
te Cas te lo/PR; 2º Te sou re i ro: Val de mar Car do so da
Sil va, bra si le i ro, RG. 4.447.748-3/PR; CPF.
388.058.559-87, re si den te e do mi ci li a do à rua Igua çu
nº 172 em San ta Cruz do Mon te Cas te lo/PR; Con se -
lho Fis cal. Iná cio Schi roff, bra si le i ro, RG. 1.737.975,
CPF. 281.943.579-34 re si den te e do mi ci li a do na Rua
Por tu gal s/n em San ta Cruz do Mon te Cas te lo/PR e
Gil son Ro ber to da Sil va, bra si le i ro, RG.
3.814.966-0/PR; CPF 1.376.009-00, re si den te e do -
mi ci li a do à Rua Sol da do Ma te us Alves nº 486, na ci -
da de San ta Cruz do Mon te Cas te lo/PR. To dos os in -
te gran tes aci ma qua li fi ca dos, são ma i o res e ca pa zes. 
Após apu ra do os efe i tos, o Pre si den te ele i to Sr. Raul
de Oli ve i ra fez uso da pa la vra, agra de cen do, pri me i ro
a Deus, pe din do for ças e união a to dos os ele i tos,
agra de cen do a to dos os pre sen tes, em se gui da fi cou
li vre a pa la vra a to dos, como não hou ve in te res se, o
Pre si den te dos tra ba lhos deu-lhes ime di a ta pos se
para suas fun ções e atri bu i ções que se ini ci ou nes ta
data, pos se esta que trans cor reu num ver da de i ro cli -
ma de des con tra ção. Os tra ba lhos da ses são foi sus -
pen so por um tem po ne ces sá rio para que fos se fe i to
a la vra tu ra des ta ata, o que eu: Lacy C. da Sil va, fiz
como Se cre tá ria e após re a ber ta a ses são, a re fe ri da
ata foi lida e apro va da  em todo o seu teor, a qual se -
gue as si na da pela pre si den te, por mim e por to dos os
de ma is pre sen tes, que pas sam a se rem con si de ra -
dos mem bros fun da do res da: Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria de San ta Cruz do Mon te Cas te lo
”ACOSMOC“.

San ta Cruz de Mon te Cas te lo/PR, 11 de Mar ço
de 1999.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 201, DE 2001

(Nº 825/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Cul tu ral e Artís ti co de Uraí a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Uraí, Esta do do Pa ra ná.



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 265, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Uraí, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.250, 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 da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 - Por ta ria nº 260, de 14 de ju nho de 2000 -
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra, na ci da de de Sa les Oli ve i ra - SP;

2 - Por ta ria nº 261, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca, na ci da de de
Antô nio Pra do - RS;

3 - Por ta ria nº 262, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção O Bom Sa ma ri ta no - ABS, na ci da de de
Rio Bran co do Sul - PR;

4 - Por ta ria nº 263, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria de San ta Cruz do
Mon te Cas te lo — ACOSMOC, na ci da de de San ta
Cruz do Mon te Cas te lo - PR;

5 - Por ta ria nº 264, de 14 de ju nho de 2000 —
Fun da ção Pe dro Coê lho de Re sen de, na ci da de de
Boa Hora - PI;

6 - Por ta ria nº 265, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Uraí, na ci da de Uraí- PR;

7 - Por ta ria nº 266, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e 
Artís ti co de Ter ra Boa, na ci da de de Ter ra Boa - PR;

8 - Por ta ria nº 267, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ana Ro ber to - ACAR, na ci -
da de de Mis são Ve lha - CE;

9 - Por ta ria nº 268, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção de Ra di o di fu são de Cu ma ru, na ci da de
de Cu ma ru - PE;

10 - Por ta ria nº 269, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Asso ci a -

das FM, da Ci da de de Fi lo me na, na ci da de de San ta
Fi lo me na - PI;

11 - Por ta ria nº 270, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Cul tu ral Dona Ma ria Ver gen ti na, na ci da -
de de Gu a í ra - SP;

12 - Por ta ria nº 271, de 14 de ju nho de 2000—
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Jo viâ nia, na ci da de de
Jo viâ nia - GO;

13 - Por ta ria nº 272, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Be ne fi ci en te ”He -
róis da Re ti ra da“, na ci da de de Guia Lo pes da La gu na 
- MS;

14- Por ta ria nº 273, de 14 de ju nho de 2000 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e Infor ma ção ”Prin ce sa do Nor te“, na ci -
da de de So no ra - MS; e

15 - Por ta ria nº 274, de 14 de ju nho de 2000—
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Por to Cal vo, na
ci da de de Por to Cal vo - AL.

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2000. - Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 301/MC

Bra sí lia, 21 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Uraí, com
sede na ci da de de Uraí, Esta do do Pa ra ná, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da -
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra geral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -

 



do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.001650/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 265, DE 14 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.001650/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Uraí, com
sede na Rua Lino Nar dim, nº 758 A-Fundos, Ba ir ro
Cen tro, na ci da de de Uraí, Esta do do Pa ra ná, a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 23E12’00"S e lon gi tu de em
50E48’0"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Ata da Assem bléia Extra or di ná ria da Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Uraí.

Ao vi gé si mo oi ta vo dia do mês de de zem bro do
ano de hum mil no ve cen tos e no ven ta e nove, às 20
ho ras, na sede da Asso ci a ção, sito à Rua Lino Nar din
nº 758-A, Uraí, Esta do do Pa ra ná, re a li zou-se a
Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria da Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de
Uraí, com ob je ti vo de re gu la ri zar o pe río do de ele i ção

e pos se da di re to ria, de acor do com as nor mas do
Esta tu to da Asso ci a ção. O pre si den te Sil vio Ri nal do
Ze chim ini ci ou a as sem bléia, ex pli can do a to dos pre -
sen tes, que con for me cons ta ta do no Esta tu to, Arti go
13, o man da to da atu al di re to ria, que de acor do com a 
ele i ção an te ri or, ter mi na ria em de zem bro do Cor ren te 
ano, de ve ria em cum pri men to do Esta tu to per ma ne -
cer até a data de De zem bro do ano de dois mil, após
ou vir os pre sen tes, e co lhi das su ges tão e idéi as, do
que qui se ram opi nar so bre o as sun to, de ci diu una ni -
me men te em pror ro gar o atu al man da to, até a data
es ta be le ci da no Esta tu to, cum prin do as sim as re gras
não ob ser va das an te ri or men te. Após de fi ni do, fez
uso da pa la vra no va men te o Sr. Pre si den te Sil vio Ri -
nal do Ze chim, di zen do a to dos, que por mo ti vos par ti -
cu la res não mais po de ria ocu par o Car go de Pre si -
den te des ta as so ci a ção, de i xan do o mes mo a dis po -
si ção da Di re to ria, ana li san do a si tu a ção, co lo ca rão o
car go a dis po si ção do Vi ce-Presidente José Pa u la da
Sil va, o mes mo pe diu des cul pa a to dos, mas tam bém
de vi do a par ti cu la ri da des o mes mo não po de ria tam -
bém as su mir o ci ta do car go. Di an te do dis pos to e por
von ta de de to dos, de fi niu-se em ele ger um novo pre -
si den te até o tér mi no des te man da to, ou seja De zem -
bro do ano de dois mil. Ci ta dos al guns no mes pas -
sou-se en tão a vo ta ção se cre ta do re fe ri do nome
para ocu pa ção do car go de Pre si den te. Após co lhi do
os vo tos ele geu-se por ma i o ria ab so lu ta de vo tos o
Sr. João Teó fi lo Sal ga do Fi lho para o car go de pre si -
den te. De vi do a es co lha do Sr. Teó fi lo Sal ga do Fi lho,
fi cou en tão ha ven do a ne ces si da de de es co lha de um 
novo mem bro para ocu par, o car go de Con se lhe i ro
Fis cal, no va men te dis cu ti do por to dos, ele geu-se en -
tão para o Con se lho Fis cal, o Sr. Mar cos Au ré lio Pes -
ca ro lo, bra si le i ro, ca sa do, re si den te e do mi ci li a do
nes ta ci da de de Uraí, Esta do do Pa ra ná, fi can do en -
tão a Di re to ria para cum pri men to do man da to até de -
zem bro do ano de dois mil, as sim cons ti tu í da:

Pre si den te: João Teó fi lo Sal ga do Fi lho
Vi ce-Presidente: José Pa u la da Sil va
Se cre ta ria: Ma ria Ines Ermi nia Nar di ni
Te sou re i ro: Wal ter Oli ve i ra Lo za no
Di re tor Admi nis tra ti vo: João Vi tor Ma ri a no
Con se lho Fis cal: Ro ber to Car los Alves, Mar cos Au -
re lio Pes ca ro lo, Wan der ley Ma ci el da Sil va.

Após apro va ção de to dos de cla rou em pos sa do
o novo pre si den te des ta Asso ci a ção.

Eu Ma ria Ines Ermi nia Nar di ni, la vrei a pre sen te
ata a qual as si no jun ta men te com os de ma is pre sen -
tes.



João Teó fi lo Sal ga do Fi lho – José Pa u la da
Sil va – Wal ter Oli va Lo za no – Ro ber to Car los
Alves – Wan der ley M. da sil va – Te o do mi ro Cos ta – 
Ander son Orte ga – Luiz Car los Ze chim – Sil vio Ri -
nal do Ze chim – Ma ria I. E. Nar di ni – João  Vi tor Ma -
ri a no – Gil mar A. Pes va ro lo – Gil mar José Gre gio – 
Ange la T. S. Ze chim – Gla u cia T. Men des.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2001

(Nº 833/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACB –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten 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 Bra ço do Nor te,
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 257, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Bra ço
do Nor te, 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 1.173/00

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, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria con for me os se guin tes atos e en ti -
da des:

1 – Por ta ria nº 219, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São
Jor ge do Ivaí, na ci da de de São Jor ge do Ivaí-PR;

2 – Por ta ria nº 246, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ba tu ri ten se de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra – ACBCC, na ci da de de Ba tu ri té-CE;

3 – Por ta ria nº 247, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria da Estân cia, na ci -
da de de Águas de San ta Bár ba ra-SP;

4 – Por ta ria nº 248, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral União Co mu ni tá ria Zona Sul, na
ci da de São Bor ja-RS;

5 – Por ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM, na ci da de Cam bo riú-SC;

6 – Por ta ria nº 250, de 7 de ju nho de 2000 – So -
ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba, na
ci da de de Ara tu ba-CE;

7 – Por ta ria nº 251, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ja ta i zi nho, na ci da de de Ja ta i zi nho-PB;

8 – Por ta ria nº 252, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun do no ven se,
na ci da de de Mun do No vo-BA;

9 – Por ta ria nº 253, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Cris tã do Pa u lis ta, na ci da de de
Pa u lis ta-PE;

10 – Por ta ria nº 254, de 7 de ju nho de 2000 –
ACITA, Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita ra na, 
na ci da de de Ita ra na-ES;

11 – Por ta ria nº 255, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de Mães de Pi ra pe mas, na ci da de de Pi -
ra pe mas-MA;

12 – Por ta ria nº 256, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei, (ACELCR), na ci da de de Bor ba-AM; e

13 – Por ta ria nº 257, de 7 de ju nho de 2000 –
ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se, na ci -
da de de Bra ço do Nor te-SC.

Bra sí lia, 25 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 266/MC

Bra sí lia, 28 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da ACB – Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Bra co nor ten se, com sede na ci da de de Bra -
ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2 – Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa, de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra diq di fu são 
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di -
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan -
tes.

 



3 – Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4 – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta -
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53820.000877/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5 – Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za cão, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i câo Fe de ral.

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 257, DE 7 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000877/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Bra ço nor te ren se,  com sede na Rua 22 de Ou tu -
bro, s/nº Esqui na Rua Ani ta, na ci da de de Bra ço do
Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 28E16’33"S e lon gi tu de em
49E09’22"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Ata da Assem bléia Ge ral de Cons ti tu i ção da
ACB — Asso ci a ção co mu ni tá ria Bra ço nor ten se,
re a li za da no dia 21 do mês de abril do ano de um
mil no ve cen tos e no ven ta e oito.

Aos 21 dias do mês de abril do ano de um mil
no ve cen tos e no ven ta e oito, às 20 ho ras, à Rua Se -
na dor Ne reu Ra mos nº 1939, nes ta ci da de, re u ni -
ram-se em Assem bléia Ge ral de Cons ti tu i ção os Se -
nho res mem bros fun da do res da ACB — Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se. Assu miu a Pre si dên cia
do tra ba lho, por acla ma ção unâ ni me, o Se nhor José
Edu ar do Cláu dio, bra si le i ro, ca sa do, téc ni co ele tri cis -
ta, re si den te e do mi ci li a do em Bra ço do Nor te - SC.,
con vi dan do a mim, João Nas ci men to da Sil va, bra si -
le i ro, ca sa do, re si den te e do mi ci li a do em Bra ço do
Nor te - SC., para se cre ta ri ar a ses são, o que ace i tei.
— A pe di do do Pre si den te, li a or dem do dia, para a
qual fora con vo ca da esta Assem bléia Ge ral e que tem 
o se guin te teor: a) dis cus são e apro va ção do pro je to
dos es ta tu tos so ci a is; b) cons ti tu i ção e fun da ção de fi -
ni ti va da so ci e da de; c) ele i ção da Di re to ria e do Con -
se lho Fis cal; d) ou tros as sun tos re la ci o na dos com a
cons ti tu i ção e fun da ção da as so ci a ção. — Ini ci an -
do-se os tra ba lhos, o pre si den te me so li ci tou que pro -
ce des se à Le i tu ra do Pro je to dos Esta tu tos So ci a is,
cu jas có pi as já ha vi am sido dis tri bu í das pre vi am en tre 
aos pre sen tes. — Fin da a le i tu ra, o Pre si den te sub -
me teu-o, ar ti go por ar ti go, à apre ci a ção e dis cus são
e, em se gui da, à sua vo ta ção, ten do o mes mo sido
apro va do por una ni mi da de e sem emen das ou mo di fi -
ca ções. — A se guir, o Pre si den te de cla rou de fi ni ti va -
men te fun da da e cons ti tu í da a as so ci a ção ACB —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria

Bra ço nor ten se, pro ce den do-se, en tão, à ele i ção 
da Di re to ria e do Con se lho Fis cal, para o pri me i ro pe -
río do de ges tão, que che gou ao se guin te re sul ta do;

Fi can do as sim cons ti tu í da Pre si den te José Edu -
ar do Cláu dio, vi ce-presidente João Del la Gi us ti na, 1º
Se cre tá rio João Nas ci men to da Sil va, 2º Se cre tá rio
Jo a ci Nu nes, 1º Te sou re i ro Ru ber val Fre i tas Uli a no,
2º Te sou re i ro Olim pio Prá, Con se lho Fis cal mem bros
efe ti vos: Car los Ro ber to Koch, Elvi ro De bi a zi Vol pa to,
Ma no el Antô nio Ca mi lo, Su plen tes do Con se lho Fis -
cal: Emo ne Ma tei Neto, Mar cos Tra mon tin, Ger ma no
Ger lach Col la ço. — O Pre si den te, após apu ra dos os
ele i tos, deu-lhes ime di a ta pos se, para suas fun ções
e, atri bu i ções que se, ini ci am nes ta data. — Fez uso
da pa la vra o Sr. José Edu ar do Cláu dio, des ta can do a
im por tân cia de exis tir uma Asso ci a ção Co mu ni tá ria,
para que pos sa de sen vol ver ati vi da des tais como: la -
zer, es por te e cul tu ra jun to a seus mem bros as so ci a -



dos, para que exis ta ma i or in te gra ção den tro da co -
mu ni da de. Fa zen do uso da pa la vra o Sr. Jo a ci Nu nes
elo gi ou da for ma como foi con du zi da a re u nião, e
agra de ceu a to dos pre sen tes e do be ne fí cio que tra rá
esta esta as so ci a ção para co mu ni da de. O Pre si den te 
ele i to men ci o nou a im por tân cia da fun da ção da Asso -
ci a ção, sen do que esta co mu ni da de ti nha este ob je ti -
vo. O Pre si den te, sus pen deu a ses são pelo tem po
ne ces sá rio para a la vra tu ra des ta ata, o que eu fiz,
como se cre tá rio, em 3 (Três) vias de igual teor, em 2
(Duas) fo lhas da ti lo gra fa das e, após re a ber ta a ses -
são, a mes ma foi lida e apro va da e se gue as si na da
pelo Pre si den te da Assem bléia, por mim, se cre tá rio e
por to dos os de ma is pre sen tes, que pas sam a ser
con si de ra dos mem bros fun da do res 21 de abril de
1998. _ José Edu ar do Cláu dio _ João Del la Gi us ti na _ 
João Nas ci men to da Sil va _ Jo a ci Nu nes _ Ru ber val
Fre i tas Uli a no _ Olim pio Prá _ Car los Ro ber to Koch _
Ei vi ro De bi a zi Vol pa to _ Ma no el Antô nio Ca mi lo _
Emo ne Ma tei Neto _ Mar cos Tra mon tin _ Ger ma no
Ger lach Col la ço _ José Luiz To ma zi _ Joel de Oli ve i ra 
_ Vil mar de Oli ve i ra André _ Gel son Cla u dio Neto.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 540, 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 94, de
2000 (nº 245/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Fun da ção João XXIII - Rá dio
Por um Mun do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da res,
Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 2000 (nº 245, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a con ces são da Fun da ção João XXIII - Rá dio
Por um Mun do Me lhor 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 Go ver -
na dor Va la da res, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 in for ma que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri -
men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção João XXIII - 
Rá dio Por um Mun do Me lhor:

• José He le no - Pre si den te
• José Ra i mun do Mi ran da - Di re tor

• Dalmy de Pa u la Cos ta - Di re tor
• Odi lon La ga res de Agui lar - Ge ren te Admi nis -

tra ti vo

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, 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.

Go ver na dor Va la da res, com uma po pu la ção de
250 mil ha bi tan tes, é o prin ci pal cen tro ir ra di a dor do
pro gres so e do de sen vol vi men to da re gião do Rio
Doce, que in clu em ain da os Mu ni cí pi os de Ipa tin ga,
Teó fi lo Oto ni e Ca ra tin ga, en tre ou tros.

Dis tan te 311 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e
ser vi do por três ro do vi as fe de ra is, Go ver na dor Va la -
da res tem uma eco no mia di ver si fi ca da, des ta can -
do-se a agri cul tu ra, a pe cuá ria e o re flo res ta men to.

Cur sos téc ni cos e su pe ri o res são ofer ta dos à
sua ju ven tu de, in clu si ve em áre as como ener gia elé -
tri ca, bi o lo gia e ciên cia da com pu ta ção. São in ten sas
as ati vi da des cul tu ra is e de la zer, es pe ci al men te pela
atu a ção de oito emis so ras de rá dio e qua tro jor na is de 
gran de cir cu la ção.

Uma des sas emis so ras é a Rá dio Por um Mun -
do Me lhor, per ten cen te à Fun da ção João XXIII, cuja
con ces são de fun ci o na men to está sen do re no va da
por este pro je to.

Man te nho com Go ver na dor Va la da res uma lon -
ga e du ra dou ra re la ção de ami za de e de re co nhe ci -
men to do seu gran de pa pel como mo tor do de sen vol -
vi men to de uma ex ten sa re gião de Mi nas Ge ra is. Co -
nhe ço suas li de ran ças po lí ti cas, sei do seu sen so de
res pon sa bi li da de, de sua ca pa ci da de de tra ba lho e
de sua de di ca ção ao pro gres so do mu ni cí pio.

 



É, por tan to, com re do bra da sa tis fa ção, que dou
pa re cer fa vo rá vel à im plan ta ção de mais uma emis so -
ra em Go ver na dor Va la da res, es pe ci al men te em se
tra tan do de uma rá dio que atu a rá sob a res pon sa bi li -
da de da Fun da ção João XXIII.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 94, 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 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Fun da ção João XXIII - Rá dio Por um
Mun do Me lhor 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, 3 de abril de 2000. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor –
Fre i tas Neto – José Co e lho – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Car los Pa tro cí nio – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Mo re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Ger -
son Ca ma ta – José Fo ga ça – Arlin do Por to – Emí -
lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do Ma tu za lém
– Edu ar do Si que i ra Cam pos.

ADENDO AO PARECER Nº DE 2001 - CE,

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
No in tu i to de pre ser var o re gis tro his tó ri co cons -

tan te da Expo si ção de Mo ti vos apre sen ta da pelo Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções ao Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, de que a pre sen te con ces são foi
ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Por Um Mun do
Me lhor Ltda., al te ra-se a re da ção do art. 1º do pre sen -
te PDS, que pas sa a ser a se guin te:

“Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re o De cre to s/nº, de 20 de ja ne i ro de
1997, 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 Fun da ção João XXIII — Rá dio Por 
Um Mun do Me lhor, ori gi na ri a men te ou tor ga -
da à Rá dio Por Um Mun do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da res,
Esta do de Mi nas Ge ra is."

Em 5 de ju nho de 2001. – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Luiz 
Pon tes – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or – Amir Lan -
do – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Pe dro Piva – 
Ju vên cio da Fon se ca – José Fo ga ça – Hugo Na po -

leão – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Ra mez
Te bet

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARAGRAFO
ÚNICO DO RISF.

OF. SGM Nº 644/00 

Bra sí lia, 26 de ou tu bro de 2000

Se nhor Di re tor,
Algu mas por ta ri as, no âm bi to do Po der Exe cu ti -

vo, que dão ori gem a pro je tos de de cre to le gis la ti vo
so bre re no va ção de per mis são ou con ces são para
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, 
men ci o nam o fato de ter ha vi do al te ra ção na de no mi -
na ção das ins ti tu i ções em ques tão.

Obser va mos, con tu do, que, al gu mas ve zes,
nem os pro je tos de de cre to le gis la ti vo vin dos da Câ -
ma ra dos De pu ta dos nem os pa re ce res emi ti dos pela
Co mis são de Edu ca ção do Se na do se re por tam ao
fato aci ma des cri to. A nos so ver, se ria de todo con ve -
ni en te que, quan do não vi es se ex pli ci ta do no pro je to
de de cre to le gis la ti vo, o pa re cer do Órgão Téc ni co a
ele se re fe ris se, em for ma de emen da de re da ção
apre sen ta da pelo Re la tor da ma té ria, até mes mo
para dar sen ti do de con ti nu i da de ao pro ces so.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Sª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Ra i mun do Car re i ro Sil va,
Se cre tá rio-Geral da Mesa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 

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

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

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 541, 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  262, de
2000 (nº 537/2000, 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 de Ra di o di fu são 
de Sa li nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sa li nas,
Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 262, de 2000 (nº 537, 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 de Ra di o di fu são de  Sa -
li nas a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 in for ma que a
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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são de Sa li nas:

• Mi guel Bar na bé Fre i re – Pre si den te
• Vera de Fá ti ma Vi a na – Vi ce-Presidente
• Ma ria Ima cu la da Sil va – Se cre tá ria
• Ju di te Mes si as de Je sus – Te sou re i ra
• San dra Na ta li ce de Oli ve i ra – Di re to ra Co mu ni -

tá ria

II – Aná li se

O Mu ni cí pio de Sa li nas é um dos mais im por tan -
tes e tam bém um dos ma i o res da re gião do Je qui ti nho -
nha. De eco no mia es sen ci al men te agro pe cuá ria, Sa li -
nas tem uma po pu la ção su pe ri or a 35 mil ha bi tan tes.

Man te nho, des de mu i tos anos, uma es tre i ta li -
ga ção com as li de ran ças po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas e
em pre sa ri a is de Sa li nas, for ta le ci da atra vés de vá ri as 
vi si tas que fiz ao Mu ni cí pio. Te nho por Sa li nas es pe ci -
al ad mi ra ção, em face à luta que seu povo vem en -
fren tan do para, a des pe i to de to das as di fi cul da des,
pro mo ver o pro gres so e o cres ci men to eco nô mi co e
so ci al.

Estou con ven ci do de que a Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Ra di o di fu são de Sa li nas, a quem este pro je to
au to ri za a ins ta la ção e o fun ci o na men to de uma rá dio
co mu ni tá ria, es ta rá com pro me ti da com o pro pó si to
de con tri bu ir para o de sen vol vi men to das ati vi da des
po lí ti cas, eco nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is de Sa li nas.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acompa nha o PDS nº 262, 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são de Sa li nas 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, 5 de ju nho de 2001. – Nilo
Te i xe i ra Cam pos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Luiz Pon tes – Arlin do
Por to – Ger son Ca ma ta – Na bor Jú ni or – Amir
Lan do – Pe dro Piva – Ju vên cio da Fon se ca – Hugo 
Na po leão – José Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner – Ro -
meu Tuma – Ra mez Te bet.

PARECER Nº 542, 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 43, de
2001 (nº 604/2000, 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 Novo Tem po a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cor re ia Pin to, Esta do
de San ta Ca ta ri na.
Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

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 43, de 2001 (nº 604, 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 Novo Tem po
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Cor re ia Pin to, Esta do de San ta Ca ta ri na.

 



Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 616, 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 105,
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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Novo Tem po:

• Pre si den te – Antô nio Fi gue i re do
• Vi ce-Presidente – Jair Ro dri gues de Mel lo
• Te sou re i ro – Dar ci Zam pi e ri
• Vi ce-Tesoureiro – Ales san dro de Fre i tas
• Se cre tá ria – Sil va na Ber nar di ni Du ar te
• Vi ce-Secretário – Sid nei Ber nar di ni
O 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 Evan dro Mi lho men, 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 43, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do

ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Novo Tem po 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, 5 de ju nho de 2001. – Nilo
Te i xe i ra Cam pos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor – Ro meu Tuma – Ger son Ca ma ta – Arlin do
Por to – Mar lu ce Pin to – Ra mez Te bet – Fran ce li no
Pe re i ra – Ju vên cio da Fon se ca – José Fo ga ça –
Na bor Jú ni or – Amir Lan do – Pe dro Piva – Luiz
Pon tes – Hugo Na po leão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. E 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 543, 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 67, de
2001 (nº 557/2000, 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 dos Ba ir ros do
Mu ni cí pio de Luz a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Luz, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 67, de 2001 (nº 557, 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 dos Ba ir ros
do Mu ni cí pio de Luz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Luz, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 117, 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 218,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria dos Ba ir ros do Mu ni cí pio de Luz:

• Pre si den te — Wag ner Bo ti nha
• Vi ce-Presidente - Di o ni des Luiz da Sil va
• Se cre tá rio-Geral - Edmar Alves
• 1º Se cre tá rio - De ni se Oli ve i ra Bo ti nha
• 2º Se cre tá rio - Ma ra ia Fran cis ca de Je sus
• Te sou re i ro — Ma te us Bo ti nha Oli ve i ra

• 1º Te sou re i ro — Cé lio Ro dri gues de Sou za
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 de Abreu,
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 67, de 2001, evi den cia o cum -
pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção
nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te ri za -
do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ba ir ros
do Mu ni cí pio de Luz 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, 5 de ju nho de 2001. – Nilo
Te i xe i ra Cam pos, Pre si den te Even tu al:  –  Arlin do
Por to, Re la tor – Mar lu ce Pin to – José Fo ga ça –
Luiz Pon tes – Hugo Na po leão – Fran ce li no Pe re i ra 
– Ju vên cio da Fon se ca – Ro meu Tuma – Amir Lan -
do – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Pe dro
Piva – Na bor Ju ni or – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

1988

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

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 544, 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 70, de
2001 (nº 612/000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Nova
Lima FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Nova Lima, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 70, de 2001 (nº 612, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Nova Lima FM a
exe cu tar  ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Nova Lima, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 45, 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 199,

de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção 
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Nova Lima FM:

• Pre si den te - San der son José Ra go ne zi

• Vi ce-Presidente - Dé lio Wag ner Fer re i ra

• Se cre tá rio-Geral – Mar cos Antô nio de Je sus

• 2º Se cre tá rio – Gu i do Ro dri gues de Bri to

• Te sou re i ro – Emer son Gon çal ves Car do so

• 2º Te so re i ro – Amân cio Ca bral de Me ne zes
Neto

• Di re tor de Ope ra ções – De nil son Lou ren ço do
Car mo

 Vi ce-Diretor de Ope ra ções – Mo i sés Ro sen do
de Andrade 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 Pri an te, e apr po 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 me boa téc ni ca le -
gis la tiva.

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 126, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti va Des co ber ten se de
Ra di o di fu são - FM 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, 5 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te Even tu al, Nilo Te i xe i ra Cam pos – Re la tor,
Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ca sil do Mal -
da ner – Hugo Na po leão – Pe dro Piva – José Fo ga -
ça – Na bor Ju ni or – Ger son Ca ma ta – Mar lu ce Pin -
to – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Pon tes – Ro meu
Tuma – Amir Lan do – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 545, 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 126, de
2001 (nº 662/2000, 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 Cul tu ral, Edu ca -
ti va, Espor ti va Des co ber ten se de Ra di o -
di fu são – FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Des co -
ber to, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

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 126, de 2001 (nº 662, 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 Cul tu ral, Edu -
ca ti va, Espor ti va Des co ber ten se de Ra di o di fu são –
FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Des co ber to, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 658, 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 129, de 5 de abril
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 Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti va Des co ber ten se de 
Ra di o di fu são – FM:

• Pre si den te – Braz de Cas tro Lima
• Vi ce-Presidente – Lu iz mar Ma u ad

• Se cre tá ria – Gu i o mar Fon se ca Pa tri o ta Lima

• Te sou re i ro – Gi o va ni Braz Alves Trom bi ni

 



O re fe ri do 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 Eu rí pi des Mi ran da, 
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 67, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti va, Des co ber ten se de
ra di o di fu são – FM 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, 5 de ju nho de 2001. –  Nilo
Te i xe i ra Cam pos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la -
tor  Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal da ner – Hugo Na -
po leão – Pe dro Piva – Jose Fo ga ça – Na bor Ju ni or
– Ger son Ca ma ta – Amir Lan do –   Ro meu Tuma –
Pe re i ra – Luiz Pon tes – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio
da Fon se ca –   Ra mez Te bet – Fran ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA REPÚ 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.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo, re ce bi dos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, de nºs 194 a 202, de 2001, li dos an te ri or men te, 
te rão o pra zo de 45 dias para tra mi ta ção, e 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, de acor do com o Re gi men to
Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 5 de ju -
nho de 2001 e pu bli cou no dia 6 do mes mo mês e ano, 
a Me di da Pro vi só ria nº 2.153-2, que cria a Agên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA, ex tin gue a Su -



pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia –
SUDAM e dá ou tras pro vi dên ci as".

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Iris Re zen de 
José Alen car Amir Lan do

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga Ro meu Tuma

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSD

Ade mir Andra de Ro ber to Sa turn no

*PTB

Arlin do Por to

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Ju tahy Ju ni or João Alme i da
Ro ber to Jef fer son Ri car do Fer ra ço

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on Expe di to Jú ni or

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

Wal ter Pi nhe i ro Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Pe dro Eu gê nio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 8-6-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 11-6-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de.

Até 20-6-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Ate 5-7-2001 – pra zo no Con gres so Na ci nal

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da
União, os se guin tes Avi sos:

– nº 90, de 2001 (nº 2.227/2001, na ori gem), de
29 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 133, de 2001 – TCU (1ª Câ ma ra), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so -
bre au di to ria re a li za da no Hos pi tal Sa ma ri ta no, em
Itu i u ta ba (MG), vi san do à apu ra ção de pos sí ve is ir re -
gu la ri da des na apli ca ção de re cur sos do Sis te ma Úni -
co de Sa ú de – SUS (TC nº 017.505/2000-0);

– nº 91, de 2001 (nº 2.255/2001, na ori gem), de
29 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 132, de 2001 – TCU (1ª Câ ma ra), bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so -
bre au di to ria ope ra ci o nal re a li za da no pe río do de
23-8 a 17-9-99, na Admi nis tra ção Re gi o nal do Ser vi -
ço So ci al do Co mér cio em São Pa u lo (SP) (TC nº
016.356/99-3);

– nº 92, de 2001 (nº 2.287/2001, na ori gem), de
30 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 320, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de
San ta Ca ta ri na na área de pes so al (TC nº
004.872/2000-1);

– nº 93, de 2001 (nº 2.315/2001, na ori gem), de
30 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 319, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da jun to ao Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Sul na ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta,
nas áre as de con vê ni os, acor dos e ajus tes fir ma dos
pela União com o re fe ri do Go ver no de Esta do (TC nº
007.399/99-5);

– nº 94, de 2001 (nº 2.343/2001, na ori gem), de
30 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 318, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -

 



pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria de na tu re za ope ra ci o nal re a li za da no Incen -
ti vo ao Com ba te às Ca rên ci as Nu tri ci o na is – INCC,
de res pon sa bi li da de da Área Téc ni ca de Ali men ta ção
e Nu tri ção – ATAN, in te gran te da es tru tu ra da Se cre -
ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de
(TC nº 012.774/2000-5); e

– nº 95, de 2001 (nº 2.393/2001, na ori gem), de
30 de maio úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 321, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Ban co do Nor des te do Bra sil
S/A – BNB em aten di men to a so li ci ta ção da Co mis -
são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma ra dos De -
pu ta dos acer ca das pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas e ju -
di ci a is ado ta das pelo Ban co ob je ti van do re cu pe rar
seus cré di tos jun to à em pre sa Fri ba sa Indús tria e Co -
mér cio Ltda. (TC nº 012.139/99-8);

Os Avi sos vão à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em aten di -
men to ao Re la tor do Avi so nº 4, de 2000, Se na dor Ge -
ral do Melo, de ter mi nou o des do bra men to do mes mo
em qua tro pro ces sos, da se guin te for ma:

– Avi so nº 4, de 2000, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 304, de 1999 (TCU – 1ª Câ ma ra), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, so bre le van ta men to de au di to ria re a li za da
na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ju a ze i ro do Nor te, Esta do
do Ce a rá (TC nº 275.215/95-4);

– Avi so nº 4-A, de 2000, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 305, de 1999 (TCU – 1ª Câ ma ra), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, so bre au di to ria re a li za da na Se cre ta ria de
Esta do da Sa ú de do Acre – FUNASA/AC, Escri tó rio
de Ne gó ci os da CEF/AC, Instân cia Co le gi a da Esta du -
al de Sa ne a men to, Co mis são Inter ges to res Bi par ti te,
Ge rên cia Esta du al do Mi nis té rio da Sa ú de, Con se lho
Esta du al de Sa ú de, Se cre ta ria Mu ni ci pal de Sa ú de e
Con se lho de Sa ú de de Cru ze i ro do Sul, to dos no
Esta do do Acre (TC nº 011.006/99-4);

– Avi so nº 4-B, de 2000, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 306, de 1999 e do Acór dão nº 479, de
1999 (TCU – 1ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti vos
Re la tó ri os e Vo tos que os fun da men tam, so bre au di -
to ria re a li za da na Se cre ta ria de Esta do de Sa ú de da
Pa ra í ba – FUNASA/PB, Escri tó rio de Ne gó ci os da
CEF/PB, Instân cia Co le gi a da Esta du al de Sa ne a -
men to, Co mis são Inter ges to res Bi par ti te, Ge rên cia
Esta du al do Mi nis té rio da Sa ú de, Con se lho Esta du al

de Sa ú de, Se cre ta ri as Mu ni ci pa is de Sa ú de e Con se -
lhos Mu ni ci pa is de Sa ú de de Cam pi na Gran de e Pa -
tos, den tro do Pro gra ma de Ação na Área da Sa ú de
no Esta do da Pa ra í ba (TC nº 014.064/97-4); e 

– Avi so 4-C, de 2000, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 307, de 1999 (TCU – 1ª Câ ma ra), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da -
men tam, so bre au di to ria re a li za da na Se cre ta ria de
Esta do de Sa ú de de Ala go as, FUNASA/AL, Escri tó rio 
de Ne gó ci os da CEF/AL –  Instân cia Co le gi a da Esta -
du al de Sa ne a men to, Co mis são Inter ges to res Bi par ti -
te, Ge rên cia Esta du al do Mi nis té rio da Sa ú de, Con se -
lho Esta du al de Sa ú de, Se cre ta ri as Mu ni ci pa is de Sa -
ú de e Con se lhos Mu ni ci pa is de Sa ú de de Ma ce ió e
Del mi ro Gou ve ia e Ma ce ió, den tro do Pro gra ma de
Ação na Área da Sa ú de no Esta do de Ala go as (TC nº
011.168/99-4).

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em aten di -
men to às con clu sões do Pa re cer nº 251, de 2001, da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, re fe ren te ao Di -
ver sos nº 42, de 1997, fo ram ex pe di dos os Ofí ci os nºs 
492/2001, à Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca,
493/2001, ao Tri bu nal de Con tas da União, e
494/2001, ao Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

Em res pos ta, a Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli -
ca in for ma, atra vés do Ofí cio nº 367/2001, que en ca -
mi nhou có pia do re fe ri do Pa re cer à Pro cu ra do ria da
Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro, para as pro vi -
dên ci as ca bí ve is.

A ma té ria re tor na à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le para cum pri men to da re co men da ção cons -
tan te da le tra “a” do voto do Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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 Nova da Cos ta.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 303, DE 2001

So li ci ta in for ma ções ao Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, Sr.
Mar tus Ta va res, so bre acor do de pri o ri -
da de de em prés ti mos jun to ao Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to
(BID).

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, e no art. 216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, so li ci to a Vos sa Exce lên cia seja en ca mi nha -
do ao Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men -



to e Ges tão, Sr. Mar tus Ta va res, pe di do de có pia do
acor do com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to (BID) para em prés ti mos ao Bra sil no pe río do
de 2001-2002.

De acor do com in for ma ções ve i cu la das na gran -
de im pren sa, o BID fe chou um acor do para em pres tar
US$3,7 bi lhões ao Bra sil, no pe río do de 2001-2002
(Agên cia Esta do, 23 de mar ço de 2001). Esses re cur -
sos de ve rão ser des ti na dos a vin te e oito (28) pro gra -
mas como a cri a ção de in fra-estrutura tu ris ta no Nor -
des te e no Sul, du pli ca ção de es tra das, sa ne a men to,
etc., e re cur sos para re for çar as re ser vas in ter na ci o -
na is (O Glo bo, 24 de mar ço de 2001).

Di an te da im por tân cia des ses re cur sos, so li ci to
seja en ca mi nha do, ao Se nhor Mi nis tro Mar tus Ta va res,
pe di do de có pia dos ter mos do re fe ri do acor do. Essas
in for ma ções de ve rão in clu ir da dos so bre o mon tan te
para cada pro gra ma, pro gra ma ção de exe cu ção, con di -
ções de fi nan ci a men to, pra zos, en tre ou tros da dos re le -
van tes, os qua is per mi ti rão ava li ar os ter mos do re fe ri do
acor do. – Se na do ra He lo í sa He le na.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Nova da
Cos ta, por 20 mi nu tos.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to em que os
de ba tes so bre a Ama zô nia tor na ram-se mais cons tan -
tes, en vol ven do pra ti ca men te to das as na ções, cum -
pre-me o de ver de pres tar o meu tes te mu nho so bre a im -
por tân cia atri bu í da a essa re gião no go ver no do Pre si -
den te Sar ney, ao qual te nho a hon ra de subs ti tu ir tem po -
ra ri a men te nes te Se na do da Re pú bli ca.

A Ama zô nia vi veu um novo tem po no seu go ver -
no, em pe nha do em pla ne jar o seu de sen vol vi men to,
ge rar ren da e pre pa rar o Bra sil do sé cu lo XXI. 

Essa pos tu ra de cor ria dos cin co pon tos fun da -
men ta is, pon tos ad mi rá ve is que nor te a ram o ca mi nho 
do seu go ver no em bus ca do pro gres so do povo bra si -
le i ro, qua is se jam: 

•Li ber da de; 
• De sen vol vi men to; 
• Pro mo ção So ci al; 
• Iden ti da de Cul tu ral
• So be ra nia e Inde pen dên cia.
Os es pa ços re gi o na is sub me ti dos ao pla ne ja -

men to in te gra do a essa li nha de con du ta fo ram con -

tem pla dos com ações pri o ri tá ri as, ob je ti van do re du zir 
de se qui lí bri os so ci a is e eco nô mi cos, eli mi nar a con fi -
gu ra ção dos dois Bra sis, o do rico e o do po bre, e pro -
por ci o nar o bem-estar do povo em to dos os qua dran -
tes do nos so País. A po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi -
o nal se fez pre sen te em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e o
ci da dão, con si de ra do no seu meio ge o grá fi -
co-cultural, pas sou a ser alvo para os be ne fí ci os que
as trans for ma ções da ri que za po de ri am ge rar. 

Des con cer tan te na que la épo ca era o qua dro
dos de sen con tros no cam po so ci al e eco nô mi co em
nos sas re giões. O Su des te, com a Gran de São Pa u lo
(área me tro po li ta na), com um mi lé si mo da su per fí cie
do País e 10% da sua po pu la ção, con tri bu ía com 40% 
da ren da na ci o nal; o Sul, com 7% da su per fí cie do
País, 18% da po pu la ção, par ti ci pa va com 17% da ren -
da na ci o nal; o Nor des te, com 18% da su per fí cie do
País, 30% da po pu la ção, con tri bu ía com 14% para a
ren da na ci o nal; o Cen tro-Oeste, com 25% da su per fí -
cie do País e 5% da po pu la ção, con tri bu ía ape nas
com 4% da ren da na ci o nal; fi nal men te, a Ama zô nia,
iso la da do País e co bi ça da in ter na ci o nal men te, com
58% do ter ri tó rio na ci o nal e 4% da po pu la ção do País, 
con tri bu ía ape nas com 2% da ren da na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen -
to es ses da dos ape nas para ter mos um re tra to dos
de se qui lí bri os re gi o na is que es ta vam e es tão a exi gir
ações de des con cen tra ção, bem como a cri a ção de
in fra-estrutura para que haja uma ma i or in te gra ção
ge o grá fi ca a fim de que pos sa me lhor cir cu lar a ri que -
za e se pos sa ofe re cer con di ções mais hu ma nas de
dis tri bu i ção de ren da. 

Nes se qua dro de evi den tes dis pa ri da des re gi o -
na is em ter ri tó rio de ri que zas in co men su rá ve is exi gin -
do me di das cor re ti vas, sur giu a de ter mi na ção de
cons tru ir a fer ro via Nor te-Sul, me ni na dos olhos do
Go ver no Sar ney, fa tor de in te gra ção na ci o nal. A Ama -
zô nia, o gran de te sou ro bra si le i ro, e o Nor des te, pre -
ci o so con tin gen te hu ma no e de re le van tes em pre en -
di men tos, tra du zin do pre o cu pan te du a li da de, po ten -
ci al de ri que za ante a gran de den si da de de mo grá fi ca
e de acen tu a da po bre za, cons ti tu iu o ma i or de sa fio
do de sen vol vi men to re gi o nal da Nova Re pú bli ca.

O Cen tro-Oeste, es tra te gi ca men te si tu a do gra -
ças à pro xi mi da de da con cen tra ção eco nô mi ca da
Re gião Su des te, apre sen ta va-se como o ca mi nho
viá vel de no vas fron te i ras, trans for man do as ro do vi as
fe de ra is de rumo Sul/Nor te em di nâ mi cos ei xos eco -
nô mi cos (BR-364 e BR-156), em bus ca tam bém da
Ama zô nia.

 



A mi gra ção flu ía es pon ta ne a men te. Ga ú chos,
pa ra na en ses e mi ne i ros bus ca ram, na Ama zô nia, um
pe da ço de ter ra para o seu novo tor rão na tal. O País,
que pas sou por dis tin tas es tra té gi as de ocu pa ção do
es pa ço na ci o nal, es ta va ago ra di an te de gran de de -
sa fio e pri o ri da de na ci o nal: a Ama zô nia. A Ama zô nia
gran di o sa, úl ti ma fron te i ra va zia, que faz des te nos so
Bra sil um con ti nen te enig má ti co, to ca do por por tu -
gue ses há 500 anos e ain da car re ga do de se gre dos.

Eu cli des da Cu nha, há mais de 80 anos, ti nha a
se guin te vi são da Ama zô nia, da mag ni tu de da Re -
gião: ”O es pa ço na Ama zô nia cabe na ge ni al de fi ni -
ção do es pa ço fe i to por Mil ton: es con de a si mes mo“.
E, em uma das suas pro fe ci as, as sim di zia: ”A de fi ni -
ção dos úl ti mos as pec tos da Ama zô nia será o fe cho
de toda a his tó ria na tu ral ...“.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Nova da Cos ta?

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Per fe i -
ta men te, meu caro Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Qu e ro dar
um tes te mu nho, Sr. Pre si den te, e é bom que se re gis -
tre que, hoje, no ple ná rio do Se na do, só exis te Ama -
zô nia: to dos os Se na do res que aqui es ta mos re pre -
sen ta mos aque la Re gião. E o meu de po i men to não é
so bre esse fato, mas so bre a atu a ção do en tão Go ver -
na dor Nova da Cos ta, que, para ale gria nos sa, hoje,
está aqui no Se na do. Qu an do che fi a va o Exe cu ti vo do 
Ama pá, o Go ver na dor Nova da Cos ta – e dou um de -
po i men to de quem foi Mi nis tro da Jus ti ça e acom pa -
nhou o seu tra ba lho – foi um efi ci en te ti mo ne i ro e al ta -
men te leal aos seus ami gos. Nes sa subs ti tu i ção ao
Se na dor José Sar ney, é evi den te que se po de rá di zer
que um ex-Presidente da Re pú bli ca não po de ria es tar 
sen do subs ti tu í do por um Go ver na dor, mas o fato é
que V. Exª está à al tu ra, até pela ami za de que de di ca
ao li cen ci a do e pelo tra ba lho que re a li zou no
ex-Território, hoje Esta do do Ama pá, para o qual V.
Exª tan to con tri bu iu. Só o in ter rom pi, Se na dor Nova
da Cos ta, para cum pri men tá-lo e di zer que é uma ale -
gria tê-lo no con ví vio do Se na do.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Agra -
de ço, com mu i ta hon ra, o apar te de V. Exª, emi nen te
ami go. Re gis trá-lo-ei como um in cen ti vo para o meu
tra ba lho. E já es tou con tan do com o apo io e a aju da
de V. Exª para que eu pos sa cum prir essa mis são di fí -
cil de re pre sen tar o ami go, o es ta dis ta, o nos so Se na -
dor pelo Ama pá, o ex-Presidente da Re pú bli ca José
Sar ney. Mu i to obri ga do.

Pros se guin do: ”(...)Por en quan to, ela é ain da
ter ra moça. A ter ra in fan te, a ter ra em ser. A Ama zô nia 

é um fi ni to que se dosa, pou co a pou co, len to e len to,
in de fi ni da men te, tor tu ran te men te“.

Ama zô nia eco ló gi ca, na com pre en são do es cri -
tor, his to ri a dor e so ció lo go Le an dro To can tins, por in -
ter mé dio do Ama zo no tro pi ca lis mo: ”A bus ca e o en -
con tro do lu gar do ho mem em sua bi o co mu ni da de.
Uma pres ciên cia do tró pi co ou uma eco lo gia fun da -
men tal men te ama zô ni ca: o ser hu ma no cons tru in do
va lo res adap ta dos à ter ra, às ma tas, aos céus, às
águas, aos ven tos, ao cli ma“.

Te mos tam bém que lem brar que a Ama zô nia foi
di da ti ca men te des cri ta com mu i ta pro pri e da de e in te -
li gên cia pelo emi nen te Pro fes sor Artur Cé sar Fer re i ra
Reis.

Em con tra po si ção à sen si bi li da de ad mi rá vel
des ses gran des pen sa do res, in fe liz men te ti ve mos a
Ama zô nia con ce i tu a da de Infer no Ver de, du a lis mo
ter rí vel, in con ci liá vel en tre a ri que za flo res tal e as ad -
ver si da des da sa ú de pú bli ca, o que de i xa va a gran de
re gião te mi da e es que ci da pelo po der cen tral, mas
sem pre viva na lem bran ça dos in te res ses ex ter nos.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor Nova da Cos ta?

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Pois
não, no bre Se na dor.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – De se jo
cum pri men tá-lo pelo bri lhan te pro nun ci a men to que
faz no dia de hoje no Se na do Fe de ral, em que ana li sa
so bre tu do os pro ble mas da re gião que re pre sen ta -
mos aqui no Con gres so Na ci o nal. Esse dis cur so re -
fle te bem o co nhe ci men to que V. Exª tem da área.
Embo ra te nha nas ci do no Ma ra nhão, V. Exª go ver nou
o Esta do do Ama pá, co nhe ce toda a Re gião Ama zô -
ni ca e é um es tu di o so dos pro ble mas ama zô ni cos.
Por tan to, faz esse pro nun ci a men to com mu i ta pro pri -
e da de e co nhe ci men to de ca u sa. Re gis tro os meus
cum pri men tos a V. Exª pela sua es tréia no Se na do
Fe de ral, subs ti tu in do o nos so pre za do ami go e gran -
de es ta dis ta, como V. Exª bem de sig nou, o Se na dor
José Sar ney, que se en con tra li cen ci a do des ta Casa.
Ace i te meus cum pri men tos e os vo tos de mu i to su -
ces so no de sem pe nho das suas fun ções de Se na dor.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Aco lho
com mu i to apre ço as suas pa la vras, emi nen te Se na -
dor Na bor Ju ni or, que, como já dis se ao Se na dor Ber -
nar do Ca bral, cons ti tu em um in cen ti vo ao meu tra ba -
lho nes ta Casa, o Se na do Fe de ral, que é o sím bo lo da 
ci da da nia e da so be ra nia na ci o nal. Mu i to obri ga do.

Como eu ia di zen do, na his tó ria do pen sa men to
so bre a Ama zô nia, pu de mos ad mi tir que ocor ria en -
con tro de águas cris ta li nas e águas tur vas. De um



lado, sig ni fi can do a in te lec tu a li da de, a cul tu ra bus -
can do a sa be do ria da na tu re za; e, de ou tro lado, re -
pre sen tan do a in di fe ren ça, a au sên cia, o aban do no, a 
des cren ça, a omis são no to can te à von ta de po lí ti ca, à 
de ter mi na ção em pro mo ver o apro ve i ta men to ra ci o -
nal de to das as po ten ci a li da des so ci a is, eco nô mi cas,
cul tu ra is, o que mu i to vi ria a con tri bu ir para o de sen -
vol vi men to re gi o nal.

A Ama zô nia, re je i ta da pela po bre za do sub so lo
– o que, de fato, ar re fe cia em ní vel na ci o nal qual quer
ini ci a ti va para a sua ocu pa ção -, des per ta va, en tre -
tan to, um fas cí nio fan tás ti co em gru pos es tran ge i ros,
pro fun dos co nhe ce do res de sua po ten ci a li da de e ri -
que za na tu ra is. 

Entre tan to, te mos ple na cons ciên cia da sua
gran de ri que za: re pre sen ta cer ca de 60% do ter ri tó rio
na ci o nal; pos sui a ma i or ba cia hi dro grá fi ca do mun do; 
tem uma co ber tu ra flo res tal na or dem de 4 mi lhões de 
qui lô me tros qua dra dos, com vo lu me de ma de i ra co -
mer ci a li zá vel de 90 bi lhões de me tros cú bi cos, ca paz
de aten der à de man da mun di al da ma de i ra tro pi cal
nos pró xi mos vin te sé cu los; sua cos ta con ti nen tal
con tém o ma i or es to que de ca ma rão do mun do; seu
rio Ama zo nas, com seus tri bu tá ri os com mais um mi -
lhão de ra mi fi ca ções na flo res ta, for ma uma área de
ma i or vo lu me de águas in te ri o res do mun do e, por
con se guin te, atri bui à pes ca da re gião um va lor eco -
nô mi co in co men su rá vel; tem tam bém gran des re ser -
vas de re cur sos mi ne ra is le van ta dos pelo Ra dam: ba -
u xi ta me ta lúr gi ca (4,6 bi lhões de to ne la das no rio
Trom be tas e Pa ra go mi nas); fer ro (8 bi lhões de to ne la -
das de he ma ti ta de Ca ra jás); cas si te ri ta, ba u xi ta re -
fra tá ria, ca u lim, sal-gema, man ga nês, cal cá rio, ní -
quel, ti tâ nio, ouro e mu i tos ou tros. São 27 mil qui lô me -
tros de rios na ve gá ve is e 100 mil me ga watts de po ten -
ci al ener gé ti co em seus rios, re pre sen tan do dois ter -
ços do po ten ci al na ci o nal. 

Essa imen sa re gião, com ha bi tan tes na or dem
de 5% da po pu la ção do País, res pon dia so men te,
como já men ci o na do, com 2% da ren da na ci o nal.
Ocu pan do a re gião, re gis tre-se ain da a po pu la ção in -
dí ge na, com cer ca de 170 mil ín di os, for man do 200
gru pos ét ni cos, re pre sen tan do 80% dos ín di os exis -
ten tes no País e que se cons ti tui em pre ci o so seg -
men to de cul tu ra na ti va. 

A cons ciên cia des sa ri que za foi e con ti nua sen -
do um de sa fio e mo ti vo de pre o cu pa ção cons tan te.

A con cen tra ção de es for ços e me i os para a im -
plan ta ção da Fer ro via Nor te/Sul im pu nha-se como fa -
tor de in te gra ção do País. Essa fer ro via, com vér ti ce
em Ita qui, vi a bi li za o es co a men to da pro du ção ex plo -

si va de grãos no Cen tro-Oeste e cria um novo eixo de
mo der ni za ção da eco no mia na ci o nal, in ter li gan do a
re gião ge o e co nô mi ca de Bra sí lia com a Ama zô nia e o 
Nor des te – es tra té gia vá li da no sen ti do de abrir no vas 
e gran des áre as de ex pan são, com apro ve i ta men to
in te li gen te e à luz da ciên cia tec no ló gi ca e am bi en tal,
em re a ção à ex plo ra ção pre da tó ria e im pro vi sa da,
que vi nha ocor ren do na Ama zô nia.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Nova da Cos ta, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Com
mu i to pra zer, Se na dor Mo za ril do.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Nova da Cos ta, a exem plo dos Se na do res Ber nar -
do Ca bral e Na bor Jú ni or, cum pri men to V. Exª pelo
bri lhan te pro nun ci a men to que faz hoje nes ta Casa. V.
Exª, que está even tu al men te subs ti tu in do o gran de
es ta dis ta, ex-Presidente e atu al Se na dor José Sar -
ney, a quem a Ama zô nia deve mu i to, abor da esse
tema tão im por tan te. Como fri sou o Se na dor Ber nar -
do Ca bral, na ses são de hoje, sex ta-feira, te mos tan to 
na Pre si dên cia quan to no ple ná rio ho mens da Ama -
zô nia Le gal, numa de mons tra ção de que nós, re pre -
sen tan tes da Re gião, te mos es ta do pre sen tes de nun -
ci an do o des ca so ao qual a nos sa re gião vem sen do
sub me ti da se cu lar men te e de nun ci an do, so bre tu do, o 
pre con ce i to ex ter no, e até in ter no, em re la ção à Ama -
zô nia. Pre ci sa mos re al men te re pen sar a Ama zô nia,
dis cu tir e le van tar efe ti va men te um pro gra ma para
aque la re gião que seja de de sen vol vi men to, de ocu -
pa ção ra ci o nal e or de na da, para que, ama nhã, não
ve nha mos a nos trans for mar numa Ama zô nia co lom -
bi a na, onde o nar co trá fi co, a guer ri lha e o con tra ban -
do de ar mas pre do mi nam e que hoje, po rém, já so fre
uma in ter ven ção aber ta, cla ra da ma i or po tên cia
mun di al, que são os Esta dos Uni dos.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, re ce bo a con tri bu i ção de V.
Exª com um ca ri nho es pe ci al. Pri me i ro, por que V. Exª
é de uma re gião que foi go ver na do por duas ve zes por 
um ir mão meu, Cló vis Nova da Cos ta. Ain da jo vem, vi -
si tei a re gião de V. Exª, pela qual te nho uma ad mi ra -
ção pro fun da e um co nhe ci men to até ra zoá vel. Vol tei
lá du ran te o go ver no do Co ro nel Hé lio Cam pos, quan -
do fiz par te de um gru po de es tu dos e aju dei em al -
guns pro je tos. Mas não é a isso que que ro me re fe rir,
mas sim ao fato de que, quan do en con tro pes so as de
Ro ra i ma, lem bro-me de ma is do meu ir mão, que so -
freu um aci den te e pas sou por cer tas di fi cul da des.
Mas V. Exª tem mar ca do uma pre sen ça fir me e equi li -
bra da tan to quan do pas sou pela Câ ma ra como ago ra, 

 



nes te Se na do. Sou um ad mi ra dor das suas ma ni fes -
ta ções nes ta Casa, fun da men ta das em mu i to co nhe -
ci men to téc ni co, eco nô mi co e de mu i ta pro fun di da de
so ci al po lí ti ca e cul tu ral. 

Mu i to obri ga do a V. Exª por esse apar te, que
aco lho com mu i ta ami za de e in cor po ro ao meu pro -
nun ci a men to. 

Sr. Pre si den te, cum pri ria as sim o Go ver no do
Pre si den te José Sar ney, com o pro je to da Fer ro via
Nor te-Sul, tam bém o ob je ti vo de re du zir o de se qui lí -
brio re gi o nal exis ten te en tre o Nor te e o Sul do País e
de abrir gran des opor tu ni da des para o em pre sa ri a do
na ci o nal mar car pre sen ça no apro ve i ta men to da
imen su rá vel ri que za nas pro du ções agrí co la, mi ne ral
e flo res tal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tí nha mos
– eu me in cluo, na con di ção de Go ver na dor do en tão
Ter ri tó rio Fe de ral do Ama pá e com a ex pe riên cia de
mais de 40 anos de Ama zô nia – que su pe rar os ele va -
dos cus tos de trans por te ro do viá rio, vá li do numa fase
pi o ne i ra, no âm bi to re gi o nal, por meio da im plan ta ção 
de um sis te ma fer ro viá rio na ci o nal. 

Além des se as pec to, que ro di zer que o for ta le ci -
men to dos ór gãos re gi o na is, com pri o ri da de para o
de sen vol vi men to da Ama zô nia, me re ceu mu i to des ta -
que no go ver no do Pre si den te José Sar ney, e os re -
sul ta dos al can ça dos fo ram gra ti fi can tes: 

•ex pres si vo Pro gra ma de Zo ne a men to
Eco nô mi co-Ecológico da Ama zô nia, com a
uti li za ção de téc ni cas do sen so ri a men to re -
mo to; 

•os es tu dos para o apro ve i ta men to in -
te gra do das ba ci as dos rios Ma de i ra, Bran -
co, Trom be tas, Ba i xo To can tins e Ara gua ri,
em co o pe ra ção téc ni ca com a OEA (Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos); 

•a ela bo ra ção do I Pla no de De sen vol -
vi men to da Ama zô nia, num pro ces so de
am pla par ti ci pa ção de to das as es fe ras do
go ver no. Pla no re a lís ti co, in cor po rou as con -
tri bu i ções da re gião. Quem me lhor co nhe ce
os seus pro ble mas e suas pos si bi li da des
são os que ali vi ve ram. Esse I PDA não pre -
ten deu mi la gres, mas ba li zou as ações pú -
bli cas e pri va das na re gião. Foi um pla no
ama zô ni co para a Ama zô nia. Con si de rou os 
seus pro ble mas, sua cul tu ra, seu ecos sis te -
ma, suas pe cu li a ri da des, apro ve i ta men to ra -
ci o nal de suas ri que zas e, o mais im por tan -
te, as su miu um com pro mis so com uma vida
me lhor para o seu povo; 

•a re o ri en ta ção do pro gra ma de pó los
agro mi ne ra is da Ama zô nia, com ple men tan -
do as ações da re for ma agrá ria; 

•No âm bi to so ci al, além do
bem-sucedido Pro gra ma do Le i te do Go ver -
no Sar ney, foi re a li za do um pro gra ma de
pro du ção de ali men tos, que, em pri me i ro
es tá gio, be ne fi ci ou mais de 56 mil fa mí li as
de pe que nos pro du to res. 

Além des ses, há ou tros des ta ques:
•o Basa – ban co tra di ci o nal da Ama zô -

nia – foi re for mu la do, mo der ni za do, atu a li za -
do, ten do di ver si fi ca do suas li nhas e áre as
de atu a ção. Foi to tal men te re cu pe ra do. Re -
ce beu in je ção sig ni fi ca ti va de ca pi tal, o que
lhe per mi tiu am pli ar o seu pa pel de fo men to
às ati vi da des pro du ti vas;

•a Su fra ma, por meio de de cre to, in -
cor po rou ao seu Con se lho os Go ver na do res 
de Ron dô nia, Acre e Ro ra i ma. Ape sar de a
Zona Fran ca de Ma na us abran ger es sas
áre as, os seus go ver na do res não par ti ci pa -
vam da Su fra ma;

•pólo de de sen vol vi men to ir re ver sí vel,
além de pror ro gar a con ces são dos seus in -
cen ti vos fis ca is, so men te em 1988 fo ram re -
gis tra dos 190 pro je tos apro va dos no Go ver -
no Sar ney, num to tal de 475 em toda a sua
his tó ria, pro du zin do cer ca de mais de 75 mil 
no vos em pre gos na re gião e uma pro du ção
de bens que atin giu um ní vel mé dio de 75%
de des na ci o na li za ção;

•fo ram com par ti lha dos os in cen ti vos do 
De cre to Lei nº 288 com a Lei de Infor má ti ca
(Lei nº 7.232), ob je ti van do des ti nar re cur sos 
equi va len tes ao va lor dos in cen ti vos ao de -
sen vol vi men to tec no ló gi co;

•foi di re triz do Go ver no José Sar ney
cri ar con di ções que per mi tis sem às em pre -
sas da Zona Fran ca de Ma na us ex por tar
subs tan ci al men te e au men tar a par ti ci pa ção 
lo cal no su pri men to de in su mos e com po -
nen tes;

•os Ter ri tó ri os Fe de ra is atu a ram em
per fe i ta con so nân cia com as Di re tri zes Ge -
ra is do De sen vol vi men to Re gi o nal, ten do
sido ex pres si vos os tra ba lhos re a li za dos na
in fra-estrutura bá si ca, so ci al e eco nô mi ca; 

•a Cons ti tu i ção de 1988 cri ou três no -
vos Esta dos: To can tins, Ro ra i ma e Ama pá.
Opção po lí ti ca que con si de rou vá li da como



al ter na ti va para o de sen vol vi men to re gi o nal, 
fun da men tan do as as pi ra ções de suas res -
pec ti vas co mu ni da des na re a li da de mo der -
na de ele va ção de ní ve is de ren da – da das
as ca rac te rís ti cas da in te gra ção do mer ca do 
mun di al, des de que sa i bam os seus di ri gen -
tes ti rar pro ve i to de sua lo ca li za ção e cir -
cuns tân ci as: ter o sen so de opor tu ni da de
para in ter cep tar os flu xos in ter na ci o na is de
ren di men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a -
ção des ses no vos Esta dos traz sua di men são na
con tri bu i ção para o de sen vol vi men to da Ama zô nia. 

O Ama pá, Esta do que re pre sen to, deu um pas -
so im por tan te no am plo e pro mis sor ce ná rio das
opor tu ni da des eco nô mi cas. Já en tão Se na dor, José
Sar ney con se guiu a cri a ção da Zona de Li vre Co mér -
cio do Ama pá, no âm bi to da nova con cep ção da Su -
fra ma.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Ama pá
(UNIFAP), no fi nal do seu go ver no, que teve a co la bo -
ra ção de ci si va dos emi nen tes Mi nis tros João Ba tis ta
de Abreu, do Pla ne ja men to, e Car los San ta na, da
Edu ca ção, cons ti tu iu-se em pre ci o so ins tru men to
para o de sen vol vi men to da re gião des se novo e pro -
mis sor Esta do.

Pros se guin do no en fo que do em pe nho do seu
Go ver no com re la ção à Ama zô nia, fo ram sig ni fi ca ti -
vas as ações fe de ra is nas áre as de ener gia, te le co -
mu ni ca ções, trans por tes, mi ne ra ção e se to res so ci a -
is. Po de mos men ci o nar:

– a re a ti va ção do Po lo no ro es te;
– a re cu pe ra ção da Be lém-Brasília;
– pro je to da BR-364 até Rio Bran co;
– a con ti nu a ção do Pro gra ma Gran de Ca -

ra jás;
– as hi dre lé tri cas de Bal bi na e Sa mu el;
– a li nha de trans mis são Tu cu ruí – Nor des -

te;
– a cri a ção do pro gra ma de apo io às mi -

cro e pe que nas em pre sas no Nor te e Nor des te;
– a apli ca ção de 30% dos re cur sos do

FND, obri ga to ri a men te di re ci o na dos para o Nor te e
Nor des te sob for ma de fi nan ci a men to;

– além dos pro gra mas agrí co las, in dus tri -
a is, de de sen vol vi men to ur ba no e de for ta le ci men to
dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Me re ce des ta que o Ca lha Nor te e o Nos sa Na -
tu re za, pro gra mas vá li dos e im pe ri o sos ins tru men tos
de de sen vol vi men to, ca pa zes de so bre por in te res ses

na ci o na is e do povo ama zô ni co, ao apro ve i tar de
modo ra ci o nal as ri que zas, pre ser van do o ecos sis te -
ma, e ope rar nes sa imen sa re gião se gun do pri o ri da -
des que ser vis sem aos prin cí pi os e ob je ti vos ver -
de-amarelos, sem im po si ções e in ter fe rên ci as que
ve nham li mi tar a nos sa so be ra nia.

De se ja mos re co nhe cer a com pe ten te de ter mi -
na ção do en tão Che fe do Ga bi ne te Mi li tar Ge ne ral
Bay ma Dennys em co or de nar im por tan tes e opor tu -
nos pro gra mas. 

O Pre si den te Sar ney es te ve em Ta ba tin ga e Oi -
a po que, dois ex tre mos da ex ten sa fron te i ra, com suas 
ri que zas na tu ra is, seu povo, hu mil de e gran di o so,
guar diã de nos so país . So bre a vi si ta a es tas re giões,
as sim ele se ex pres sou: ”So men te quem vive a emo -
ção da fron te i ra pode sen tir em toda a pro fun di da de o
sen ti men to da Pá tria, a di men são da so be ra nia, a
car ga da his tó ria e a de ter mi na ção dos bra si le i ros,
em as se gu rar es tas nos sas di vi sas.“

No de cor rer da his tó ria re cen te da Ama zô nia,
po de mos ain da re gis trar os se guin tes even tos re le -
van tes:

– a cri a ção do Insti tu to Na ci o nal de Pes -
qui sa da Ama zô nia – INPA, que se cons ti tu iu numa
ma no bra in te li gen te de Ge tú lio Var gas para ar re fe cer
aque les que na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos já de -
fen di am a tese da in ter na ci o na li za ção, que pro pu -
nham a cri a ção de um Insti tu to Inter na ci o nal de Pes -
qui sa da Ama zô nia – INPA;

– o Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca,
as si na do em 1º de ju nho de 1978 pe las 8 na ções
ama zô ni cas – Bra sil, Bo lí via, Co lôm bia, Equa dor, Gu -
i a na, Su ri na me, Peru e Ve ne zu e la – de no mi na do
Pac to Ama zô ni co, que de cor re de uma luta que vem
des de a dé ca da de 40 como re a ção ao pro je to de cri -
a ção do Insti tu to da Hi léia. Embo ra so fres se al guns
co men tá ri os da im pren sa in ter na ci o nal, o acor do vis -
lum bra va a ne ces si da de de os pa í ses ama zô ni cos se
uni rem para me lhor de fen der seus in te res ses na re -
gião.

Opor tu no lem brar que nes se sen ti do o Go ver no
José Sar ney re a li zou em Ma na us, no pe río do de 23 a
27.10.1989, o I Encon tro de Mi nis tros de Trans por tes
dos Pa í ses Mem bros do Tra ta do de Co o pe ra ção
Ama zô ni ca, que teve um re le van te ob je ti vo:

De ba ter a in te gra ção fí si ca em suas co ne xões
ter res tre, flu vi al e aé rea, in dis pen sá vel para vi a bi li zar
a vin cu la ção eco nô mi ca e so ci al em seus pa í ses e,
con se qüen te men te, eli mi nar as li mi ta ções im pos tas à 
in te gra ção da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be, de cor ren -
tes da ca rên cia dos me i os de trans por te de bens e de

 



pes so as. O re sul ta do foi bem pro mis sor. Atri bu in do
ao se tor de trans por te es pe ci al res pon sa bi li da de para 
pro mo ver a in te gra ção re gi o nal, os pa í ses mem bros
in di ca ram os cor re do res de trans por te mais im por tan -
tes nas suas li ga ções com as de ma is uni da des po lí ti -
cas si tu a das na Ba cia Ama zô ni ca. Des ta co tam bém
que, nes se en con tro, foi apro va do o ofe re ci men to do
Bra sil para re a li zar no Rio de Ja ne i ro, em maio de
1990, a se gun da re u nião téc ni ca para tra tar do pro je -
to so bre o Re gu la men to Mul ti la te ral de Na ve ga ção
Co mer ci al nos Rios Ama zô ni cos Inter na ci o na is. 

Sr. Pre si den te, de ve mos ter sem pre em men te
que o in te res se es tran ge i ro pela Re gião Ama zô ni ca é
an ti go, bem des de os sé cu los XVII e XVIII, quan do
das in cur sões da Com pa nhia das Índi as Oci den ta is
Anglo-Holandesas.

No de cor rer da his tó ria des sas in ves ti das até o
mo men to atu al, são con si de rá ve is os sub ter fú gi os e
as ma no bras ge o po lí ti cas em te mas como ex ces si va
cam pa nha am bi en ta lis ta, con tro le de re cur sos na tu -
ra is, na ções in dí ge nas, luta con tra as dro gas, su per -
po pu la ção, di re i tos hu ma nos, aju da hu ma ni tá ria e ou -
tros te mas que de fato in ter fe rem e ame a çam o prin cí -
pio ple no da so be ra nia e in de pen dên cia. São te mas
vá li dos, atu a is, mas da for ma como são con du zi dos
no âm bi to in ter na ci o nal se ca rac te ri zam como uma
in tro mis são in de se já vel em nos sa au to-determinação 
em mo bi li zar nos sas ri que zas e de sen vol ver nos so
povo.

Por ou tro lado, de ve mos lem brar: as Co lô ni as
Mi li ta res, Pe lo tões, Com pa nhi as de Fron te i ras, Uni -
da des de Enge nha ri as e Cons tru ção, Dis tri to Na val,
que vêm cum prin do re le van tes mis sões – e mar cam
pre sen ça cí vi ca na fa i xa de Fron te i ra. 

De ve mos re co nhe cer tam bém que em ní vel in -
ter na ci o nal, me re ce des ta que a par ti ci pa ção da nos -
sa Re pre sen ta ção Di plo má ti ca em con tes tar pro pos -
tas in ter ven ci o nis tas em con fe rên ci as re a li za das
(Esto col mo 72, Bu ca res te, Roma 74).

Atin gi mos ma tu ri da de po lí ti ca e exis te cons ciên -
cia da so ci e da de so bre as res pon sa bi li da des ine ren -
tes a cada país da Ba cia Ama zô ni ca. To dos es tão
côns ci os da im por tân cia da in te gra ção e da uni da de
re gi o nal e da ne ces si da de de in cre men tar a pes qui sa
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca em fun ção da ex plo ra ção ra ci -
o nal das ri que zas ama zô ni cas.

Lem bro-me da cri a ção do ISEA, Insti tu to Su pe -
ri or de Estu dos da Ama zô nia, ini ci a ti va do en tão e
atu al Go ver na dor Ama zo ni no Men des, apo i a do por
to dos os de ma is Go ver na do res da re gião e to dos os
seg men tos da so ci e da de em suas mais le gí ti mas ex -

pres sões cul tu ra is, ci en tí fi cas, tec no ló gi cas, po lí ti cas, 
so ci a is, ju rí di cas, mi li ta res, re li gi o sas e uni ver si da -
des. Um Insti tu to que sur gia não em du pli ci da de aos
or ga nis mos exis ten tes em de fe sa e pro gres so da
Ama zô nia. Mas sim, para abrir es pa ço da so ci e da de
como um todo – como um Fó rum pron to para aco lher
su ges tões, sub sí di os, idéi as, pro pos tas que vi es sem
so mar ao pro gres so da Ama zô nia, pro je tos ge nu i na -
men te ama zô ni cos. 

Hoje ve mos com acer to a ên fa se dada ao De -
sen vol vi men to Re gi o nal – na vi são do es pa ço em
suas po ten ci a li da des – sua vo ca ção, ten do o ser hu -
ma no como o gran de be ne fi ciá rio – das re per cus sões 
so ci a is e eco nô mi cas do apro ve i ta men to das ri que -
zas na tu ra is. A ciên cia re gi o nal, as so ci a da à vi são po -
lí ti ca, se trans for ma no mais pre ci o so ins tru men to
para cri ar aos bra si le i ros no vas for mas de vida e de
bem es tar so ci al. 

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, é opor tu no lem brar que o Bra sil foi, no Go -
ver no José Sar ney, o país que mais cres ceu na Amé -
ri ca La ti na. Eis al guns da dos com pen sa do res ao es -
for ço de bus car me lho res con di ções ao nos so povo:

– en tre 1985 e 1989, o Bra sil com uma
taxa de 5% foi um dos pa í ses que mais cres ce ram no
mun do;

– vi ven ci a mos uma das me no res ta xas de
de sem pre go do mun do, 3,8%;

– fo ram cri a dos 5 mi lhões de no vos em -
pre gos;

– a ren da per ca pi ta cres ceu 12%;
– em al guns se to res o Bra sil cres ceu

mais do que en tre 1955 e 1960, épo ca as so ci a da ao
pro gres so e ao oti mis mo na ci o nal;

– e, num re gis tro mu i to es pe ci al, o Go ver -
no José Sar ney che gou a dis tri bu ir 8 mi lhões de li tros
de le i te por dia a pes so as ca ren tes, num pro gra ma
so ci al con si de ra do pela Orga ni za ção Mun di al da Sa -
ú de como uma ati vi da de exem plar. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este Par -
la men to já re gis trou vá ri os pro nun ci a men tos ad ver -
tin do so bre pos sí ve is ar ran jos e ma no bras que ame a -
çam a So be ra nia Bra si le i ra na ques tão ama zô ni ca,
den tre o qua is, por de ver de jus ti ça, de ve mos des ta -
car as ma ni fes ta ções dos emi nen tes Se na do res Ber -
nar do Ca bral, Jef fer son Pe res, Gil ber to Mes tri nho e
ou tros ilus tres par la men ta res.

Tam bém nes te Con gres so e atra vés da Impren -
sa Bra si le i ra, o Pre si den te José Sar ney de nun ci ou e
ad ver tiu so bre a pos si bi li da de das gran des po tên ci as
pres si o na rem a ONU – Orga ni za ção das Na ções Uni -



das, para in ter na ci o na li zar a Ama zô nia. Che gou a
men ci o nar o que lhe dis se o Pre si den te Mi ter rand, da
Fran ça, num en con tro que teve com ele Sar ney, que
a Ama zô nia não era pa tri mô nio do Bra sil, mas do
mun do. Em ou tra oca sião, ques ti o nou so bre mo vi -
men tos mi li ta res es tran ge i ros nas fron te i ras, so bre
ou tras mo ti va ções, fal sas pre o cu pa ções eco ló gi cas – 
e que no fun do mes mo da ques tão, o in te res se, tem a
ver com as re ser vas mi ne ra is e com a ri que za de sua
bi o di ver si da de.

Opor tu no re gis trar que o Se na do em mo men to
al gum fal tou na ava li a ção dos gran des pro ble mas na -
ci o na is, pro cu ran do en vol ver a so ci e da de, em to dos
os seus seg men tos, quer atra vés da am pla co mu ni ca -
ção – ago ra am pli a da com a TV Se na do – , quer me -
di an te o fun ci o na men to das Co mis sões onde a Ama -
zô nia tem sido ob je to de fre qüen tes es tu dos de si tu a -
ções, para ade quar pro pos tas exe cu ti vas à re a li da de
re gi o nal e na ci o nal.

Per mi to-me ci tar a Me di da Pro vi só ria nº 1.511,
que al te ra o ar ti go 44 do Có di go Flo res tal, que re per -
cu tiu na re gião ama zô ni ca e vem sen do am pla men te
ques ti o na da nes te Par la men to.

Mo ve-me tam bém nes ta abor da gem so bre a
Ama zô nia con tri bu ir para uma am pla mo bi li za ção
ante a res pon sa bi li da de de que to dos des ta Casa es -
tão im bu í dos de se apri mo rar a ar ti cu la ção das Insti -
tu i ções, dos or ga nis mos re gi o na is, em be ne fí cio do
de sen vol vi men to des se nos so gran de pa tri mô nio na -
ci o nal. 

A mi nha ex pe riên cia de téc ni co e ho mem pú bli -
co, per mi te-me le van tar al gu mas con si de ra ções:

– pro mo ver o for ta le ci men to de ins tru men tos de
fo men to que de fato ve nham cum prir o seu re le van te
tra ba lho para re a li zar o pla ne ja men to re gi o nal;

– pros se guir o zo ne a men to eco ló gi co-econô–
mico, im pres cin dí vel para dis ci pli nar as ações pro du -
ti vas di an te das di ver si da des re gi o na is que cada área 
tem, res pe i tan do as suas pe cu li a ri da des;

– im plan tar de fi ni ti va e en tu si as ti ca men te o pro -
gra ma Ca lha Nor te e re a ti var o Nos sa Na tu re za;

– ade quar os in cen ti vos fis ca is de modo que sua 
apli ca ção sir va efe ti va men te para di mi nu ir as dis pa ri -
da des já bem evi den tes nas Uni da des da Fe de ra ção
exis ten tes na re gião. A apli ca ção des tes in cen ti vos
tem que ser se le ti va no seu as pec to se to ri al pro du ti -
vo, como no es pa ço ge o grá fi co para que se faça uma
ten ta ti va de hi e rar qui zar as uni da des de pro du ção
com os cen tros de apo io. Enfim, ha ver me lhor dis tri -
bu i ção ter ri to ri al.

Se a fi na li da de é in cen ti var para ocu par e in du zir 
o de sen vol vi men to, te mos que mu dar a di re triz de
atu a ção ante os re qui si tos da eco no mia tra di ci o nal –
que tem se mos tra do con cen tra do ra nos gran des
cen tros e ini bi do ra na trans for ma ção das áre as po ten -
ci a is – pe ri fé ri cas, jus ta men te aque las mais in te ri o ri -
za das, mas que ne ces si tam ser ocu pa das eco no mi -
ca men te, es pe ci al men te nas zo nas de fron te i ra. 

Que es tes in cen ti vos, apli ca dos na cos ta li to râ -
nea na ex plo ra ção pes que i ra, te nha a uni da de in dus -
tri al na re gião onde é re ti ra da a ma té ria-prima. Isto
evi ta a con cen tra ção nos gran des cen tros, ge ran do
em pre go lo cal, tor nan do a eco no mia vol ta da para
den tro, com re per cus sões so ci a is e eco nô mi cas mais
fa vo rá ve is em ter mos de in te ri o ri za ção do de sen vol vi -
men to. Esta con du ta tem que ser con si de ra da em ou -
tros se to res pro du ti vos da ri que za ama zô ni ca.

A cri a ção de no vos ter ri tó ri os nos es pa ços va zi -
os da Ama zô nia, com va les e ou tras áre as ri quís si -
mas, me re ce es pe ci al aten ção por que es tão a re que -
rer a pre sen ça da ”Insti tu i ção Ter ri tó rio – para ela bo -
rar os pro gra mas com di re tri zes re gi o na is – e im plan -
tar in fra-estruturas ade qua das ao de sen vol vi men to
ra ci o nal e in te gra do de acor do com a re a li da de da
Ama zô nia. Ape nas será ne ces sá rio re for mu lar a le -
gis la ção vi gen te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, são es tas
al gu mas pre o cu pa ções que sub me to à re fle xão de to -
dos para que bus que mos o ver da de i ro ca mi nho no
sen ti do de ocu par e le var o pro gres so à Ama zô nia,
como inar re dá vel Com pro mis so Na ci o nal.

É opor tu no evo car a pro fun da vi são de pla ne ja -
men to do emi nen te Mi nis tro Cos ta Cou to, en tão ti tu lar 
do Mi nis té rio do Inte ri or na épo ca, por oca sião da so -
le ni da de de aber tu ra do 1 Encon tro da Ama zô nia, re -
a li za do em Belém – PA, já di zia que o Bra sil pre ci sa va: 
”Ter um pro je to ama zô ni co par a Ama zô nia.“

Con cluo, Sr. Pre si den te, ra ti fi can do mi nha iden -
ti da de e com pro mis so com o país e, par ti cu lar men te,
com a de fe sa dos in te res ses da Ama zô nia e do Ama -
pá.

Per mi to-me ain da con si de rar que o des ti no,
Gra ças a Deus, tem sido ge ne ro so co mi go, tra zen -
do-me a esta Casa, in ves ti do de ele va da e du pla res -
pon sa bi li da de: re pre sen tar o Ama pá no Se na do da
Re pú bli ca, de po is de go ver ná-lo du ran te cer ca de 5
anos, e fa zê-lo em hon ro sa subs ti tu i ção tem po rá ria
ao ti tu lar des ta Ca de i ra, o emi nen te Se na dor José
Sar ney que, a pro pó si to, no iní cio do seu man da to
pre si den ci al, no ano de 1985, em Ta ba tin ga -–AM, de -

 



cla ra va em tom de ver da de i ra pro fis são de fé: ”Quem
tem a Ama zô nia não tem o di re i to de te mer o fu tu ro“.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Nova da
Cos ta, 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. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por
20 mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no do Acre vive
um mo men to de ale gria na área da Edu ca ção, o que
tam bém traz gran de ex pec ta ti va para a ju ven tu de do
Esta do.

Hoje, no Esta do, há um re co nhe ci men to ab so lu -
to da po lí ti ca de edu ca ção do Go ver no do Acre, por -
que con se gui mos co i sas que são ra ras na po lí ti ca
edu ca ci o nal bra si le i ra, como, por exem plo, a apli ca -
ção in te gral de 30% dos re cur sos do Go ver no do
Esta do na Edu ca ção, com um ex ces so de R$30 mi -
lhões. Com isso, hou ve a uni ver sa li za ção do se gun do
grau em to das as lo ca li da des, em aglo me ra dos ur ba -
nos de pe que nas po pu la ções e mes mo nas áre as ru -
ra is. Ago ra, es pe ra mos co ro ar a gran de ex pec ta ti va
da nos sa ju ven tu de com a ques tão da edu ca ção e da
sa ú de.

Des de o pri me i ro dia do Go ver no de Jor ge Vi a -
na, ten ta mos im plan tar na Ama zô nia um mo de lo ino -
va dor de for ma ção na área da Sa ú de, à al tu ra do nos -
so sen ti men to de pri o ri da de, com uma nova con cep -
ção da Me di ci na, ba se a da em evi dên ci as. Hoje, con -
se gui mos con so li dar o cur so de Me di ci na no Esta do
do Acre, nos so pri me i ro gran de pro je to nes se sen ti do.

O Acre tem uma ca rên cia ab so lu ta de pro fis si o -
na is mé di cos. No in te ri or do Esta do, há um mé di co
para cada cin co mil e tre zen tos ha bi tan tes, quan do a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de re co men da que haja
um mé di co para cada qui nhen tos ha bi tan tes. Por isso, 
o Go ver no tem in ves ti do mu i to nes se se tor.

Implan ta mos um ex tra or di ná rio pro gra ma de
Sa ú de da Fa mí lia, com tec no lo gia cu ba na. Trou xe -
mos de zo i to pro fis si o na is, e, com a com pre en são do
Con se lho Fe de ral de Me di ci na, do Mi nis té rio da Sa ú -
de e de ór gãos como o Mi nis té rio do Tra ba lho, esse

mo de lo teve um êxi to ex tra or di ná rio nas suas áre as
de abran gên cia.

Em Sena Ma du re i ra, um Mu ni cí pio po bre do in -
te ri or do Esta do, não hou ve se quer uma mor te de cri -
an ça com me nos de doze anos du ran te todo o pe río -
do de in ter ven ção do mo de lo cu ba no, pois a Me di ci na 
pre ven ti va se apli ca de ma ne i ra im pe ra ti va. As cri an -
ças ví ti mas de sub nu tri ção e de ex clu são so ci al têm
acom pa nha men to mé di co de ter mi na do e con tam
com uma po lí ti ca de apo io por par te do Go ver no na
pró pria uni da de ge o grá fi ca em que vi vem, pois so -
frem com a ma ni fes ta ção de do en ças epi dê mi cas
com ma i or fre qüên cia do que as cri an ças de lo ca li da -
des ur ba nas mais pri vi le gi a das.

Tam bém pro cu ra mos le var para o Esta do es pe -
ci a lis tas em áre as com ab so lu ta ca rên cia de pro fis si -
o na is, como a ne u ro ci rur gia. Hoje, no Esta do, há a re -
la ção exa ta de um mé di co para cada cem mil ha bi tan -
tes, como de ter mi na a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú -
de, quan do ha via ape nas um mé di co para cada du -
zen tos e cin qüen ta mil ha bi tan tes.

Implan ta mos o ser vi ço de qui mi o te ra pia para
tra ta men to de pes so as com cân cer, por que o Esta do
não dis pu nha des se re cur so e os do en tes eram obri -
ga dos a per cor rer de três mil a cin co mil qui lô me tros
para ob tê-lo. A apli ca ção do pro gra ma de ra di o te ra pia
on co ló gi ca está em cur so e de ve rá ocor rer, em de fi ni ti -
vo, nos pró xi mos me ses. Com isso, o Acre al can ça rá a 
au to-suficiência no tra ta men to des se tipo de do en ça.

Tal vez de vi do à im plan ta ção des se pro gra ma
sé rio, que está re ti ran do os nos sos in di ca do res de sa -
ú de do caos ab so lu to em que se en con tra vam, o Mi -
nis té rio da Sa ú de sen si bi li zou-se e re co nhe ceu o mé -
ri to des se pro je to de for ma ção mé di ca ino va do ra na
Ama zô nia. Da mes ma for ma, o Sr. Mi nis tro da Edu ca -
ção, Pa u lo Re na to, pron ta men te aten deu à so li ci ta -
ção do Go ver no e au to ri zou a im plan ta ção do cur so
de Me di ci na na Uni ver si da de Fe de ral do meu Esta do,
com a con tra ta ção do nú me ro mí ni mo de pro fes so res
ne ces sá rio para os pri me i ros três anos de fun ci o na -
men to do cur so.

Tra ta-se de um cur so novo, que ne ces si ta de
tec no lo gia avan ça da para não cair na vala co mum
dos cur sos me dío cres que exis tem em tal vez me ta de
das es co las mé di cas do Bra sil, as qua is, se pas sas -
sem por uma ava li a ção do MEC, pro va vel men te se ri -
am fe cha das por fal ta de qua li fi ca ção.

No Esta do do Acre, que re mos algo di fe ren te:
uma for ma ção ba se a da na qua li da de e pa u ta da mais
nos re cur sos hu ma nis tas do que nos co mer ci a is.
Esta mos con se guin do êxi to nes se ob je ti vo. Acre di to



que, em bre ve, da re mos um gran de exem plo para a
Ama zô nia e para o Bra sil, pois essa vi são con tem po -
râ nea da Me di ci na ba se a da em evi dên ci as é pos sí vel 
e cons ti tui-se na nos sa meta.

Con ta re mos, tam bém, com pro fes so res da Uni -
ver si da de de Bra sí lia – que, na ava li a ção do en si no
mé di co, re ce be a nota má xi ma -, os qua is, du ran te os
pri me i ros três anos, es ta rão no nos so Esta do acom -
pa nhan do os pro fes so res lo ca is e ex pon do seus mé -
to dos, con te ú dos e tec no lo gia.

O Mi nis té rio da Edu ca ção foi ex tre ma men te
sen sí vel e fe liz em aten der à re i vin di ca ção do Go ver -
no do Esta do, para que a Uni ver si da de Fe de ral do
Acre pu des se im plan tar, de ma ne i ra opor tu na, o cur -
so de Me di ci na. A au to ri za ção con ce di da era a úl ti ma
bar re i ra bu ro crá ti ca a ser su pe ra da, e o cur so mé di co, 
que tem sido o so nho da nos sa ju ven tu de, de ve rá ter
iní cio no se gun do se mes tre des te ano. Até ago ra, es -
ses alu nos ti nham que se des lo car para pa í ses vi zi -
nhos, como a Bo lí via – de ma ne i ra dra má ti ca e numa
ati tu de equi vo ca da que tem tra zi do mu i tos pre ju í zos
para o País -, ou para o Cen tro-Sul, en fren tan do di fi -
cul da des e a dis tân cia de suas fa mí li as.

Além des sa boa no tí cia, con ta mos tam bém com 
a com pre en são do Mi nis tro José Ser ra, que, no dia de 
on tem, de ter mi nou à sua equi pe téc ni ca todo es for ço
para que se des ti nem mais dois mé di cos para me ta de 
dos Mu ni cí pi os do Esta do do Acre. Des sa for ma, po -
de re mos su prir de fi ni ti va men te essa es cas sez de
pro fis si o na is mé di cos que tan to mal tem fe i to e tan to
tem pre ju di ca do a po pu la ção do Acre.

Na área de Enfer ma gem, o Go ver no do Esta do
au men tou em mais de 400%, nes ses dois anos de
ges tão, o nú me ro de en fer me i ros que, du ran te os
qua tro anos do Go ver no an te ri or, atu a vam nos di ver -
sos Mu ni cí pi os do Esta do.

Essas no tí ci as são po si ti vas e aus pi ci o sas, e,
por isso, faço ques tão de de i xá-las re gis tra das aqui,
no ple ná rio do Se na do Fe de ral. Assi na lo a só li da e
im pe ra ti va de ci são do Go ver no do Esta do de cons tru -
ir um mo de lo de en si no na área da Sa ú de que es te ja
à al tu ra do iní cio do Ter ce i ro Mi lê nio.

Era o que eu 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. Tião Vi a na, o 
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, re gis tro, com pra zer, um fato aus pi ci o so: a Uni -
ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão (Ufe ma) está ina u gu -
ran do um la bo ra tó rio para es tu dar fon tes al ter na ti vas
de ge ra ção de ener gia elé tri ca.

So bre este as sun to – as fon tes de ener gi as al -
ter na ti vas – já tive a opor tu ni da de de fa zer ou tros pro -
nun ci a men tos aqui no Se na do. Sou, in clu si ve, au tor
de um pro je to de lei tra tan do da cri a ção de um pro gra -
ma na ci o nal de in cen ti vo às fon tes al ter na ti vas de
ener gia.

Te nho mu i tos mo ti vos, por tan to, para me re go zi -
jar com a ini ci a ti va da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra -
nhão. A mon ta gem do la bo ra tó rio na que la ins ti tu i ção
su pe ri or de en si no, se gun do in for ma ções ve i cu la das
pela im pren sa do meu Esta do, cus tou R$100 mil, fi -
nan ci a dos pelo Pro gra ma Tró pi co Úmi do do Con se -
lho Na ci o nal de Pes qui sas. Ele será usa do pe los alu -
nos e pro fes so res do cur so de Enge nha ria Elé tri ca
que fa zem par te do Nú cleo de Ener gi as Alter na ti vas
(NEA). Esse ór gão vem tra ba lhan do, des de 1999, no
de sen vol vi men to teó ri co de pro je tos para ge ra ção de
ener gia al ter na ti va, como os ra i os so la res e a for ça
dos ven tos (ener gia eó li ca).

O Nú cleo de Ener gi as Alter na ti vas da Uni ver si -
da de Fe de ral do Ma ra nhão pos sui um site na Inter -
net, para dis po ni bi li zar as suas re a li za ções a to das as 
pes so as e ins ti tu i ções in te res sa das no as sun to.

Sr. Pre si den te, a ener gia tem sido, atra vés da
His tó ria, a base do de sen vol vi men to das ci vi li za ções.
Nos dias atu a is são cada vez ma i o res as ne ces si da -
des ener gé ti cas para a pro du ção de ali men tos, bens
de con su mo, bens de ser vi ço e de pro du ção, la zer, e,
fi nal men te, para pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô -
mi co, so ci al e cul tu ral da Hu ma ni da de. É as sim evi -
den te a im por tân cia da ener gia não só no con tex to
das gran des na ções in dus tri a li za das, mas prin ci pal -
men te na que las em via de de sen vol vi men to, cu jas
ne ces si da des ener gé ti cas são ain da mais dra má ti cas 
e pre men tes.

Não pre ci so res sal tar o pro ble ma pelo qual atu -
al men te pas sa o nos so País, com o qua se co lap so
das nos sas prin ci pa is fon tes ener gé ti cas.

Acre di to ser che ga da a hora de in gres sar mos
na era das fon tes al ter na ti vas de ener gia. Sou da que -
les que acre di tam no apro ve i ta men to das cri ses para
a re a li za ção de mu dan ças e o de sen vol vi men to da
cri a ti vi da de como for ma de su pe ra ção dos pro ble -
mas. A His tó ria da Hu ma ni da de está aí para dar ra zão 
a esse meu pon to de vis ta.

 



As fon tes al ter na ti vas de ener gia vêm, atra vés
dos tem pos, ga nhan do mais adep tos e for ça no seu
de sen vol vi men to e apli ca ção. Tor na-se uma al ter na ti -
va viá vel para a atu al si tu a ção em que o mun do se en -
con tra, com o agra va men to das cri ses de pe tró leo; a
di fi cul da de de cons tru ção de cen tra is hi dro e lé tri cas e
ter me lé tri cas; a es cas sez de car vão mi ne ral, de xis to;
os em pe ci lhos am bi en ta is à cri a ção de usi nas nu cle a -
res e ou tras for mas de ener gia suja, como são clas si -
fi ca das es sas op ções. Re gis tre-se igual men te que a
uti li za ção de mu i tas das fon tes con ven ci o na is de
ener gia gera gra ve de gra da ção am bi en tal, com re per -
cus sões ne ga ti vas sob o pon to de vis ta so ci al, eco nô -
mi co e hu ma no.

A bus ca e per fu ra ção de po ços de pe tró leo em
águas pro fun das, no al to-mar, são re a li za das com
gran de êxi to pela Pe tro bras, tida como a com pa nhia
que, nes se as pec to, tem o ma i or ca be dal de co nhe ci -
men to do mun do. No en tan to, isso é fe i to a um cus to
que sa be mos al tís si mo.

Em suma, so mam-se os mo ti vos que acon se -
lham in ves ti men tos ma ci ços na tec no lo gia das ener -
gi as al ter na ti vas.

Como ar gu men ta a Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão no seu site in se ri do na Inter net, a es tag na -
ção das fon tes con ven ci o na is de ener gia é pro mo vi da 
de cer ta for ma pela sa tu ra ção de pro du ção ener gé ti -
ca das hi dro e lé tri cas, oca si o na das a prin cí pio pelo
mo vi men to mi gra tó rio, o cha ma do êxo do ru ral, ou
seja, aque le mo vi men to ca u sa do pe los agri cul to res
que, em bus ca do so nho da ci da de gran de, con tri bu -
em com a cons tru ção de no vas mo ra di as e, com isso,
com a li ga ção na ma i o ria dos ca sos de re des clan des -
ti nas de ener gia, so bre car re gan do des sa for ma as li -
nhas de dis tri bu i ção e trans for ma do res, ge ran do os
não mu i to agra dá ve is ble ca u tes.

Como se vê, o pro ble ma ener gé ti co é uma ques -
tão de eco lo gia so ci al de com ple xo equa ci o na men to,
por en vol ver va riá ve is am bi en ta is, so ci a is, eco nô mi -
cas, tec no ló gi cas e mu i tas ve zes tam bém po lí ti cas.

Essa com ple xi da de e os seus al tos cus tos fi nan -
ce i ros têm, de cer ta for ma, for ta le ci do o mo vi men to
em bus ca de no vas fon tes al ter na ti vas de ener gia.
Esta ex pres são ”fon te al ter na ti va de ener gia“ não de -
ri va ape nas de uma al ter na ti va efi ci en te, mas é si nô -
ni mo, tam bém, de uma ener gia lim pa, pura, não po lu -
en te, a prin cí pio ines go tá vel, re no vá vel, que pode ser
en con tra da em qual quer lu gar na na tu re za.

Devo re gis trar que, no Ma ra nhão, hoje, exis tem
nove ex pe riên ci as com ge ra ção de ener gi as al ter na ti -

vas. To das elas fo ram fi nan ci a das pelo Mi nis té rio das
Mi nas e Ener gia.

Esses pro je tos es tão sen do de sen vol vi dos em
co mu ni da des iso la das no Mu ni cí pio de Alcân ta ra,
como o po vo a do que exis te na Ilha do Car ra pa tal, for -
ne cen do ener gia elé tri ca a ins ta la ções que aten dem
à po pu la ção des ses po vo a dos, como es co las, pos tos
de sa ú de e cen tros co mu ni tá ri os.

Nes ses pro je tos, con for me o no ti ciá rio da im -
pren sa, so bre le va-se o apo io téc ni co do Nú cleo de
Ener gi as Alter na ti vas (NEA) ao pro gra ma que se de -
sen vol ve no Ma ra nhão, uti li zan do-se es sas ex pe riên -
ci as tam bém como cam po de es tu do.

Con gra tu lo-me, por tan to, na fi gu ra de seus di ri -
gen tes, com to dos os pro fes so res, alu nos e de ma is
ser vi do res da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão en -
vol vi dos nes sas pes qui sas na área de ener gia al ter -
na ti va, um tra ba lho que ele va ain da mais o con ce i to
de ex ce lên cia que mar ca a pro ve i to sa vida des sa ins -
ti tu i ção do meu Esta do, da qual tan to me en va i de ço.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do. (Pa u sa.)

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. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Bel lo Par ga. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre 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, di vi di rei
o meu pro nun ci a men to des ta ma nhã em duas par tes.
Na pri me i ra par te, fa rei re fe rên cia à ques tão dos po li -
ci a is mi li ta res do meu Esta do, que se en con tram em
si tu a ção se me lhan te à dos po li ci a is mi li ta res do
ex-Território do Ama pá.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, em meu Esta -
do, os po li ci a is mi li ta res in te gran tes da car re i ra do
ex-Território Fe de ral de Ro ra i ma pas sam por uma in -
qui e ta ção sem pre ce den te em sua his tó ria. A ra zão
des sa in qui e ta ção pro vém da edi ção da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.131, de 28 de de zem bro de 2000, e de
suas re e di ções, pois, da for ma como foi en ca mi nha da 
pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so Na ci o nal, con so -
li dou-se uma nova po lí ti ca de re mu ne ra ção às For ças
Arma das, com me lho ria sa la ri al, mas tra zen do em
seu bojo con se qüên ci as ne fas tas tam bém aos po li ci -



a is e bom be i ros mi li ta res do Dis tri to Fe de ral e do
ex-Território do Ama pá.

A re fe ri da me di da pro vi só ria traz a re vo ga ção do 
art. 2º da Lei nº 7.961, de 1989, que as se gu ra va a es -
ses mi li ta res a re vi são de suas re mu ne ra ções na
mes ma data e pro por ção em que se mo di fi ca va a re -
mu ne ra ção dos mi li ta res da União, como tam bém se
con fi gu rou a re vo ga ção das leis nas qua is se fun da -
men ta vam para re a li zar os pa ga men tos de suas res -
pec ti vas re mu ne ra ções.

Bus can do res ga tar al guns di re i tos que ha vi am
sido su pri mi dos da que las cor po ra ções, por con ta da
Me di da Pro vi só ria nº 2.131, na re e di ção da Me di da
Pro vi só ria nº 2.116-15, de 26 ja ne i ro de 2001, Par la -
men ta res do Con gres so Na ci o nal que com põem as
Ban ca das do Dis tri to Fe de ral, Ro ra i ma e Ama pá, por
meio de ações de sen vol vi das jun to ao Pa lá cio do Pla -
nal to, con se gui ram fa zer cons tar al gu mas van ta gens
fun ci o na is para as ca te go ri as pe na li za das. Po rém, a
Li de ran ça do Go ver no no Con gres so re cu sa-se a co -
lo cá-la em vo ta ção com as mu dan ças in tro du zi das.

No sen ti do de so lu ci o nar essa si tu a ção de ma -
ne i ra mais bre ve, re a li zou-se, nes sa ter ça-feira, dia 05 
de ju nho de 2001, re u nião com a pre sen ça ma ci ça
das Ban ca das de Ro ra i ma, do Ama pá e do Dis tri to
Fe de ral, com o Dr. Antô nio de Pá dua Ca sel la, Se cre -
tá rio-Adjunto de Re cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to. No de cor rer da mes ma, o Dr. Ca sel la
se con tra dis se vá ri as ve zes so bre a exis tên cia ou não 
de um gru po de tra ba lho cri a do para exa mi nar a ques -
tão dos po li ci a is mi li ta res dos ex-Territórios e do Dis -
tri to Fe de ral. O que se pode per ce ber é a fal ta de von -
ta de po lí ti ca para se re sol ver o as sun to. Será que o
Go ver no Fe de ral está aguar dan do que os
ex-Territórios e o Dis tri to Fe de ral si gam o exem plo do
Esta do do To can tins? Será que o Go ver no Fe de ral
quer pri me i ro ver o fogo para de po is apa gá-lo? Por
que não evi tá-lo, vis to que a fu ma ça já é vis ta des de a
pri me i ra edi ção da me di da pro vi só ria su pra ci ta da?

Gos ta ria de res sal tar que, há mais de 50 anos –
isso sig ni fi ca que a si tu a ção vem de an tes da trans fe -
rên cia da Ca pi tal da Re pú bli ca para Bra sí lia –, a Po lí -
cia Mi li tar e o Cor po de Bom be i ros Mi li ta res do Dis tri -
to Fe de ral vi nham acom pa nhan do a po lí ti ca de re mu -
ne ra ção das For ças Arma das, ocor ren do a re vi são de 
seus sa lá ri os em igual pe río do e pa ri da de aos das
For ças Arma das, a mes ma si tu a ção exis ten te em re -
la ção aos in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar dos
ex-Territórios Fe de ra is do Ama pá e de Ro ra i ma – isso 
há mais de 25 anos, quan do de suas cri a ções.

Ou tro pon to de ex tre ma re le vân cia, que eu não
po de ria de i xar de des ta car nes te pro nun ci a men to, diz 
res pe i to aos re a jus tes sa la ri a is, que não al can çam
essa no bre clas se de mi li ta res há mais de seis anos.

Isso pos to, aqui des ta tri bu na, so li ci to que o
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so, re ce ba os Par la men ta res
dos Esta dos en vol vi dos na ques tão, para que se pos -
sa es ta be le cer uma agen da po si ti va, vi san do en con -
trar so lu ções prá ti cas que evi tem que esse bar ril de
pól vo ra ex plo da.

Vale res sal tar que já exis te, tan to na Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, quan to no Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, uma mi nu ta de pro je to de lei ela bo ra da 
pe los po li ci a is mi li ta res, após exa us ti vos es tu dos re a -
li za dos por seus com po nen tes, com o de vi do res pal -
do de seus co man dan tes-gerais.

Con fi an do na sen si bi li da de do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, te nho cer te za de que esse as -
sun to será bre ve men te en ca mi nha do de for ma sa tis -
fa tó ria e ade qua da ao or ça men to fe de ral e às ne ces si -
da des dos tra ba lha do res res pon sá ve is pela se gu ran ça 
de uma ex pres si va par te da po pulação bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, este foi o pri me i ro pon to do meu
pro nun ci a men to: a afli ção dos po li ci a is mi li ta res dos
ex-Territórios – atu a is Esta dos de Ro ra i ma e Ama pá – 
e do Dis tri to Fe de ral.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Con ce do o apar te a V. Exª, an tes de pas sar à se -
gun da par te do meu pro nun ci a men to.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que ro enal te cer o em pe nho de
V. Exª em de fen der a con quis ta de uma me lhor si tu a -
ção fun ci o nal e de uma me lhor re mu ne ra ção a uma
or ga ni za ção que, hoje, nos Esta dos re cém-criados,
tem uma nova con cep ção de se gu ran ça e de in ter -
ven ção na so ci e da de. Tra ta-se de uma or ga ni za ção
que, no Ama pá, tam bém re a li za um ex ce len te tra ba -
lho. É pre ci so lem brar que mu i tos dos que a com põem 
vêm da Gu ar da Ter ri to ri al. São pes so as ori gi ná ri as da 
re gião, que co nhe cem bem o com por ta men to do
povo, a sua tra di ção e o seu modo de vi ver. Pa ra be ni -
zo V. Exª pelo pro nun ci a men to e co lo co-me tam bém
como de fen sor des se tema. Va mos jun tar as mãos
para con quis tar essa jus ta e me re ci da re i vin di ca ção.
Mu i to obri ga do pela aten ção de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Nova da Cos -
ta. V. Exª, que foi Go ver na dor do ex-Território do Ama -

 



pá, co nhe ce, por tan to, essa re a li da de. Fico re al men -
te ad mi ra do de ver como a in sen si bi li da de, a bu ro cra -
cia e a tec no cra cia em re la ção à Re gião Nor te são
sem pre mul ti pli ca das e le va das ao ex tre mo, de ma -
ne i ra a não con ce der be ne fí ci os a nin guém, prin ci pal -
men te nes se caso dos po li ci a is mi li ta res dos
ex-Territórios.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, veja bem o nos so em pe nho
nes sa re gião: cri ei a Po lí cia fe mi ni na; ins ta lei a de le -
ga cia das mu lhe res, por que, no meu Go ver no, a se -
gu ran ça lo cal era pon to pri o ri tá rio; de i xei pron to o pro -
je to da Po lí cia mon ta da, para que ofe re cês se mos se -
gu ran ça à so ci e da de, por meio do com pa nhe i ris mo e
da ami za de do po li ci al. Era isso o que que ria acres -
cen tar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª, Se na dor Nova da Cos ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas so ao
se gun do pon to do meu pro nun ci a men to de hoje.

Co me mo ra-se a Se ma na do Meio Ambi en te. Te -
nho lido e ou vi do en tre vis tas e pro nun ci a men tos so -
bre essa ques tão. Hoje per gun ta mo-nos: o que é ser
am bi en ta lis ta? O que, na ver da de, é a de fe sa do meio 
am bi en te? Fi ca mos re al men te sur pre sos ao ver que,
para al guns se to res e para al gu mas ins ti tu i ções que
gas tam pe sa da men te nes sa área, é mu i to mais im -
por tan te co me mo rar o nas ci men to de um mi -
co-leão-dourado ou de um ja ca ré do que la men tar,
por exem plo, que mor ram no pla ne ta 35 mil cri an ças
por dia – no Bra sil, mi lha res de cri an ças mor rem por
dia, numa taxa de 35 mor tos por mil nas ci dos vi vos,
fora os que mor rem de po is do pri me i ro ano de vida –
ou que inú me ras cri an ças es te jam vi ven do aba i xo da
li nha de mi sé ria, não só no Bra sil, mas tam bém nos
pa í ses da Amé ri ca La ti na e, prin ci pal men te, na Áfri ca.

Não en ten do que o am bi en ta lis ta seja aque le
que dá mais va lor aos ani ma is do que ao ho mem. O
pró prio Deus, quan do cri ou a Ter ra e o ho mem, co lo -
cou o ho mem como o cen tro do nos so pla ne ta. E, no
pró prio sim bo lis mo, quan do do di lú vio, Ele pri me i ro
cu i dou de sal var os ho mens que lhe eram fiéis, para
de po is re co men dar que se sal vas se um ca sal de
cada es pé cie do Re i no Ani mal.

Na ver da de, es ta mos in ver ten do, a tí tu lo não sei 
de quê, essa or dem na tu ral das co i sas, de que o ser
mais im por tan te no meio am bi en te é o ho mem. O
meio am bi en te deve ser vir ao ser hu ma no e vi -
ce-versa. Não po de mos ace i tar uma im po si ção or -
ques tra da pe las gran des cor po ra ções fi nan ce i ras in -
ter na ci o na is, que agem por in ter mé dio de al gu mas

ins ti tu i ções que – re pi to – dão mu i to mais im por tân cia
ao nas ci men to de um mi co-leão-dourado do que à
mor te de 35 mil cri an ças por dia no mun do, à mor te,
no Bra sil, de 35 cri an ças para cada mil nas ci das vi -
vas.

É esse o re gis tro que de i xo para mu i tos ”am bi -
en ta lis tas“, para que se ja mos tam bém mais hu ma nis -
tas, para que pen se mos num meio am bi en te em sin -
to nia com o ser hu ma no.

Não es tou aqui de fen den do o ser hu ma no de -
vas ta dor, que, aliás, é um ou tro ad je ti vo em pre ga do
de fora para den tro. So mos pin ta dos pe los pa í ses po -
de ro sos, que aca ba ram com todo o seu meio am bi en -
te e com seus ani ma is, na mí dia in ter na ci o nal – e a
nos sa mí dia na ci o nal re pe te esse com por ta men to,
como se fos se te le gui a da –, como de vas ta do res. Di -
zem, por exem plo, que não sa be mos cu i dar da Ama -
zô nia, e so mos 25 mi lhões de ha bi tan tes da que la re -
gião e dela sa be mos, sim, cu i dar mu i to bem.

Qu an do há – e não que ro ne gar isso – al gum cri -
me eco ló gi co, ele acon te ce, ge ral men te, na que las
áre as em que o Po der Pú bli co não está pre sen te,
prin ci pal men te nos Esta dos gi gan tes cos da Ama zô -
nia. É pre ci so lem brar, por exem plo, que só o Esta do
do Ama zo nas é ma i or do que os sete Esta dos do Sul
e Su des te jun tos – vale ci tar que Por tu gal, Fran ça e
Espa nha ca bem den tro do Ama zo nas. O Esta do do
Pará tem mais ou me nos a mes ma ex ten são. O Esta -
do do Ama zo nas tem 1,6 mi lhão de qui lô me tros qua -
dra dos, e o Pará, 1,3 mi lhão de qui lô me tros qua dra -
dos; logo atrás, vem o Mato Gros so do Sul, com 906
mil km².

Então, com esse mo de lo ge o grá fi co, so ma do a
essa or ques tra ção in ter na ci o nal, que rem im por a nós, 
bra si le i ros, um mo de lo que eles não têm, que eles
não sou be ram cons tru ir. Qu e rem nos im por a ver da de 
em que acre di tam, o que con si de ram mais im por tan -
te: o nas ci men to de um mi co-leão-dourado ou de um
ja ca ré. Vol tam-se mais a essa ques tão do que às 35
mil cri an ças que mor rem por dia no mun do e, prin ci -
pal men te, a tris te es ta tís ti ca que nos re ve la a mor te
de 35 cri an ças em cada mil nas ci das no País; sem le -
var mos em con ta, to da via, aque las que es tão na mar -
gi na li da de.

Esse é o re gis tro que de i xo a to dos os am bi en ta -
lis tas, por quan to que re mos re al men te dar ao ho mem
me lhor am bi en te para vi ver.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Bel lo Par ga, por 20 mi nu tos.



O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ”Hoje, sal var a CPI“, re -
pi to essa pa la vra de or dem por que é o tí tu lo de in te -
res san te tra ba lho pu bli ca do na im pren sa de mi nha
ter ra, por um dos me lho res ad vo ga dos que mi li tam no 
fó rum da ca pi tal.

O Dr. João Ba tis ta Eri ce i ra, ad vo ga do, pro fes sor 
uni ver si tá rio, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras Ju rí di cas e res pon sá vel pelo De par ta men to Ju rí -
di co do Par ti do Li be ral no meu Esta do pro du ziu um
tra ba lho jor na lís ti co de gran de va lor e de gran de atu a -
li da de que por se ca sar com a mi nha ma ne i ra de pen -
sar é que achei por bem tra zê-lo ao co nhe ci men to
des ta Casa e que pas so a fa zer len do o seu ar ti go pu -
bli ca do no Esta do do Ma ra nhão, Jor nal de São Luís.
Diz ele:

Por me a dos da dé ca da de 80, pon de -
rei com os com pa nhe i ros do mo vi men to do -
cen te so bre a in con ve niên cia da uti li za ção
sem cri té ri os, de mo men to e de opor tu ni da -
de, de gre ves nas uni ver si da des pú bli cas. Já 
es ta va em an da men to a ope ra ção des mon te 
do en si no uni ver si tá rio pú bli co, por con ta da
fi lo so fia in se ri da nos re la tó ri os do Ban co
Mun di al so bre as in ca pa ci da des dos pa í ses
pe ri fé ri cos in ves ti rem na rede es ta tal, res -
tan do ape nas a fal sa al ter na ti va da pri va ti -
za ção, com as pos si bi li da des de in gres so de 
gru pos mul ti na ci o na is em bus ca de lu cros
re la ti va men te fá ce is.

A in ter pre ta ção mar xis ta das gre ves
as si na la a eta pa his tó ri ca em que elas de i -
xam de ser me ra men te sa la ri a is, para ad -
qui ri rem con te ú do po lí ti co, é, exa ta men te,
quan do os tra ba lha do res to mam cons ciên -
cia da sua for ça so ci al, pas sam a uti li zar as
suas pa ra li sa ções le van do em con ta o apo io 
do con jun to da so ci e da de.

Os ini mi gos da uni ver si da de pú bli ca
ado ra vam os fra cas sos das gre ves, apro ve i -
ta vam-se para as si na lar as in su fi ciên cias
das ins ti tu i ções. Mas no que pese a pro pa -
gan da con trá ria dos ne go ci an tes do en si no,
a rede es ta tal é res pon sá vel por qua se toda
a pes qui sa que se pro duz nes te País e, por
via de con se qüên cia é a que oferece me lhor
qua li da de de en si no. 

Ulti ma men te, vi rou moda a ins ta la ção
de Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to,
as CPIs – e este, Sr. Pre si den te, é o pon to

cen tral do tra ba lho do Dr. João Ba tis ta Eri -
ce i ra – para apu ra rem tudo ou qua se tudo
que ocor re no ter ri tó rio na ci o nal. A mes ma
pre o cu pa ção que ti nha em re la ção às gre -
ves nas uni ver si da des pú bli cas, as sal -
tam-me, ago ra, em re la ção à ins ta la ção
des me su ra da das Co mis sões Par la men ta -
res de Inqué ri to. Indis cu ti vel men te jus tas, as 
gre ves nas uni ver si da des fo ram usa das, por 
seus ad ver sá ri os, para ata cá-las e de ne -
gri-las. 

O uso imo de ra do e in con ve ni en te das
CPIs po dem con du zir ao des gas te e à des -
mo ra li za ção des sa im por tan te ins ti tu i ção do
nos so Di re i to Cons ti tu ci o nal, com a pre vi são 
re gi men tal, nas ca sas con gres su a is, in fe liz -
men te em pro ve i to dos ini mi gos do re gi me
de mo crá ti co. Essas CPIs tra ta-se de in ven -
ção dos sis te mas par la men ta ris tas de Go -
ver no, ado ta das pe los pre si den ci a lis mos
con gres su a is, como é o caso dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca e do Bra sil, após a Car ta 
de 5 de ou tu bro de 1988.

Nos Esta dos Uni dos era lar ga men te
uti li za da du ran te os anos 40 e 50, re ve lan do 
al guns con gres sis tas como Jo seph
McCarthy, res pon sá vel pela ins ta la ção da
CPI, para in ves ti gar ati vi da des an ti a me ri ca -
nas, onde se re ve lou Ri chard Ni xon – en tão, 
De pu ta do – que, de po is, vi ria por con ta da
pro mo ção ob ti da na que la Co mis são, a se
ele ger pre si den te da Re pú bli ca, de onde
veio a re nun ci ar, em 1974, em con se qüên -
cia do ru mo ro so caso Wa ter ga te, um epi só -
dio que en vol veu a in va são da sede do Par -
ti do ad ver sá rio com o rou bo de do cu men tos, 
su bor no, ex tor são e aco ber ta men to. 

A Co mis são de Inves ti ga ção de Ati vi -
da des Anti a me ri ca nas era um pal co ins ta la -
do sob o foco das câ me ras de te le vi são, mi -
cro fo nes de to dos os la dos, de rá di os, re -
pór te res dos gran des jor na is, onde des fi la -
vam par la men ta res de nun ci an do ato res e
di re to res de ci ne ma, ad ver sá ri os po lí ti cos,
fun ci o ná ri os pú bli cos, acu sa dos de ini mi gos
do ame ri can way life. A co i sa pros pe rou de 
tal modo, que mu i tos se ele ge ram e pro mo -
ve ram-se a par tir da CPI, en quan to mu i tas
re pu ta ções eram des tro ça das e tan tas vi das 
des tru í das. O efe i to mí dia era sim ples men te
de vas ta dor, os acu sa do res como Ni xon e

 



McCarthy fo ram ele va dos à con di ção de he -
róis na ci o na is, de sal va do res da pá tria.

Tudo cor ria mu i to bem para os mes -
mos, en quan to o nú me ro de ví ti mas pro gre -
dia, até que o Se na dor Jo seph McCarthy re -
sol veu acu sar vá ri os ofi ci a is do Exér ci to con -
de co ra dos na Se gun da Gu er ra Mun di al, de
se rem co mu nis tas. O pre si den te da Re pú bli -
ca era o ge ne ral Dwight Ei se nho wer, co man -
dan te das tro pas ali a das nas ba ta lhas da Eu -
ro pa na Se gun da Gu er ra Mun di al, que viu
su bor di na dos seus se rem in jus ta men te le va -
dos ao pa tí bu lo. Exi giu que McCarthy exi bis -
se os do cu men tos com pro van do as suas
acu sa ções. Ocor reu que o in qui si dor não
pôde exi bi-los, por que não os ti nha.

Com esse epi só dio, no ano de 1954, a
Co mis são des mo ra li zou-se, o acu sa dor es -
tan cou suas ati vi da des in qui si to ri a is, não lo -
grou re e le ger-se para o Se na do, en trou em
cri se exis ten ci al, co me çou a be ber, e mor -
reu no mais com ple to os tra cis mo po lí ti co e
pes so al. Ri chard Ni xon, um dos seus be ne fi -
ciá ri os, já ele ge ra-se vi ce-presidente, con -
se guiu es ca par, mas no fu tu ro se ria ví ti ma
da pró pria es per te za. Além de ter fi ca do
mar ca do pela im pren sa ame ri ca na que o
ca ça va, fato que teve con se qüên ci as no
caso Wa ter ga te, não obs tan te ter sido pro -
mo vi do a es ta dis ta in ter na ci o nal com o fim
da Gu er ra do Vi et nam, em 1973. Mas nem
isso o sal vou.

Os ame ri ca nos apren de ram a li ção.
Des de o fra cas so da Co mis são de Ati vi da -
des Anti a me ri ca nas, CPI é para apu rar fato
de ter mi na do, e com pra zo cer to. A nos sa
Cons ti tu i ção as si mi lou a idéia, com a dis po -
si ção cons tan te do seu art. 58, § 3º. Vi al gu -
mas ce nas do de po i men to do tra fi can te Fer -
nan di nho Be i ra-Mar pres ta do à Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

É bem ver da de que se tra ta de Co mis -
são Per ma nente, mas vá ri os dos seus in te -
gran tes com põem CPIs que apu ram ma té ri -
as cor re la tas. No de po i men to do tra fi can te
deu-se o in ver so, ele apro ve i tou o foco te le vi -
si vo para uti li zar a mí dia em be ne fí cio pró -
prio, iro ni zan do e go zan do os par la men ta res, 
que vi ra ram co ad ju van tes, en quan to Fer nan -
di nho Be i ra-Mar era o ”ar tis ta do fil me“.

À ex ce ção de par la men ta res de le ga -
dos de po lí cia, de ten to res do co nhe ci men to
da téc ni ca de in ves ti ga ção, as per gun tas
eram des po ja das de con te ú do, vi sa vam
tão-somente o foco das câ me ras, e o re sul -
ta do foi o pior pos sí vel em ter mos de opi -
nião pú bli ca.

O Esta do bra si le i ro – e é para essa
par te do ar ti go que que ro cha mar a aten ção 
dos Srs. Se na do res – é o que enun cia a
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988. Nela, os po -
de res da Repú bli ca es tão se pa ra dos e com
fun ções dis tin tas. A ati vi da de le gis la ti va é
atri bu i ção do Con gres so Na ci o nal, que pre ci -
sa as su mi-la, re gran do as me di das pro vi só ri -
as, cu i dan do da atu a li za ção dos có di gos de
Di re i to subs tan ti vo e pro ces su al. A ati vi da de
in ves ti ga tó ria é afe ta ao po der de po lí cia e
ao Mi nis té rio Pú bli co. O po der de jul gar é da 
res tri ta com pe tên cia do Po der Ju di ciá rio.

Qu an do es tão in ves ti dos de atri bu i -
ções in ves ti gatóri as, como no caso das
CPIs, os par la men ta res de vem bus car a as -
ses so ria téc ni ca. E não ca í rem na ten ta ção
de fa zer da Co mis são de Inqué ri to pa lan que 
ele trô ni co, por que o re sul ta do po de rá ser
ne ga ti vo, a cur to, a mé dio ou em lon go pra -
zos. Mas o pior é o que po de rá vir de po is: a
des mo ra li za ção de ins ti tu to ori un do do par -
la men ta ris mo, mas com po ten ci a li da des de
pres tar re le van tes ser vi ços a qual quer for ma 
de go ver no.

O im por tan te mes mo é pre ser var e
aper fe i ço ar as ins ti tu i ções in dis pen sá ve is ao 
re gi me de mo crá ti co, tais como: Par la men to
re pre sen ta ti vo, e uni ver si da de pú bli ca e de
boa qua li da de. Urge, por tan to, sal var o ins ti -
tu to da CPI da sa nha en fu re ci da do aven tu -
re i ris mo po lí ti co, dos ”McCarthy da vida“,
que exis tem por lá e por cá. Não es tão nem
um pou co pre o cu pa dos com as ins ti tu i ções,
in te res sa-lhes, sim, o car re i ris mo, a pi ca re -
ta gem as cen so ri al.

Sr. Pre si den te, não po de ria ser mais cor re to
nem mais exa to o di ag nós ti co do Pro fes sor João Ba -
tis ta Eri ce i ra. O que aca ba mos de ver no Con gres so 
Na ci o nal foi exa ta men te isso. Foi ofe re ci do um re -
que ri men to para cons ti tu i ção de uma CPI mis ta com 
22 fa tos de ter mi na dos para se rem in ves ti ga dos,
como se fos se isso ma te ri al men te pos sí vel.



O Con gres so, atra vés da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, ne gou o seu apo io à cons ti tu i ção des sa Co mis -
são Mis ta. Ago ra, ela está sen do pe di da no Se na do e, 
pas mem, as in ves ti ga ções fo ram re du zi das a três ou
qua tro itens. Apre go a va-se que a CPI Mis ta iria pas -
sar a lim po o Bra sil! Ago ra re du zi ram os itens a se rem
in ves ti ga dos, de sa pa re cen do os de ma is por com ple -
to; evo la ram-se os fa tos de ter mi na dos que iri am co lo -
car o Bra sil li vre da cor rup ção. Como se a cor rup ção
não fos se uma en de mia so ci al, Sr. Pre si den te. Como
se ela não exis tis se onde quer que haja go ver no e
onde quer que haja cen tra lis mo es ta tal.

Assim sen do, lou vo o ar ti go do Pro fes sor João
Ba tis ta Eri ce i ra e con cla mo os meus com pa nhe i ros
de Se na do a re fle ti rem mu i to so bre a cons ti tu i ção de
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so men te
nes ta Casa. 

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

do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por 20 mi -
nu tos.

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, ouvi a le i tu ra que o 
Se na dor Bel lo Par ga fez do ar ti go de um jor na lis ta da
sua ter ra a res pe i to do his tó ri co das CPIs. Qu e ro ma -
ni fes tar, aqui, a mi nha mais ab so lu ta dis cor dân cia
com re la ção ao pen sa men to des se se nhor. Afi nal de
con tas, se for mos pen sar ape nas pelo lado de que a
CPI pos sa pro mo ver pes so as ha ve ría mos de não ter
ne nhu ma. Sabe o Se na dor Bel lo Par ga que os ar gu -
men tos le van ta dos pelo ilus tre ad vo ga do da sua ter ra
não pro ce dem, por que os po de res ins ti tu í dos no Bra -
sil não che gam a re sul ta dos po si ti vos. 

Lem bro-me de que quan do sur giu a que bra dos
pri me i ros ban cos no Bra sil, o pró prio Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so che gou a fa zer de cla ra ções
de que os do nos dos ban cos Eco nô mi co e Na ci o nal
iri am ser pre sos. O Go ver no Fer nan do Hen ri que ti rou
dos co fres qua se R$30 bi lhões para so cor rer ban que -
i ros fa li dos, por meio do Pro er. E de lá para cá, meu
caro Pre si den te Edi son Lo bão, não há um úni co ban -
que i ro pre so no Bra sil, nem do Ban co Eco nô mi co, do
Na ci o nal ou do Ba me rin dus, que foi ven di do a um gru -
po in ter na ci o nal – ven di do não, do a do pelo Go ver no
bra si le i ro. 

Ne nhum ban que i ro foi para a ca de ia. Ao con trá -
rio, eles es con de ram o di nhe i ro rou ba do du ran te lon -
gos anos e, ago ra, no sul do meu Esta do, um gru po li -
de ra do pelo Sr. Ânge lo Cal mon de Sá, ex-dono do
Ban co Eco nô mi co, que re ce beu R$5 bi lhões para não

le var o Ban co à ban car ro ta, é ago ra o ma i or com pra -
dor de ter ras do sul do Pará. Está com pran do inú me -
ras fa zen das e mu i to gado. Com pran do e pa gan do um
pre ço mu i to aci ma do merca do: está pa gan do na mi -
nha ter ra R$10 mil o al que i re, e se tor na hoje, no sul
do Pará, um dos ma i o res la ti fun diá ri os do nos so Esta -
do.

Por isso, sa be-se mu i to bem que es sas pes so as 
que rou bam mu i to nun ca vão para a ca de ia. Nem o
Ju di ciá rio, a Pro mo to ria, o Mi nis té rio Pú bli co, a Po lí -
cia Fe de ral, ne nhum ór gão ins ti tu í do por este Go ver -
no, nem mes mo esse novo ór gão de no mi na do Cor re -
ge do ria-Geral da União, cuja Mi nis tra foi de sig na da
para in ves ti gar os er ros e as cor rup ções do Go ver no,
che gam a re sul ta do al gum. Tal vez, nem mes mo as
CPIs che guem, mas as CPIs, pelo me nos, pas sam
para a so ci e da de a re a li da de da nos sa eli te po lí ti ca; o
que já é uma gran de van ta gem, o que já é um pro ces -
so que aju da a cons ci en ti za ção do povo bra si le i ro.

Qu an do a im pren sa e a mí dia es tão pre sen tes a
atos como es ses, ter mi na al guém indo para a ca de ia,
como é o caso do Juiz La lau, que, cre io, é o úni co. O
Sr. Sal va to re Cac ci o la está na Itá lia, que se nega a
con ce der sua ex tra di ção. To dos os gran des la drões,
to dos os la drões do co la ri nho bran co es tão sol tos. Se
há um ins tru men to que pode, pelo me nos, des mas ca -
rar es sas pes so as e tra zer à tona a re a li da de, esse
ins tru men to é a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. 

Se na dor Bel lo Par ga, é gra ças aos ho lo fo tes da
mí dia que as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to
che gam a al gum re sul ta do. Não me re fi ro aos do nos
da mí dia, mas há jor na lis tas com ca rá ter in ves ti ga ti vo
mu i to sé rio. Na ver da de, as pró pri as CPIs são mais
pa u ta das pelo que a im pren sa dita do que pe los pró -
pri os Par la men ta res. Po de mos ci tar como exem plo o
caso do ex-Presidente Fer nan do Col lor de Melo, que
teve seu man da to cas sa do, bem como o dos anões
do Orça men to, que re sul tou na cas sa ção dos man da -
tos de al guns e na re nún cia de ou tros, em bo ra ne -
nhum dos en vol vi dos te nha de vol vi do o di nhe i ro ao
Go ver no nem es te ja na ca de ia.

Re cen te men te, um Se na dor teve seu man da to
cas sa do em de cor rên cia de uma Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to. Tam bém o caso dos Ban cos Mar -
ka e Fon te Cin dam des mas ca ra dos em con se qüên cia
de uma CPI. 

Então, não há a me nor ló gi ca na ar gu men ta ção
do ilus tre ad vo ga do do Esta do de V. Exª e, aliás, do
Esta do do bra vo Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – V. Exª me per mi -
te um apar te, Se na dor Ade mir Andra de? 

 



O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª, Se na dor Bel lo Par ga. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Se na dor Ade mir 
Andra de, V. Exª não ou viu com ple ta men te...

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu es -
ta va vin do para cá e ouvi, pelo rá dio, o dis cur so de V.
Exª.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Pois en tão V.
Exª não in ter pre tou o que dis se o Dr. João Ba tis ta Eri -
ce i ra. Pelo con trá rio, ele fa lou que con si de ra po si ti va
a exis tên cia da CPI, mas ver be rou, e eu ver be ro tam -
bém, con tra o exa ge ro das CPIs. Ele é con tra a tese
de que a CPI vai pas sar o País a lim po, que o Con -
gres so Na ci o nal só pode exis tir em fun ção das CPIs.
Ele não ace i ta e com ba te isso, o que eu tam bém faço.
V. Exª pode se agra dar dis so, pode gos tar da luz dos
ho lo fo tes, pode se pren der à tese de que o Go ver no
está todo er ra do, está ato la do na cor rup ção, e que só
a Opo si ção tem ra zão. Mas fa lou uma co i sa que não é 
ver da de: dis se que o Pre si den te da Re pú bli ca pro me -
teu co lo car os ban que i ros na ca de ia. O Pre si den te da
Re pú bli ca, o Exe cu ti vo não pode co lo car nin guém na
ca de ia; isso com pe te ao Ju di ciá rio, com o jul ga men to
dos cul pa dos. No caso do Pro er, ne nhum tos tão foi
para os ban que i ros. A aju da do Pro er ser viu para sal -
va guar dar os va lo res de po si ta dos pe los pou pa do res,
pe los pe que nos de po si tan tes, pe los gran des fun dos
de pen são, para es tes é que foi a aju da do Pro er. To -
dos os ex-donos de ban cos fo ram afas ta dos e es tão
so fren do a ação per se cu tó ria do Mi nis té rio Pú bli co,
es tão sub ju di ce, e to dos os seus bens fo ram co lo ca -
dos em in dis po ni bi li da de – in clu si ve os bens do Sr.
Ânge lo Cal mon de Sá, ci ta do por V. Exª –, não po den -
do ven dê-los. O Pro er não foi cri a do para au xi li ar ban -
que i ros, mas para sal var ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Bel lo Par ga, em pri me i ro lu gar, se a CPI que está
sen do pro pos ta tem 19 te mas, é por que exis te uma
de nún cia de cor rup ção mu i to gran de, fe i ta pela base
do Go ver no...

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – De 19 foi re du zi -
do a 3.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Não
sei se de 19 foi re du zi do a 3. Mas a CPI que foi im pe di -
da de ser re a li za da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so ti nha 19 te mas. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Aliás, mais de
19, eram 20 e pou cos itens. Mas a do Se na do só tem
3 itens; to dos os ou tros de sa pa re ce ram. Aca bou a
cor rup ção só pelo fato de se anun ci a rem.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Bel lo Par ga, re pi to, se a CPI ti nha 19 itens é por -
que as de nún ci as eram mu i to sé ri as. Além dis so, es -
ses 19 itens iri am aten der, em par te, ao PMDB e ao
PFL, que são base do Go ver no.

V. Exª é Se na dor as sí duo nes ta Casa e per ce -
beu que, du ran te mais de um ano e meio, fo ram fe i tas
de nún ci as gra vís si mas por in te gran tes do PFL a Mi -
nis tros cor rup tos do PMDB, como tam bém de nún ci as
de in te gran tes do PMDB a Mi nis tros cor rup tos do
PFL. Ambos são da base do Go ver no. Ou seja, há mu -
i to mais de nún ci as fe i tas pela pró pria base do Go ver -
no do que pela Opo si ção.

Se a pro pos ta que está sen do apre sen ta da ago -
ra só tem 3 itens é por que se ten tou jun tar os fa tos
mais sé ri os e mais gra ves en tre to das as de nún ci as
de ir re gu la ri da des apre sen ta das. E V. Exª, que acom -
pa nha o no ti ciá rio, sabe da re a li da de, sabe que exis te 
erro no Go ver no.

Digo mais, essa tese dos ho lo fo tes, das câ ma -
ras de te le vi são e da pro mo ção pes so al – e aí eu re pi -
to as pa la vras do Mi nis tro Pe dro Ma lan –, essa tese
de que uma men ti ra dita tan tas ve zes ten de a se
trans for mar em ver da de – S. Exª fa lou isso na Co mis -
são inú me ras ve zes...

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – É a pura ver da de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É a

pura ver da de. Então, V. Exª está que ren do di zer que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, ao afir mar que a CPI
se ria um pal co ele i to ral das Opo si ções, está ten tan do
pre gar uma men ti ra à po pu la ção, para que essa men -
ti ra se trans for me em ver da de. E sabe por que, Se na -
dor? Por que uma CPI, aqui no Se na do ou uma CPI
Mis ta, Câ ma ra e Se na do, te ria 80% de fiéis in te gran -
tes do Go ver no. Quem in di ca os mem bros da CPI são
os lí de res dos par ti dos po lí ti cos, que são ab so lu ta -
men te ali nha dos com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que. Só ha via uma li de ran ça que não era ali a da, que
in co mo da va o Pre si den te Fer nan do Hen ri que e que
hoje não está mais nes ta Casa, que é o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães. As ou tras li de ran ças são
ab so lu ta men te ali nha das com o in te res se do Pla nal -
to. Por tan to, in di ca ri am para a Co mis são ho mens da
ab so lu ta con fi an ça do Pla nal to.

Em se gun do lu gar, o Pre si den te da Co mis são e
o Re la tor se ri am ho mens da ab so lu ta con fi an ça do
Pla nal to. Nós, da Opo si ção, te ría mos ape nas 5 ou 6
en tre 20. Por tan to, te ría mos 20% de par ti ci pa ção nes -
sa Co mis são. Assim, não ha ve ria como ela se trans -
for mar em um pal co ele i to ral para as Opo si ções. A
Co mis são po de ria ser pa u ta da pela im pren sa na ci o -



nal, mas ja ma is pe los Par la men ta res da Opo si ção,
que se ri am pra ti ca men te mi no ria inex pres si va.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um ou tro apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
mais uma vez V. Exª.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – V. Exª sabe mu i -
to bem que quer seja em uma CPI quer seja nas co -
mis sões per ma nen tes, a Mesa des sas co mis sões
não pode cas sar a pa la vra de ne nhum Se na dor.
Embo ra não haja pro vas, em bo ra a de nún cia seja va -
zia, a pa la vra é li vre. O Par la men tar não pode ser im -
pe di do de ve i cu lar as de nún ci as as mais fan ta si o sas,
as mais ab sur das pos sí ve is, des de que isso lhe as se -
gu re es pa ço na mí dia, na im pren sa.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ora,
se te mos 21 Se na do res e ape nas 4 são da Opo si ção,
que di fi cul da de te ria o Go ver no de en fren tar uma CPI
como essa?

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – A di fi cul da de
não é en fren tar, Se na dor Ade mir Andra de. O pro ble -
ma é que es sas de nún ci as ja ma is se ri am pro va das,
mas se ri am di fun di das, se ri am di vul ga das. Esta foi a
li ção do Prof. Jo seph Go el bels, o gran de au xi li ar de
Hi tler: era pre ci so mar te lar na men ti ra para que ela se
trans for mas se em ver da de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Não
im por ta, Se na dor Bel lo Par ga. O fato é que as co i sas
se ri am es cla re ci das. O povo há de jul gar. A im pren sa
não pode ser ir res pon sá vel a pon to de di vul gar de -
nún ci as va zi as.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Mas é o que ela
faz to dos os dias.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O fato
é que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que não quis a
CPI, ou me lhor, não quis, não quer e vai fa zer tudo
para im pe di-la. E não é por que ela se ria pal co de
Opo si ção, mas por que ele teme o jor na lis mo in ves ti -
ga ti vo, teme que as fe ri das do seu Go ver no se jam ex -
pos tas, mais ex pos tas à so ci e da de.

V. Exª dis se que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que não afir mou que co lo ca ria os cul pa dos na ca de ia. 
Sou ca paz de tra zer to das as afir ma ções...

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um ou tro apar te? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Por fa -
vor, ago ra V. Exª vai me ou vir um pou co. Assim não dá. 
Fa la rei e per mi ti rei a V. Exª a sua ar gu men ta ção.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que não tem po de -
res para co lo car nin guém na ca de ia, mas fez es sas

afir ma ções na te le vi são e em toda a im pren sa pela
sua apa ren te in dig na ção. Ele se mos trou, à épo ca,
tão in dig na do com os fa tos que che gou a di zer e ga -
ran tir que es sas pes so as iri am para a ca de ia.

Mas os do nos do Ban co Na ci o nal guar da ram di -
nhe i ro du ran te 3 ou 4 anos. V. Exª dis se tam bém que a 
aju da do Pro er não foi para os ban que i ros. Não, cla ro,
os ban cos fo ram to ma dos da que les ban que i ros que
rou ba ram e guar da ram o di nhe i ro dos ban cos. Mas foi 
o Go ver no que teve que so cor rer es ses ban cos para
que não fa lis sem e os cor ren tis tas e apli ca do res não
fos sem pre ju di ca dos. E o que acon te ceu com quem
rou bou o di nhe i ro?

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um ou tro apar te? 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Um
mi nu to, Se na dor Bel lo Par ga. Será que o Go ver no
teve a mes ma agi li da de, por exem plo, de so cor rer os
40 mil mu tuá ri os da Encol, que pra ti ca men te per de -
ram to dos os seus in ves ti men tos? Será que o Go ver -
no teve a mes ma agi li da de em bus car aten der a ne -
ces si da de de uma quan ti da de enor me de agri cul to res 
des te País que ti ve ram di fi cul da des de pa ga men to
pelo va lor as tro nô mi co de ju ros que eram co bra dos
na épo ca? Não. O Go ver no teve agi li da de e boa von -
ta de, Se na dor Bel lo Par ga, em so cor rer os ban cos,
não por ca u sa do pou pa dor bra si le i ro, nem do fun do
de pen são e, mu i to me nos, por ca u sa do cor ren tis ta.
Ele teve esse cu i da do por que exis te mu i to ca pi tal in -
ter na ci o nal, mu i to di nhe i ro que vem de fora; jo gam-se 
dó la res no Ban co Cen tral, e co lo cam-se re a is na mão
des sa gen te, que apli ca no nos so sis te ma fi nan ce i ro
em mu i tos des ses ban cos que fa li ram.

A pre o cu pa ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so é man ter a sua bela ima gem, é sa cri fi car 
o povo bra si le i ro – como ele vem fa zen do – com su pe -
rá vi tes pri má ri os ab sur dos e ina ce i tá ve is, como está
ocor ren do hoje, mas, ja ma is, ques ti o nar um cen ta vo
do pa ga men to dos ju ros da dí vi da ex ter na bra si le i ra.
Para pa gar isso é que ele fez essa dí vi da mons tru o sa; 
para pa gar isso é que, hoje, es ta mos com su pe rá vit
pri má rio de R$4 bi lhões, e, no mês de abril, Se na dor
Bel lo Par ga, o su pe rá vit foi de R$6 bi lhões. O Go ver -
no ar re ca dou mais do que gas tou R$6 bi lhões no mês 
de abril. Nos úl ti mos doze me ses, fo ram R$44 bi lhões
ar re ca da dos a mais do que fo ram gas tos. E, nes ses
mes mos úl ti mos doze me ses, fo ram R$100 bi lhões
de ju ros. Por tan to, fal ta ram R$56 bi lhões, que se acu -
mu la rão a essa dí vi da mons tru o sa que o Pre si den te,
pela sua va i da de, quer pa gar, de qual quer je i to, aos
pa í ses de sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do.

 



Por tan to, a aju da foi com essa pre o cu pa ção, se -
não, eles te ri am so cor ri do a Encol e seus 40 mil mu -
tuá ri os. E não hou ve so cor ro al gum; os mu tuá ri os fa li -
ram, ”se da na ram“. Cada um per deu tudo o que in ves -
tiu du ran te lon gos anos. A pre o cu pa ção do Go ver no
com o Pro er deu um pre ju í zo, até pelo me nos um ano
atrás, de R$12 bi lhões, como foi dito aqui pelo pró prio
Mi nis tro Ma lan – por que, des ses R$30 bi lhões que fo -
ram apli ca dos, não vol ta rão mais do que R$18 bi -
lhões. E esse pre ju í zo so mos nós to dos que to ma -
mos, e é um pre ju í zo que o Pre si den te fez pela va i da -
de pes so al dele.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Per mi -
to, sim, Se na dor Bel lo Par ga.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Qu e ro di zer, Se -
na dor Ade mir Andra de, que é bo ni ta e até en ge nho sa
essa tese elu cu bra da por V. Exª de que a pro te ção
aos cor ren tis tas e pou pa do res se deu para sal va guar -
dar os cre do res ex ter nos. Ora, Se na dor, até o mo -
men to, V. Exª não con tes tou dois as pec tos: pri me i ro,
que to dos os res pon sá ve is pe los ban cos que fo ram
sub me ti dos a in ter ven ções do Ban co Cen tral es tão
sub ju di ce; a Jus ti ça está tra tan do de to dos eles;
seus bens es tão in dis po ní ve is. V. Exª diz que eles rou -
ba ram, des vi a ram, ou se lo cu ple ta ram, não sei o que
fi ze ram, mas os seus bens es tão in dis po ní ve is e res -
pon dem pe los seus dé bi tos. Eles não po de ri am fa zer
o mes mo com a Encol.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Qual
foi o ou tro as pec to que não con tes tei, Se na dor?

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Isso que es tou
di zen do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Foi só
isso, en tão?

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Não. V. Exª elu -
cu brou uma tese mu i to bo ni ta, mas sem ne nhu ma
base na re a li da de. Qu e ro di zer ape nas que es ses
bens es tão in dis po ní ve is. E se, efe ti va men te, V. Exª
en ten de que não se deve pa gar os ju ros da dí vi da in -
ter na, V. Exª deve di zer isso cla ra men te, co lo car como 
ban de i ra par ti dá ria: não va mos pa gar os ju ros da dí vi -
da in ter na. Os pou pa do res, os apli ca do res, os fun dos
de pen são vão ter pre ju í zos, vão que brar. O fu tu ro da
apo sen ta do ria dos tra ba lha do res será com pro me ti do
por que os tí tu los per de rão to dos os va lo res, de vi do
aos ju ros da dí vi da in ter na.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O Pre -
si den te é ri go ro so no tem po. Hoje é uma sex ta-feira e
peço a com pre en são de V. Exª para...

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Terá mi nha
com pre en são, Se na dor Ade mir Andra de. Com pro me -
to-me a não apar teá-lo mais, por que, efe ti va men te,
es ta ria rou ban do seu tem po. Mas fica aqui re gis tra da
a nos sa dis cor dân cia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É um
pra zer, Se na dor Bel lo Par ga, di a lo gar com V. Exª.
Acre di to que esse po si ci o na men to di fe ren te é que en -
gran de ce o de ba te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ade mir Andra de, peço a V. Exª que com pre en da a po -
si ção da Mesa. V. Exª já foi Vi ce-Presidente, como
tam bém sou e sabe que te mos que to mar uma de
duas po si ções: ou apli ca mos a lei para to dos e por
igual ou, de ou tro modo, não te re mos como ad mi nis -
trar os de ba tes nes ta Casa. Ain da há pou co, tive a do -
lo ro sa mis são de cha mar a aten ção do Se na dor que
aca ba de as su mir no lu gar do Se na dor José Sar ney,
Nova da Cos ta, pelo fato de que já ti nha se ex ce di do
em seu tem po. Não pos so fa zer di fe ren ça em re la ção
a V. Exª. 

Peço, por tan to, des cul pas e com pre en são. Que
V. Exª nos aju de a cum prir a lei que nos rege, sem o
que te re mos um Ple ná rio des go ver na do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na -
dor Edi son Lo bão, há uma pe que na di fe ren ça. Como
sou o úl ti mo ora dor da ses são, peço a V. Exª que to le -
re mais um pou qui nho a mi nha fala nes ta ses são.

Encer ro di zen do, Se na dor Bel lo Par ga, que
pode ser até que os bens des ses ban que i ros es te jam
in dis po ní ve is, não sei se to dos es tão. O que sei é que
um de les, um dos gran des, é hoje o ma i or com pra dor
de ter ras do sul do Pará. Se os bens es tão in dis po ní -
ve is, que a Jus ti ça ou que o Mi nis tro Pe dro Ma lan ve ri -
fi que o que está acon te cen do e de onde o Sr. Ânge lo
Cal mon de Sá está ti ran do di nhe i ro, de onde ele está
tra zen do es ses dó la res que ele es con deu du ran te
qua tro ou cin co anos para ser o ma i or com pra dor de
ter ras do sul do Pará e o ma i or com pra dor de gado
tam bém, por que está com pran do be zer ro a pre ço de
ouro, está pa gan do be zer ro a R$300,00 e ter ra a
R$10.000,00 o al que i re. 

Esse é um dos que deu um pre ju í zo aos co fres
pú bli cos de R$5 bi lhões e não está pre so. Aliás, ne -
nhum de les, pas sa dos mais de qua tro anos des ses
fa tos, está na ca de ia. Ne nhum. Eles guar da ram di -
nhe i ro du ran te dois ou três anos, até que tudo se acal -
mas se, e ago ra es tão in ves tin do em ter ra, com pran do 
gado, se tor nan do cada vez mais ri cos, rin do do povo
bra si le i ro, rin do do pró prio Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que que pro me teu co lo cá-los na ca de ia. Eu ouvi,



nin guém me dis se, a afir ma ção do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que di zen do que co lo ca ria esse ...

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Ele não pode fa -
zer isso.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ele
não pode, mas fez.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor Bel lo Par ga, o ora dor não de se ja mais con ce der 
apar te. Con ce de rei de po is a pa la vra a V. Exª, como
Lí der, se as sim o de se jar.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Peço des cul -
pas a V. Exª, não fa rei mais isso.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mas
hoje, di an te de todo esse qua dro, vou ci tar mais um
fato in te res san te aqui. Ontem, o ex-Senador Anto -
nio Car los Ma ga lhães fez al gu mas de cla ra ções
con tra o Pre si den te Fer nan do Hen ri que. E o Go ver -
no in te i ro – olha como é in te res san te, como a co i sa
fun ci o na com dois pe sos e duas me di das – se mo bi -
li zou para di zer que vai pro ces sar o ex-Senador
Anto nio Car los, que ago ra vai ter que res pon der na
jus ti ça co mum, por que não tem mais a imu ni da de
par la men tar. 

Mas há pou cos dias, Se na dor Bel lo Par ga, a
re vis ta Veja trou xe, em man che te de pri me i ra pá gi -
na, uma re por ta gem ab so lu ta men te em ba sa da, ab -
so lu ta men te as sen ta da em fa tos con cre tos e re a is,
di zen do cla ra men te que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que e que o Mi nis tro Pe dro Ma lan sou be ram e
aco ber ta ram a chan ta gem do Sr. Cac ci o la, que
obri gou o Ban co Cen tral a fa zer o so cor ro ao Mar ka
e ao Fon te Cin dam, dan do um pre ju í zo ao Bra sil de
US$1,6 bi lhão. V. Exª deve ter lido, V. Exª é um Se -
na dor da Re pú bli ca e deve re ce ber a Veja. E, aí, o
Sr. Ma lan se pron ti fi cou a vir ao Con gres so Na ci o -
nal pres tar os es cla re ci men tos. Per gun tei ao Mi nis -
tro Ma lan, em pri me i ro lu gar, se S. Exª es ti ves se no
lu gar do Chi co Lo pes na que le mo men to, se fa ria a
ope ra ção. E S. Exª dis se que não po de ria res pon der 
por que o tem po pas sou, as con di ções não se ri am
igua is e não sabe se, na que le mo men to, te ria fe i to
ou não. No mí ni mo, S. Exª ma ni fes tou uma dú vi da
so bre a ope ra ção.

De po is, eu lhe per gun tei se fez al gu ma co i sa
con tra a Veja, se o Go ver no to mou al gu ma pro vi -
dên cia com re la ção à de nún cia da Re vis ta, que cita
o de pó si to de US$1,6 mi lhão na con ta ban cá ria do
Sr. Chi co Lo pes e ques ti o na a ori gem des se di nhe i -
ro. E veja a ver são, Se na dor Bel lo Par ga, para V. Exª 
en ten der como fun ci o na a Jus ti ça. Em pri me i ro lu -
gar, quan do se des co briu aque le US$1,6 mi lhão de -

po si ta do na con ta do ex-Presidente do Ban co Cen -
tral, foi o Mi nis tro do Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so, Cló vis Car va lho, quem foi para a im pren -
sa so cor rer o Sr. Chi co Lo pes: ”Esse é um di nhe i ro
de he ran ça“. Veja bem: o Mi nis tro do Ga bi ne te Ci vil
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi à im -
pren sa, no pri me i ro mo men to que se des co briu
aque le di nhe i ro de cor rup ção na con ta do en tão
Pre si den te do Ban co Cen tral, para di zer que aque le 
di nhe i ro vi nha de he ran ça. Pos te ri or men te, o Sr.
Chi co Lo pes in for mou: ”Não, como eu es tou me se -
pa ran do da mi nha mu lher, co lo quei esse di nhe i ro
se pa ra do, mas é um di nhe i ro meu“. E, re cen te men -
te, em de po i men to à Po lí cia Fe de ral, no in qué ri to
que está sen do pro mo vi do em São Pa u lo, ele ne -
gou tudo. Não há mais di nhe i ro. Esse US$1,6 mi -
lhão, que foi de po si ta do na con ta dele, não exis te
mais. Quer di zer, na Jus ti ça, de po is de o Mi nis tro
Cló vis Car va lho, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, ter dito que o di nhe i ro era he ran ça, ele
fala que o mo ti vo era a se pa ra ção de sua mu lher e,
no de po i men to à Po lí cia Fe de ral, dis se que o di nhe -
i ro não exis tia mais. 

Per gun tei ao Mi nis tro Pe dro Ma lan se S. Exª,
como Mi nis tro da Fa zen da, co man dan te da De le ga -
cia da Re ce i ta Fe de ral e do Ban co Cen tral, não te ria 
in te res se em sa ber se esse di nhe i ro da cor rup ção
exis tia ou não? E o Mi nis tro res pon deu que não era
ele que ti nha que ver isso. Enten do que quem de ve -
ria ter o ma i or in te res se em des ven dar essa ques -
tão se ria o Go ver no. 

Per gun tei ain da se S. Exª não ti nha fe i to nada
con tra a Veja e S. Exª dis se que não, que não po dia
fa zer nada con tra a im pren sa, que é er ra do fa zer al -
gu ma co i sa con tra a im pren sa e que ape nas man -
dou uma car ta à Re vis ta. Entre gou-me a car ta, que
ti nha três la u das. E per gun ta do se a Re vis ta pelo
me nos pu bli cou-a, S. Exª res pon deu que não. 

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – E o cul pa do é
ele?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mas
se eu sou ca lu ni a do....

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Ele res pon de
à Veja e a Re vis ta não pu bli ca a car ta e é ele o cul -
pa do? Inte res san te a sua tese!

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ele é
cul pa do, sim. Ele é cul pa do, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so é cul pa do, sabe por quê? Por -
que, se es ti ves sem ino cen tes, pro ces sa ri am a Veja. 
Mas não são ino cen tes e não têm co ra gem de pro -
ces sar a Re vis ta. Quem sabe fi ze ram acer tos por

 



de trás dos pa nos com a Veja para a re por ta gem
não sair mais. Essa é que é a re a li da de. Como é
que o Pre si den te, ago ra, está pro ces san do o
ex-Senador Anto nio Car los? Por que S. Exª não
pro ces sou a Veja?

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Isso é pura ila -
ção sua.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pura
ila ção? Não. A Re vis ta dis se cla ra men te que o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que e o Mi nis tro Pe dro Ma -
lan aco ber ta ram um cri me, um cri me de so cor ro in -
de vi do a dois ban cos, por chan ta gem que es ta va
sen do fe i ta em cima do Sr. Chi co Lo pes. E não hou -
ve ne nhum pro ces so con tra a Veja. Di zer que S. Exª 
se acer tou com a Veja é ila ção mi nha, é ver da de.
Mas por que S. Exª não pro ces sou a Veja? Se eu
sou ca lu ni a do e não te nho cul pa, vou pro ces sar
quem me ca lu ni ou. E o Go ver no não fez nada. Man -
dou uma car ta, que se quer foi pu bli ca da pela Re vis -
ta. Isso é uma fal ta de res pe i to com o Mi nis tro.
Como é que o Mi nis tro é ca lu ni a do, man da uma car -
ta e não sai uma li nha so bre a car ta na Re vis ta e o
Mi nis tro não faz nada para co lo car a Veja no seu de -
vi do lu gar?

A im pren sa bra si le i ra é mu i to in te res san te.
Como é que a Veja, o tem po in te i ro, fez acu sa ções
ao Pre si den te Ja der Bar ba lho e a IstoÉ ao Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor Ade mir Andra de, nós te mos ou tros ora do res
ins cri tos. V. Exª ex ce deu em mais de 50% do seu
tem po. A Mesa foi ex tre ma men te to le ran te com V.
Exª até ago ra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
é, veja como o as sun to é po lê mi co, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Até
que, se nós não ti vés se mos ou tros ora do res ins cri -
tos... mas te mos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ah!
Ago ra, te mos. Eu com pre en do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Já tí -
nha mos an tes.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Não,
na hora em que eu es ta va fa lan do, não ha via. Mas,
tudo bem, Se na dor Edi son Lo bão, o as sun to é ex -
tre ma men te po lê mi co.

Na ver da de, eu ti nha vin do à tri bu na para con -
gra tu lar-me com os tra ba lha do res ru ra is de todo o
Bra sil, que re a li za ram, du ran te toda a se ma na, o
en con tro da Con tag. Tive a hon ra de par ti ci par dos

de ba tes com es ses tra ba lha do res e vim fa lar das
suas re i vin di ca ções e da po si ção do Go ver no a res -
pe i to de las, mas, in fe liz men te, fui pro vo ca do pela
ma ni fes ta ção do ad vo ga do lá da ter ra de V. Exª e
do Se na dor Bel lo Par ga, que trou xe ar gu men tos
ab so lu ta men te ina ce i tá ve is.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per fe i tos do
pon to de vis ta dou tri ná rio.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Vim,
por tan to, aten der a essa pro vo ca ção. E que o povo,
Se na dor Bel lo Par ga, nos jul gue. O povo é o juiz das 
nos sas ações.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Pela pri me i ra
vez, V. Exª diz al gu ma co i sa de apro ve i tá vel.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Aí V.
Exª já está sen do gros se i ro. Eu te nho sido edu ca do
com V. Exª.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Re ti ro, Sr. Se -
na dor.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Exa -
ta men te, Se na dor, por que, se não, se ria gros se ria.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Se ria gros se -
ria mi nha, eu a re ti ro.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu
te nho fe i to um de bate à al tu ra e res pe i to so com V.
Exª.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Eu já dis se a V.
Exª que re ti ro.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Tudo
bem. Eu ace i to a re ti ra da de V. Exª e agra de ço a to le -
rân cia do 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 no bre Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, por 20 mi nu tos.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/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, ocu po, hoje, a tri bu na para cum pri men tar a de -
ci são do Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri -
que Car do so, de ter es co lhi do o Se na dor Ra mez Te -
bet como Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. Sua Exce -
lên cia fez o con vi te pu bli ca men te e o Se na dor ain da
não res pon deu. 

Enten do que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, mais uma vez, de mons tra es tar sin to ni za do
com a ex pec ta ti va da po pu la ção bra si le i ra. É mais
uma de mons tra ção, das mu i tas já da das pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, de que Sua Exce lên cia ad mi nis -
tra o Go ver no bus can do sem pre es co lher pes so as



que têm pri o ri ta ri a men te um com pro mis so com a éti -
ca, com a hon ra dez e com a pro bi da de.

So mos do Esta do do Mato Gros so. O Se na dor
Ra mez Te bet é do nos so Esta do ir mão, do Mato Gros -
so do Sul. S. Exª já teve, no pas sa do, um bom de sem -
pe nho como ad mi nis tra dor da Su de co, mas foi nes ta
Casa, como Pre si den te do Con se lho de Éti ca e Pre si -
den te da CPI do Po der Ju di ciá rio, que teve uma atu a -
ção efe ti va, que de mons trou ao Bra sil o seu to tal com -
pro mis so com a éti ca. A es co lha do Pre si den te da Re -
pú bli ca foi igual men te im por tan te por que o Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal  tem como ob je ti vo ma i or di -
mi nu ir as de si gual da des re gi o na is e Sua Exce lên -
cia foi es co lher jus ta men te um Se na dor de uma das
três Re giões que pre ci sam da ma i or as sis tên cia
nes te País: o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oeste. 

Enten do, as sim, que a es co lha do Se na dor
Ra mez Te bet para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal pelo Pre si den te da Re pú bli ca foi po li ti ca men te
acer ta da e, pes so al men te, fico na ex pec ta ti va de
que o Se na dor pos sa ace i tar o con vi te.

Ouvi ape nas tre chos do pro nun ci a men to do
Se na dor Ade mir Andra de, mas que ro di zer que o
Bra sil tem o que co me mo rar, pe los avan ços que
teve na área agrí co la. É o me lhor? É evi den te que
não, mas a Lei Kan dir, apro va da exa ta men te no Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, be ne fi ci -
ou o se tor agrí co la, que aca bou com aque la cul tu ra
da ex por ta ção de im pos tos do Bra sil. 

A re ne go ci a ção das dí vi das dos agri cul to res
bra si le i ros é um fato, re pe ti das ve zes, acor da do
com o Go ver no na ci o nal. O se tor pro du ti vo na ci o nal 
está avan çan do tam bém, em fun ção de que os fun -
dos cons ti tu ci o na is ti ve ram um enor me avan ço, em
fun ção das de ci sões to ma das pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, pelo Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que.

Ain da há pou co, en fren tá va mos uma cri se in -
ter na ci o nal em re la ção à nos sa pe cuá ria e à nos sa
car ne. Ven ce mos o de ba te mun di al e os pro ble mas
con cer nen tes à pe cuá ria bra si le i ra, e as pro vi dên ci -
as do Go ver no bra si le i ro são hoje elo gi a das in ter -
na ci o nal men te.

Evi den te men te o se tor não vive na per fe i ção;
te mos que bus car o seu apri mo ra men to. To dos nós
de ve mos ter pro je tos nes sa área. O País con ti nua
sem uma lei agrí co la, e nem sem pre o cré di to agrí -
co la é li be ra do no mo men to cer to. 

Pes so al men te, te nho de fen di do aqui, jun ta -
men te com o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que é um es -
pe ci a lis ta do se tor, a ques tão do zo ne a men to agro -

e co ló gi co am bi en tal do Bra sil para ori en tar o cré di -
to e a pos si bi li da de da ex plo ra ção da nos sa ter ra,
com o de sen vol vi men to sus ten ta do, di an te de uma
po lí ti ca am bi en tal.

Por tan to, ne gar isso é ne gar o ób vio!

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Ouço V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Fico ad -
mi ra do, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, com as
suas pa la vras. Co nhe ço V. Exª há mu i to tem po. Con -
vi vi com V. Exª, como De pu ta do Fe de ral, e sem pre o 
tive como um De pu ta do sé rio, pro gres sis ta, em pe -
nha do nas ne ces si da des do povo. Por tan to, quan do 
vejo V. Exª as so mar à tri bu na e elo gi ar a Lei kan dir,
sin ce ra men te fico ex tre ma men te de cep ci o na do,
por que a Lei Kan dir, Se na dor Ante ro de Bar ros, é a
lei mais an ti pa trió ti ca re a li za da no Go ver no Fer nan -
do Hen ri que; a Lei Kan dir é um ver da de i ro cri me à
so ci e da de bra si le i ra, e ex pli co a V. Exª por quê. Qu -
an do fi ze mos a Cons ti tu i ção – sal vo en ga no, V. Exª
fez par te da sua ela bo ra ção –, um dos pon tos so bre
os qua is mais de ba te mos foi no sen ti do de fa zer
com que o Bra sil pas sas se a ser um País ex por ta -
dor de pro du tos ma nu fa tu ra dos, de pro du tos in dus -
tri a li za dos, de pro du tos que agre gas sem
mão-de-obra, ren da e im pos tos para a Na ção bra si -
le i ra. Não sei se V. Exª tem co nhe ci men to dis to,
mas, de acor do com a nos sa pa u ta de ex por ta ção –
e cu jos va lo res são di ta dos pelo mer ca do in ter na ci -
o nal, e não por nós, por tan to, di ta dos pe los pa í ses
de sen vol vi dos -, 45% do va lor da ex por ta ção bra si -
le i ra é de pro du tos pri má ri os, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros. So mos, tal vez, o úni co País do mun do
que ex por ta esse tipo de pro du to. Expor ta mos o
que ex tra í mos sem ne nhum be ne fi ci a men to. A Lei
Kan dir foi cri mi no sa por quê? Por que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so não ti nha dó la res para 
pa gar o ser vi ço da dí vi da, por que a ba lan ça co mer -
ci al, nos seis anos do seu Go ver no, tem sido de fi ci -
tá ria. V. Exª sabe dis so. Foi por isso que Sua Exce -
lên cia op tou pela dí vi da in ter na e ela bo rou a Lei
Kan dir, para que ex por tás se mos de qual quer je i to,
ain da que pro du tos não in dus tri a li za dos. A Lei kan -
dir é con de na da por to dos os pro gres sis tas des te
País, por gran des tri bu ta ris tas des ta Na ção, in clu si -
ve é uma lei in cons ti tu ci o nal, por que a Cons ti tu i ção
não foi mu da da para per mi tir a sua edi ção. Por tan to, 
eu me ad mi ro que V. Exª ve nha à tri bu na de fen der
uma lei como essa, que é al ta men te pre ju di ci al aos

 



in te res ses do Bra sil, por que con ti nu a mos sen do um 
País ex por ta dor de ma té ria-prima, de pro du to pri -
má rio. Então, não é ace i tá vel, em hi pó te se al gu ma,
uma co lo ca ção como essa. Inclu si ve, te nho pro je -
tos para re vo gar essa lei; exis tem ações de in cons -
ti tu ci o na li da de no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para
esse fim. Por tan to, é ina ce i tá vel ou vir de uma pes -
soa como V. Exª um elo gio a uma lei que está pre ju -
di can do enor me men te o País. Por úl ti mo, fa la-se no 
zo ne a men to agro e co ló gi co des de que eu era ga ro -
to – tal vez no tem po de V. Exª tam bém – e nun ca
hou ve uma ação de qual quer Go ver no nes se sen ti -
do. Só Deus sabe quan do vai ser fe i to. Nas nos sas
re giões, Cen tro-Oeste e Nor te, o de sen vol vi men to
se dá mu i to mais de ma ne i ra es pon tâ nea pelo pró -
prio povo ou pela pró pria ini ci a ti va pri va da do que
pelo con tro le de qual quer go ver no. E o FNO tam -
bém foi cri a ção nos sa. Ele sur giu mu i to an tes do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e hoje só
aten de aos pe que nos tra ba lha do res, por que fi ze -
mos um mo vi men to para que brar a bu ro cra cia do
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, que só per mi tia ter
aces so ao FNO quem ti ves se o tí tu lo da ter ra. Hoje,
a ma i or par te dos re cur sos do FNO é des ti na da aos
tra ba lha do res ru ra is em con se qüên cia do mo vi -
men to que fi ze ram, por ca u sa das ma ni fes ta ções
do Gri to da Ter ra, pela ocu pa ção do Ban co da Ama -
zô nia. Fo ram mais de qua tro anos de luta para que
os pri me i ros re cur sos fos sem des ti na dos ao tra ba -
lha dor ru ral do nos so País. Não nego o avan ço,
mas con ti nu a mos de va gar. So mos um País que
está pro du zin do 90 mi lhões de to ne la das de grãos
e te mos ca pa ci da de para pro du zir 800 mi lhões.
Por tan to, es ta mos indo mu i to de va gar. So mos uma
po pu la ção em que 82,5% dos ha bi tan tes en con -
tram-se nos cen tros ur ba nos e ape nas 17,5% es tão
na área ru ral. Isso é um ab sur do e tem que ser re -
ver ti do! E nós que re mos co la bo rar para que isso
acon te ça. É esse o apar te que eu que ria fa zer a V.
Exª, Se na dor. Mu i to obri ga do. 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Agra de ço o apar te a V. Exª, até
por que ele me dá opor tu ni da de de ex por a mi nha vi -
são so bre a ques tão da Lei Kan dir. Te nho a cer te za
e a con vic ção de que V. Exª não ou viu o que eu dis -
se. 

Eu dis se que a Lei Kan dir de so ne ra a pro du -
ção. Lem bro-me como fun ci o na va o Esta do do Mato 
Gros so. Os go ver nan tes fi ca vam na ex pec ta ti va de
que, quan do che gas se maio ou ju nho, a re ce i ta au -
men tas se con si de ra vel men te, por que te ría mos a

co mer ci a li za ção da sa fra da soja, com im pos tos co -
lo ca dos so bre o pro du to bra si le i ro da or dem de
17%. Esses im pos tos fo ram re ti ra dos, e é isso o
que es tou di zen do. E isso é bom para o se tor pro du -
ti vo. Eu dis se aqui – acre di to que alto e bom som,
em bo ra não te nha sido per ce bi do pelo Se na dor –
que é cor re ta a po lí ti ca de de so ne rar a pro du ção.
Atu al men te, em Mato Gros so, te mos 87 in dús tri as
sen do ins ta la das. 

Te mos a cer te za de que a Lei Kan dir pre ci sa
ser aper fe i ço a da no sen ti do de pos si bi li tar que es -
ses me ca nis mos, que essa pro du ção tam bém seja
de so ne ra da quan do for para o nos so par que in dus -
tri al, para agre gar va lor no nos so par que in dus tri al.
Aper fe i çoá-la, sim; vol tar com os im pos tos, não!
Extin guir a Lei Kan dir é vol tar com os im pos tos, o
que sig ni fi ca vol tar ao sta tus quo. Enten de mos que 
ela pre ci sa ser aper fe i ço a da para que seja va lo ri za -
do o nos so par que in dus tri al.

Eu gos ta ria tam bém de de i xar mu i to cla ro que
a nos sa po si ção po lí ti ca é a de agre gar va lor; a nos -
sa po si ção po lí ti ca é a de for ta le cer o par que in dus -
tri al, a nos sa agro in dús tria, que ain da tem mu i to a
ser de sen vol vi da em nos so País, mas tam bém não
vejo con sis tên cia quan do se fala que isso é para
aten der à ques tão da ba lan ça co mer ci al. Há um
equí vo co, por quê? O que gera mais ren da? O que
agre ga mais va lor? A ex por ta ção da ar ro ba do al go -
dão ou a ex por ta ção do pro du to do al go dão? É evi -
den te que o que agre ga mais va lor é a ex por ta ção
do pro du to. Por tan to, até para se for ta le cer a nos sa
ba lan ça co mer ci al, te mos que bus car a in dus tri a li -
za ção do pro du to aqui. Esse ra ci o cí nio não se sus -
ten ta. Eco no mi ca men te, ele não tem va lor, por que,
quan to mais ex por tar mos as nos sas ma té ri -
as-primas, mais es ta re mos ex por tan do ma té ri as
com me nos va lor agre ga do.

Des sa for ma, con cor do com o ra ci o cí nio do
Senador Ade mir Andra de, quan do de fen de – e o fato
de V. Exª de fen der não sig ni fi ca que nós não o fa ze -
mos; nós de fen de mos tam bém – a ques tão de agre -
ga ção de va lor aos nos sos pro du tos. E, se pu der mos
ex por tar o óleo da soja, será me lhor do que ex por tar a 
soja.

É evi den te que isso agre ga va lor à nos sa pro du -
ção. 

Com re la ção ao zo ne a men to, al guns Esta dos
to ma ram pro vi dên ci as. Há um Esta do da Re gião Nor -
te – não me lem bro qual de les – que já con clu iu seu
zo ne a men to agro e co ló gi co – o Pan flo ra. O Mato
Gros so con clui o seu nes te ano, com o apo io do Go -



ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so e gra ças ao
Pro de a gro. Ontem, na ses são do Con gres so Na ci o -
nal, foi re ti ra do o úl ti mo óbi ce para que o Pro de a gro
pos sa re al men te aten der às ex pec ta ti vas do Esta do
do Mato Gros so.

Sr. Pre si den te, fi na li za rei meu dis cur so tra zen do 
à Casa uma in for ma ção que or gu lha nos so Esta do. Já 
tive opor tu ni da de de, des ta tri bu na, in for mar ao Se na -
do da Re pú bli ca e ao Bra sil que o Mato Gros so é –
para or gu lho nos so – o Esta do que me lhor tra ta os ín -
di os bra si le i ros. No ano pas sa do, as pri me i ras tur mas
de in dí ge nas con clu í ram o se gun do grau – nos sos ir -
mãos ín di os se qua li fi ca ram como pro fes so res – e,
em ju lho des te ano, será ina u gu ra da, por ini ci a ti va do
Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra e da Uni ver si da de
Esta du al do Mato Gros so, a pri me i ra Uni ver si da de
Indí ge na do Bra sil, onde se rão ofe re ci dos três cur sos
para aque les que con clu í ram o se gun do grau por
meio do Pro je to Tu cum. 

Essa é uma no tí cia al vis sa re i ra e im por tan te,
pois é a co ro a ção de um tra ba lho que teve iní cio com
a pos se do Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra em 1995.
Vol ta rei a tra tar des se as sun to na pró xi ma se ma na.
Ha ve rá du zen tas va gas, vin te das qua is se rão ofe re -
ci das para pa í ses da Amé ri ca La ti na – e pa re ce-me
que o Equa dor tem al gu ma ex pe riên cia na área –, o
que pos si bi li ta rá a ofer ta do en si no de ter ce i ro grau
aos ín di os, uma im por tan te pro vi dên cia do Esta do do
Mato Gros so. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Per mi -
te-me V. Exª um ou tro apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Mu i to ra pi -
da men te, gos ta ria de lem brar a V. Exª que o atu al Go -
ver no en trou em de ses pe ro quan do, no iní cio do Pla -
no Real, usou a po lí ti ca de pra ti ca men te en ges sar o
dó lar. Evi den te men te, essa po lí ti ca leva a uma que da
das ex por ta ções, por que o ex por ta dor se sen te es ti -
mu la do a ven der para o mer ca do in ter no. Além de
tudo, para aten der à de man da, os por tos bra si le i ros
fo ram aber tos ao mer ca do in ter na ci o nal. O Pre si den -
te ti nha cons ciên cia de que não po de ria mon tar um
par que in dus tri al mu i to ra pi da men te, e fez a Lei Kan -
dir com o ob je ti vo de au men tar a ex por ta ção do pro -
du to pri má rio, re ti ran do dele o im pos to, cri a do por nós 
jus ta men te para for çar o pro du tor bra si le i ro a in dus tri -
a li zar a pro du ção em nos so País e man dar para fora o 
pro du to fi nal. Se gun do da dos do ano pas sa do, 45%
da nos sa pa u ta de ex por ta ção é for ma da por pro du -
tos pri má ri os. A ma de i ra bra si le i ra ex por ta da é qua se

toda ser ra da – ape nas o Esta do do Pará ex por ta
US$1 bi lhão – e não so fre ne nhum pro ces so de in -
dus tri a li za ção. A Lei Kan dir é ex tre ma men te pre ju di -
ci al, por que in cen ti va isso. De so ne rar e ti rar o im pos -
to do pro du tor é uma co i sa, mas ti rá-lo de quem quer
ex por tar o pro du to sem in dus tri a li zá-lo, para mim,
con ti nua sen do um pe ca do mu i to gra ve co me ti do no
Go ver no de Fer nan do Hen ri que.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – V. Exª tem di fi cul da de de en ten der
que o es pí ri to, o co ra ção, o pul mão da Lei Kan dir é
exa ta men te a de so ne ra ção. 

Con cor do com V. Exª que há ne ces si da de de in -
dus tri a li zar o pro du to aqui. Mas eu não que ro, para
tan to, que re tor ne o im pos to. Qu e ro es ta be le cer que
quan do a ven da for para o nos so par que in dus tri al
con ti nue tam bém a ha ver de so ne ra ção. Isso é ób vio e 
vai for ta le cer o nos so par que in dus tri al e o nos so se -
tor pro du ti vo. 

O seu pro nun ci a men to de i xa de ser for te – aliás, 
fica fra co – quan do V. Exª diz que os pro du to res e os
agri cul to res não fo ram so cor ri dos. Eles te rão que ser
so cor ri dos de po is, já que, se co lo car mos uma car ga
tri bu tá ria nes ses pro du tos que não têm im pos to hoje,
va mos, evi den te men te, au men tar os cus tos do nos so
se tor pro du ti vo.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ANTERO DE PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Con ce do o apar te ao Se na dor Bel lo 
Par ga.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, meu apar te não tem o fito de con -
tes tar as pa la vras de V. Exª. Eu que ria ape nas adu -
zir uma in for ma ção, pois V. Exª tem in te i ra ra zão
quan do se re fe re à cons ci en ti za ção da ne ces si da de 
do zo ne a men to agrí co la e am bi en tal, que tem sido
fe i to no nos so País com gran de es tí mu lo e in cen ti vo 
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ou seja, do Go ver no
Fe de ral. Pa ra be ni zo o Go ver no do Esta do de V. Exª, 
que o con clu iu, e que ro adi ci o nar que em bo ra o
Pan flo ra não seja no nos so Esta do, ele foi um dos
pi o ne i ros no as sun to. Já nos dois pe río dos an te ri o -
res de Go ver no, até mes mo du ran te a ges tão do Se -
na dor Edi son Lo bão, lá foi ini ci a do e con clu í do o tra -
ba lho de zo ne a men to ambi en tal e de pro du ção agrí -
co la, fe i to em ba ses es tri ta men te ci en tí fi cas, numa
as so ci a ção en tre o Go ver no e as uni ver si da des fe -
de ral e es ta dual do Mara nhão. Hoje, os pro du to res do
se tor ru ral ma ra nhen se e os in dus tri a is do agro ne gó -
cio fun da men tam-se e pro du zem den tro das li nhas

 



ma i o res des se zo ne a men to. Fe li ci to V. Exª pela lem -
bran ça de tra zer à ba i la esse as sun to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª me
per mi te um novo apar te?

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Pois não, Se na dor Ade mir Andra -
de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Não que -
ren do imi tar o Se na dor Bel lo Par ga com a mi nha fala, 
que ro di zer a V. Exª, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, 
que o pro du tor, prin ci pal men te o que ex trai a ma de i -
ra, ao ven der seu pro du to no mer ca do in ter no, paga
o mes mo im pos to. A isen ção exis te ape nas quan do a 
ven da é fe i ta para o mer ca do ex ter no. 

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Cer to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Não con -
si de ro que isso seja cor re to, pois quem pre ten de
ven der o pro du to pri má rio, in na tu ra, para o ex te ri or,
de ve ria pa gar o im pos to. Tal vez de ves se ocor rer o in -
ver so, ou seja, o Go ver no re ti rar o im pos to para a
ven da no mer ca do in ter no. Mas não! Nes te caso ele
per ma ne ce. Eu man te nho a mi nha po si ção e acho
que V. Exª é quem se con fun de nes te mo men to, por -
que ex por tar pro du to pri má rio é um erro em qual quer 
so ci e da de, em qual quer país. De so ne rar de im pos to
o pro du to pri má rio ex por ta do, para mim, con ti nua
sen do um erro gra ve e mu i to ruim para a so ci e da de
bra si le i ra.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Cer to.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, que ro in for mar que
os Se cre tá ri os de Fa zen da, re u ni dos, apre sen ta ram
ao Go ver no Fe de ral uma pro pos ta de re a de qua ção
da Lei Kan dir, não para tra zer no vos im pos tos ao se -
tor pro du ti vo, mas para de so ne rá-lo dos im pos tos
quan do a ma té ria-prima é des ti na da ao par que in -
dus tri al bra si le i ro.

Era só isso, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª para uma co mu ni ca ção, na for -
ma do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, on tem, por vol ta das 13 ho ras, o Sr. Mi -
nis tro da Jus ti ça, José Car los Gre go ri, deu-nos a
hon ra de re ce ber re pre sen tan tes do Esta do do Rio

Gran de do Sul, en tre eles o De pu ta do Cé sar Buz za -
to, que re pre sen ta va a Pre si dên cia da Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do, o Sr. Adir, bem como a Ve re a -
do ra Edna So a res, da ci da de de Ca no as, tam bém di -
re to ra da es co la es ta du al lo cal.

Essas se nho ras e se nho res vi e ram até o Mi nis -
tro da Jus ti ça, que os re ce beu de pron to e com ime -
di a to in te res se pelo tema, tra tar de as sun to ao mes -
mo tem po pro ble má ti co, do pon to de vis ta ju rí di co,
prin ci pal men te no pla no das re la ções ju rí di cas in ter -
na ci o na is, e que nos emo ci o na.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de um me ni no de ape -
nas sete anos de ida de, de nome Iru an Ergui Wu,
cuja mãe, ví ti ma de le u ce mia, uma do en ça gra ve de
ori gem can ce rí ge na, veio a fa le cer já há mu i tos anos. 
Órfão de mãe, esse me ni no, fi lho de um ca pi tão, de
um ma rí ti mo da ma ri nha mer can te de Ta i wan, um
país com o qual o Bra sil não tem re la ções di plo má ti -
cas ins ti tu ci o na is, vi via com a fa mí lia da mãe, e a sua 
avó era quem de ti nha o di re i to de guar da so bre ele.
Aliás, seu pai, esse ma rí ti mo ta i wa nês, ha via re gis -
tra do em car tó rio a con ces são do di re i to de guar da à
fa mí lia da mãe. E o me ni no se en con tra va, por tan to,
des de a mor te da mãe, sob a guar da da sua avó. 

O pai, que cos tu ma va vi si tar o me ni no duas ve -
zes por ano, o re ce bia na ci da de onde ele ti nha ma i or 
per ma nên cia, Mon te vi déu. Por tan to, duas ve zes por
ano, a cada vez du ran te quin ze dias, o me ni no vi si ta -
va o pai, em Mon te vi déu. Re cen te men te, nes te ano,
há al guns me ses, o pai pe diu à fa mí lia da mãe, ou
seja, à avó do me ni no, que o li be ras se para vi si tar a
fa mí lia pa ter na na ci da de de Ta i pei, na Ilha de For -
mo sa, por tan to, em Ta i wan. E che gan do na que le
país, onde iri am per ma ne cer por quin ze dias, no sé ti -
mo dia da per ma nên cia, tra gi ca men te, o pai veio a
fa le cer do co ra ção. 

Tra ta-se, por tan to, de uma gran de tra gé dia na
vida des se me ni no. Per deu a mãe mu i to jo vem por
le u ce mia, e o pai, tam bém jo vem, ho mem de pou co
mais de 40 anos, por uma do en ça car día ca. Órfão de 
pai e mãe, fi lho de mãe bra si le i ra e de pai chi nês, de
Ta i wan, o me ni no não sabe fa lar a lín gua chi ne sa,
fala ape nas a lín gua por tu gue sa. Encon tra-se, pois,
cri an ça pe que na, em uma na ção es tran ge i ra e co -
mu ni ca-se com mu i ta di fi cul da de. Mas os co la te ra is
pa ter nos, os mem bros da fa mí lia pa ter na de ci di ram
não li be rar o me ni no para o re tor no ao Bra sil. E to -
ma ram uma de ci são que, a meu ver, con tra ria as leis
in ter na ci o na is, que ge ral men te ten dem a re co nhe -
cer que ao pá trio po der cabe a con ces são do di re i to
de guar da. 



Quem de ti nha o pá trio po der, no caso, o pai,
con ce deu o di re i to de guar da, em car tó rio, por tan to
de for ma le gí ti ma, for mal e ju ri di ca men te in con -
testável, e essa foi a úl ti ma ma ni fes ta ção de sua von -
ta de: a de que o me ni no de ve ria fi car sob a guar da
da fa mí lia ma ter na, por que com ela vi veu toda a sua
vida e nun ca con vi veu com a fa mí lia chi ne sa. 

Devo di zer, Sr. Pre si den te, que não se tra ta,
aqui, de uma ques tão que te nha tido, de par te das
au to ri da des chi ne sas, qual quer tipo de com por ta -
men to que pos sa ser con de na do ou que me re ça
qual quer tipo de res tri ção. As au to ri da des da que le
país têm cum pri do as for ma li da des, têm dado se -
qüên cia aos pe di dos, às co mu ni ca ções, aos ele men -
tos de tro ca de in for ma ções en tre as fa mí li as. Não há 
aqui o que con de nar na ati tu de das au to ri da des da -
que le país. Mas a fa mí lia chi ne sa está re al men te em
uma po si ção ir re ver sí vel e não au to ri za a sa í da do
me ni no e o seu re tor no ao Bra sil. 

Ontem fo mos re ce bi dos pelo Sr. Mi nis tro da
Jus ti ça, que teve uma ati tu de de mu i ta dis po si ção,
de mu i ta ge ne ro si da de. O Mi nis tro José Gre go ri é
um ho mem que tem a sua vida pa u ta da pela de fe sa
e pelo re co nhe ci men to da im por tân cia dos di re i tos
hu ma nos, e S. Exª ma ni fes tou o de se jo de co lo -
car-se à dis po si ção da fa mí lia e de usar os ins tru -
men tos que tem o Go ver no para esse mo men to tão
di fí cil e com ple xo.

Há uma agra van te nes sa si tu a ção toda que é o
fato de que é o Bra sil quem tem tido a po si ção mais
in fen sa, mais re sis ten te às re la ções di plo má ti cas
com Ta i wan. Não se tra ta aqui de di zer que aque le
país, a cha ma da Chi na de Ta i wan, Chi na da Ilha de
For mo sa, te nha qual quer ati tu de hos til ao Bra sil.
Abso lu ta men te. É o con trá rio. Os ta i wa ne ses têm
pro cu ra do abrir por tas no Bra sil, in clu si ve têm um
en car re ga do de ne gó ci os aqui em Bra sí lia, que atua
para in cre men tar as re la ções co mer ci a is e as re la -
ções po lí ti cas en tre os dois pa í ses. 

No en tan to, por exi gên cia da Chi na Po pu lar, o
Bra sil não tem re la ções di plo má ti cas com Ta i wan,
não pode re co nhe cer esse país. E isso agra va, au -
men ta, am plia as di fi cul da des, é uma agra van te nes -
se qua dro dra má ti co de pro ble mas que cer cam esse
dra ma fa mi li ar. 

Mas eu não pos so de i xar de fa zer o re gis tro, Sr.
Pre si den te, da dis po si ção, da cla ra aber tu ra que
mos trou o Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, para
aju dar a fa mí lia. Re ce beu-os pron ta e ime di a ta men -
te, de um dia para o ou tro, foi ape nas o tem po de eles 
se des lo ca rem para Bra sí lia. Foi apre sen ta da toda a

do cu men ta ção ao Mi nis tro, foi de se nha do e des cri to
o qua dro que cer ca esse dra ma pes so al e fa mi li ar e,
sem dú vi da ne nhu ma, cre mos que o Mi nis tro da Jus -
ti ça atu a rá nes sa ques tão. 

Tra ta-se de uma ques tão que é ju ri di ca men te,
sa be mos, com ple xa, não é uma si tu a ção fá cil de re -
sol ver. Ela se dá num pla no de re la ções onde o po der 
de co er ção do Esta do bra si le i ro não exis te, a Jus ti ça
bra si le i ra não tem al can ce, ou seja, não tem ju ris di -
ção so bre a fa mí lia pa ter na do me ni no. Mas es pe ra -
mos que, no pla no jus to das re la ções in ter na ci o na is,
as au to ri da des da que le país co la bo rem, como têm
co la bo ra do, para que a so lu ção mais jus ta, mais hu -
ma na, mais con di zen te com os di re i tos hu ma nos
aqui se faça con cre ti zar.

E, ine vi ta vel men te, a so lu ção mais jus ta é o re -
tor no do me ni no à guar da da fa mí lia ma ter na, por -
que este foi o de se jo, esta foi a úl ti ma ma ni fes ta ção
ju rí di ca de von ta de do pai quan do es te ve no Bra sil e,
em car tó rio, as sim pro ce deu em re la ção à fa mí lia
ma ter na. 

Por tan to, que re mos agra de cer ao Mi nis tro,
des de já, pela ati tu de que teve e que ain da terá em
de fe sa des sa fa mí lia bra si le i ra, des se me ni no bra si -
le i ro, que não tem pas sa por te chi nês, tem ape nas
pas sa por te bra si le i ro, que não tem na ci o na li da de
chi ne sa, mas ape nas a bra si le i ra, por tan to, é um
bra si le i ro que está lá pre ci san do vol tar ao seu País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res Car los Pa tro cí nio e Lú cio Alcân ta ra en vi -
a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tra zer,
hoje, a dis cus são de um tema que con si de ro cru ci al
para re to mar a ge ra ção de em pre gos e ala van car a
pro du ti vi da de em nos so País: a qua li fi ca ção pro fis si -
o nal; mais es pe ci fi ca men te, o que fa zer para que a
qua li fi ca ção de nos sa mão-de-obra ocor ra com a
ma i or ce le ri da de pos sí vel. Para tan to, tra ta rei, aqui,
da li be ra ção de re cur sos do Fun do de Ampa ro ao
Tra ba lha dor (FAT) des ti na dos a cur sos, tre i na men -
tos e ou tros even tos de qua li fi ca ção pro fis si o nal.

A edu ca ção no Bra sil está atra sa da em pelo
me nos 20 anos em re la ção aos pa í ses em de sen vol -
vi men to. Essa é uma cons ta ta ção que vem sen do re -
pe ti da por em pre sá ri os e téc ni cos de po is que fo mos
se ri a men te atin gi dos pe las úl ti mas cri ses mun di a is.
Não digo isso por se tra tar de uma des co ber ta nova.

 



Mas é que, ao que pa re ce, só ago ra as li de ran ças
na ci o na is es tão se dan do con ta dos pre ju í zos des se
atra so. Des de que o Bra sil se viu pres si o na do pe las
cir cuns tân ci as eco nô mi cas mun di a is ad ver sas,
aque les que de se jam nos ele var ao mes mo pa ta mar
dos pa í ses de sen vol vi dos têm re cla ma do uma po lí ti -
ca de edu ca ção mais con sis ten te. Espe ra mos que o
en ga ja men to do Go ver no e da so ci e da de seja su fi ci -
en te, pelo me nos, para não per mi tir que con ti nu e -
mos a an dar para trás.

Mas, além da edu ca ção fun da men tal, aque la a
que todo ci da dão tem di re i to, aque la que é in subs ti -
tu í vel para a boa for ma ção de nos sos con ci da dãos,
exis te ou tra, a pro fis si o nal. Uma edu ca ção que, não
sen do mais im por tan te que a ou tra, aten de a ob je ti -
vos ime di a tos de qua li fi ca ção dos tra ba lha do res
para o mer ca do. Essa é uma área que tem sido sem -
pre pro ble má ti ca en tre nós, por que as po lí ti cas e os
pro gra mas vol ta dos para a qua li fi ca ção do tra ba lha -
dor têm fa lha do imen sa men te. Não nos cabe, aqui,
uma crí ti ca des sa fa lên cia. Mas já que exis tem pro -
pos tas no vas, que elas se jam cum pri das con for me
as ne ces si da des do País.

Qu e ro me re fe rir ao Pla no Na ci o nal de Qu a li fi -
ca ção do Tra ba lha dor, o Plan for. Tra ta-se de um pla -
no na ci o nal, sob a co or de na ção do Mi nis té rio do Tra -
ba lho e do Empre go, que uti li za re cur sos do Fun do
de Ampa ro do Tra ba lha dor. Seu ob je ti vo ofi ci al é
qua li fi car pelo me nos 15 mi lhões de bra si le i ros to dos 
os anos; tre i nar as pes so as in clu í das na cha ma da
PEA, Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va. Fun ci o nan -
do des de 1995, o Plan for tem tra zi do um cer to di fe -
ren ci al às po lí ti cas an te ri o res. Mes mo sen do um pla -
no na ci o nal, não é ”fe de ral“, ou seja, é des cen tra li za -
do. Uma des cen tra li za ção que não atin ge ape nas as
es fe ras ad mi nis tra ti vas dos es ta dos e mu ni cí pi os,
mas tam bém as par ce ri as com en ti da des da so ci e -
da de ci vil.

As par ce ri as com a so ci e da de ci vil in clu em sin -
di ca tos, fe de ra ções e con fe de ra ções de tra ba lha do -
res, uni ver si da des fe de ra is, ONGs de edu ca ção, en -
fim, or ga nis mos de di ver sas na tu re zas pre o cu pa dos
com a edu ca ção pro fis si o na li zan te. Isso é fun da -
men tal para o pla no, pois per mi te que, no jar gão téc -
ni co, a fo ca li za ção seja al can ça da, quer di zer, que
se jam be ne fi ci a dos pe los cur sos e tre i na men tos
aque les que re al men te ne ces si tam: tra ba lha do res
de sem pre ga dos ou em si tu a ção de ris co.

Para cum prir os pro gra mas exis tem os cha ma -
dos PEQs, ou Pla nos Esta du a is de Qu a li fi ca ção, sob 
a res pon sa bi li da de dos es ta dos. Para as par ce ri as,

exis tem pro je tos, ora as si na dos com os ges to res fe -
de ra is, ora com os ges to res lo ca is.

Se gun do re la tó rio ge ren ci al do Plan for, de
1995 a 1998, fo ram be ne fi ci a dos pe las ati vi da des de 
qua li fi ca ção 5 mi lhões e 600 mil pes so as, com um in -
ves ti men to de um bi lhão de re a is. Isso é ain da pou -
co, con si de ra das as ne ces si da des de tre i na men to
na ci o nal, mas já é al gu ma co i sa, com pa ran do-se
com o que an tes acon te cia. Inclu in do nes sa con ta a
atu a ção de ou tras agên ci as (Sis te ma S – Se nac, Se -
nai –, es co las téc ni cas, etc.), en tre 1995 e 1998, te -
rão sido tre i na das 22,5 mi lhões de pes so as.

Ago ra va mos ao pon to cen tral des te pro nun ci a -
men to: a de mo ra na li be ra ção de re cur sos.

Se nho ras e Se nho res, mes mo sen do re co nhe -
ci da a va li da de do pro gra ma; ain da que dis po nha de
nor mas para o fun ci o na men to das par ce ri as re gu la -
res; ape sar de ter me ca nis mos de con tra ta ção es ta -
be le ci dos, re gras cla ras de pres ta ção de con tas,
ava li a ções pe rió di cas, in clu si ve au di to ri as; mes mo
com to dos es ses re qui si tos, a cada ano, os re cur sos
só são li be ra dos para se co me çar a tra ba lhar no se -
gun do se mes tre. E o que acon te ce no pri me i ro se -
mes tre? Fi cam de bra ços cru za dos os ins tru to res e
com a mão no que i xo os alu nos, es pe ran do a li be ra -
ção dos re cur sos.

Para 2000, a pre vi são or ça men tá ria para es ses 
pro gra mas é de 493 mi lhões de re a is; 351 mi lhões
para os es ta dos e 132 mi lhões para os sin di ca tos e
ou tras par ce ri as. Ve jam bem, Se nho ras e Se nho res:
qua li fi ca ção de tra ba lha do res não é se mes tre le ti vo;
quem está de sem pre ga do, não pode es pe rar um se -
mes tre para se qua li fi car me lhor e dis pu tar uma
vaga; quem quer me lho rar sua po si ção no tra ba lho e
de pen de de um cur so ou tre i na men to não pode fi car
es pe ran do tan to tem po.

A ques tão que co lo co aos ges to res fe de ra is do
Plan for (Mi nis té rio do Tra ba lho e do Empre go, Se -
cre ta ria de For ma ção e De sen vol vi men to Pro fis si o -
nal) é: por que li be rar tão tar di a men te os re cur sos?
Já que as ações são pla ni fi ca das com an te ce dên cia, 
por que cri ar obs tá cu los para o iní cio das ati vi da des? 
Em São Pa u lo, por exem plo, para ci tar um caso, o
Cen tro de So li da ri e da de ao Tra ba lha dor tem uma fila 
de 280 mil tra ba lha do res es pe ran do a re qua li fi ca -
ção; sen do que, ano pas sa do, tre i na ram 127 mil pes -
so as. Ou seja, além do pro ble ma do atra so, te mos o
do mon tan te dos re cur sos, que pre ci sa vam ser re a -
va li a dos.

Por isso, de i xo o meu ape lo ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, ao Mi nis tro do Tra ba lho e



do Empre go, Fran cis co Dor nel les, aos ges to res do
FAT (de onde vêm os re cur sos), para que cri em me -
ca nis mos que pos si bi li tem a li be ra ção dos re cur sos,
com re gu la ri da de, des de o iní cio de cada ano. E,
des se modo, fa çam cum prir o ver da de i ro ob je ti vo do
Planfor, que é qua li fi car os tra ba lha do res para um
mer cado de tra ba lho cada vez mais exi gen te.

Era o que eu ti nha a di zer.

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, o Bra sil
per deu, no dia 30 de abril, um pe da ço de sua alma.
Todo o meio ar tís ti co e cul tu ral se sen tiu pro fun da -
men te aba la do com o fa le ci men to, pro vo ca do por
cân cer lin fá ti co, de uma das ma i o res mes tras de pro -
fis si o na is da arte dra má ti ca que este País já co nhe -
ceu. Tan to que a re vis ta IstoÉ de no mi nou a ma té ria
que no ti ci ou sua mor te da se guin te for ma: O Bra sil
per de a sua fada ma dri nha. Assim era co nhe ci da
Ma ria Cla ra Ma cha do en tre os seus alu nos e
ex-alunos de te a tro. Além des se epí te to, era co nhe -
ci da, tam bém, no meio ar tís ti co, como a ”mãe de to -
dos“.

Ma ria Cla ra já tra zia no san gue a veia li te rá ria,
pois era fi lha do gran de es cri tor e con tis ta mi ne i ro
Aní bal Ma cha do e de Aracy Ja cob Ma cha do. Nas ci -
da em 8 de abril de 1821 em Belo Ho ri zon te, ain da
cri an ça foi para o Rio de Ja ne i ro, onde cres ceu num
am bi en te de gran de efer ves cên cia cul tu ral, já que as 
”do min gue i ras“ em sua casa eram fre qüen ta das por 
ar tis tas e in te lec tu a is do por te de Oswald de
Andra de, Pagu e o pin tor Di Ca val can ti.

Aos 19 anos, re ce beu uma bol sa do go ver no
fran cês para es tu dar te a tro em Pa ris, mas aca bou
par ti ci pan do de vá ri os cur sos, tan to na ca pi tal
fran ce sa como em Lon dres. Na Fran ça, além do te -
a tro, teve con ta to tam bém com pro fis si o na is li ga -
dos à arte da dan ça e foi alu na do mí mi co De croux, 
do di re tor Je an-Louis Bar ra ult e de Ru dolf La ban.

Vol tan do ao Bra sil, fun dou, em 1951, com
Mar tim Gon çal ves, Eddy Cin tra Re sen de e ou tros
ami gos, no Rio de Ja ne i ro, o Te a tro Ta bla do, uma
com pa nhia de te a tro ama dor, que fa zia al gu mas
in cur sões no cam po do te a tro ex pe ri men tal. Já de
iní cio, apre sen tou es pe tá cu los para adul tos com
uma qua li da de in con tes tá vel e um gru po de ca u sar 
in ve ja aos di re to res da épo ca: Kal ma Mur ti nho,
Car me te Mur gel, Cláu dio Cor rea e Cas tro, Na po -
leão Mo niz Fre i re e Emí lio de Mat tos, para fi car
ape nas nos mais des ta ca dos.

O Ta bla do logo se trans for mou num ”cal de i -
rão cul tu ral de cri a ti vi da de e de re ve la ção de ta len -
tos“, como des cre ve de for ma mu i to apro pri a da a
ma té ria da re vis ta IstoÉ de 9 de maio de 2001 que
no ti cia o fa le ci men to Ma ria Cla ra. 

De lá sa í ram para os pal cos e ou tras for mas
de co mu ni ca ção ar tís ti ca, como a te le vi são, in con -
tá ve is no mes so be ja men te co nhe ci dos do gran de
pú bli co, como: Ma ri e ta Se ve ro, Hil de gard Angel,
Lou i se Car do so, Nora Este ves, Lu cé lia San tos,
Re gi na Casé, Mar ce lo Ser ra do, Mi guel Fa la bel la,
Ru bens Cor rea, Malu Ma der, Lú cia Ve rís si mo, Fer -
nan da Tor res, Fe li pe Ca mar go, Cláu dia Abreu.

Du ran te o ve ló rio da au to ra, atriz, di re to ra e
pro fes so ra de te a tro, foi bem sig ni fi ca ti vo o co men -
tá rio da ami ga Ma rí lia Pêra: ”os jo vens pro fis si o na -
is são ór fãos de Ma ria Cla ra“, re fe rin do-se aos ar -
tis tas pre sen tes Cláu dia Abreu, Le o nar do Brí cio,
Dri ca Mo ra es, André Gon çal ves, Mar ce lo Ser ra do
e Gu i lher me Fon tes.

Além da cons te la ção que men ci o nei, a es co la 
for mou toda uma gama de pro fis si o na is do te a tro
em ou tras ati vi da des, como fi gu ri nis tas, ce nó gra -
fos, ilu mi na do res e ou tros.

Ma ria Cla ra mo ra va no ba ir ro de Ipa ne ma
des de os qua tro anos e, sem pre que po dia, ob ser -
va va uma rí gi da ro ti na pró pria. Le van ta va às sete
ho ras da ma nhã e saía a ca mi nhar pela Pra ia de
Ipa ne ma, mas ia so zi nha, por que, como ela di zia,
aque la era a ”hora de pen sar, de olhar o mar“. Sua
idéia de mor te já es ta va tor nan do-se re cor ren te e
as sim ela se ex pres sa va: ”Toda ma nhã saio e ob -
ser vo o mar. Ele está ali, con ti nu a rá es tan do, eu é
que vou em bo ra. Qu e ria me pre pa rar bem para a
mor te, mas será que al guém con se gue isso? Os
jo vens apren dem a cres cer, mas nin guém nos en -
si na a ser ve lho. Olho para o pas sa do como um
acú mu lo de co i sas boas e ru ins, e sin to ca ri nho por 
tudo, me nos an si e da de.“

As má go as de Ma ria Cla ra eram pou cas. Uma 
de las, o fato de não ser sem pre con si de ra da pelo
tra ba lho de di re to ra, mas ape nas como atriz e au -
to ra. Du ran te al gum tem po, di zia, em tom de brin -
ca de i ra, que uma de suas má go as era não ser atin -
gi da pela cen su ra, mas isso aca bou nos anos 70,
quan do teve a peça Ma ria Mi nhoca cen su ra da em
Per nam bu co e em Por to Ale gre por con ter pi a das en -
vol ven do sol da dos.

Fo ram mais de 30 as pe ças in fan tis es cri tas por 
essa ge ni al au to ra te a tral, Se nhor Pre si den te, Se -
nho ras e Se nho res Se na do res.

 



Em 1955, veio o pri me i ro su ces so de crí ti ca
com O boi e o bur ro a ca mi nho de Be lém, tex to es cri -
to para bo ne cos e, de po is, trans for ma do para ato res
a con se lho da fi gu ri nis ta Kal ma Mur ti nho, na que le
tem po atriz da com pa nhia.

E o ma i or su ces so da au to ra veio no mes mo
ano de 1955: Pluft, o fan tas mi nha. Ao re mon tar essa
peça no Te a tro Ta bla do em 1995, as sim se ex pres -
sou Ma ria Cla ra: ”Ela é a mi nha peça mais com ple ta,
dura só uma hora e tem tudo, hu mor, po e sia e si tu a -
ções.“

Ou tras pe ças que fi ze ram su ces so e con quis ta -
ram cri an ças e adul tos po dem ser ci ta das, como: O
rap to das ce bo li nhas, O ca va li nho azul, A bru xi nha
que era boa, Cha pe u zi nho Ver me lho, Ma ro qui nhas
Fru-Fru, A me ni na e o ven to, A co ru ja So fia.

Escre veu, tam bém, três pe ças para adul tos: As
in ter fe rên ci as, Os em bru lhos, Miss Bra sil.

Foi, ain da, a pri me i ra a es cre ver uma no ve la
vol ta da es pe ci al men te para o pú bli co ado les cen te,
no iní cio dos anos 70. Tra ta-se da no ve la A pa to ta,
exi bi da pela TV Glo bo no ho rá rio das 18 ho ras.

Ma ria Cla ra não des cu i da va da es co la de te a -
tro, que já for mou mais de cin co mil ato res, mu i tos
de les bas tan te co nhe ci dos do pú bli co, al guns já
men ci o na dos nes te meu pro nun ci a men to, ape nas
para exem pli fi car, por que fo ram inu me rá ve is os
gran des ato res bra si le i ros que apren de ram a fa zer
te a tro nes sa es co la. Até o fim do ano pas sa do, ain -
da dava au las de in ter pre ta ção para tur mas de ter -
ce i ra ida de – con for me no ti cia O Glo bo de 1º de
maio de 2001, ”os úl ti mos a te rem a sor te de
apren der com uma das ma i o res pro fes so ras que o
te a tro bra si le i ro já teve“.

E mes mo quan do já se en con tra va ado en ta -
da, Ma ria Cla ra não de i xa va de ir ao Ta bla do, pois
que ria ter sem pre as ré de as da ins ti tu i ção, que to -
ca va com a co la bo ra ção da atriz e di re to ra Cacá
Mourt hé, sua so bri nha, e de Síl via Fucs, con si de ra -
da seu bra ço di re i to para os as sun tos do te a tro e
es co la.

Cre io, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho -
res Se na do res, que, por mais que se te nha va lo ri -
za do o tra ba lho des sa ar tis ta, o re co nhe ci men to
será ain da pe que no com pa ran do-se ao mu i to que
fez, prin ci pal men te pelo te a tro in fan til, que teve
nela seu di vi sor de águas. O te a tro in fan til bra si le i ro 

pas sou a ser di vi di do em an tes e de po is de Ma ria
Cla ra Ma cha do.

Entre os prê mi os que re ce beu, po de mos des -
ta car dois Prê mi os Mo liè re – 1968 e 1981 –, o Prê -
mio Ma cha do de Assis, con ce di do pela Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras, em 1991, e o Prê mio Shell de
2000, por sua con tri bu i ção ao te a tro na ci o nal.

Ape sar de ter to ma do co nhe ci men to um ano e 
meio atrás do lin fo ma que a vi ti mou, tra ba lhou até
duas se ma nas an tes de sua mor te.

Ma ria Cla ra deve ser lem bra da, ain da, por ou -
tras ati vi da des exer ci das em sua pro fí cua car re i ra:
fun dou a re vis ta Ca der nos de Te a tro, para ori en tar
gru pos no vos de ama do res; foi pro fes so ra de im -
pro vi sa ção no Con ser va tó rio Na ci o nal de Te a tro/
Ser vi ço Na ci o nal de Te a tro; en si nou na Aca de mia
de Te a tro.

Em 1961, as su miu o Ser vi ço de Te a tro e Di -
ver sões do Esta do da Gu a na ba ra. Ocu pou, de po is,
o car go de Se cre tá rio-Geral do Te a tro Mu ni ci pal do
Rio de Ja ne i ro. 

Em 1965, par ti ci pou do Encon tro Inter na ci o -
nal de Te a tro Infan til, re a li za do em Pa ris, sen do
que, nes sa épo ca, sua peça Pluft, o fan tas mi nha já
era con si de ra da su ces so in ter na ci o nal.

São 50 anos de Te a tro Ta bla do! E nes se pe -
río do, cer ca de três ge ra ções de ar tis tas fo ram for -
ma das sob a ori en ta ção de Ma ria Cla ra, a quem a
cul tu ra bra si le i ra fica de ven do mu i to, prin ci pal men -
te em re la ção ao te a tro in fan til, que tan to aju dou a
di fun dir!

Seu nome é re co nhe ci do in ter na ci o nal men te
e co lo ca do no mes mo pa ta mar de Hans Chris ti an
Ander sen e Mark Twa in, va lo ri zan do as sim, e mu i -
to, a cul tu ra bra si le i ra no ex te ri or. 

Re al men te, o Bra sil per deu sua ”fada ma dri -
nha“!

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 31
mi nu tos.)



Ata da 70ª Sessão não de li be ra ti va
em 11 de junho de 2001

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia da Sra. Mar lu ce Pin to e do Sr. Ma u ro Mi ran da

(Ini cia-se a ses são às 14 ho ras e 30 mi nu tos.)
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – 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 Na bor 

Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 322, DE 2001-CN
(Nº 528/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, cré di to su ple men tar no va lor de
R$180.000.000,00, para re for ço de do ta ções con sig -
na das no or ça men to vi gen te“.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 138/MP

Bra sí lia, 4 de ju nho 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 ao
Orça men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001), no va lor de R$180.000.000,00 (cen to
e oi ten ta mi lhões de re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes.

2. A pre sen te so li ci ta ção des ti na-se ao aten di -
men to do Pro gra ma de Ma nu ten ção da Ma lha Ro do viá -
ria Fe de ral, de acor do com os cri té ri os téc ni cos e eco -
nô mi cos es ta be le ci dos, por meio de con tra ta ção, me di -
an te li ci ta ção, de em pre sas es pe ci a li za das nos ser vi ços 

de res ta u ra ção, abran gen do a rede ro do viá ria das se -
guin tes uni da des da Fe de ra ção: Ala go as, Ba hia, Ce a -
rá, Ma ra nhão, Mi nas Ge ra is, Mato Gros so do Sul, Pi a uí, 
Pa ra ná, Rio de Ja ne i ro, Rio Gran de do Nor te, Ron dô -
nia, Rio Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, Acre, Pa ra í ba,
Per nam bu co, Ser gi pe e Mato Gros so. Este Pro gra ma,
pre vis to para o biê nio 2001/2002, con tem pla, nes ses
es ta dos, uma ma lha ro do viá ria com ex ten são de
11.830km, sen do 5.100km em 2001.

3. Os re cur sos que pos si bi li ta rão a aber tu ra do
cré di to, ora so li ci ta do, ad vêm do su pe rá vit fi nan ce i ro
apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al da União de 2000.

4. A aber tu ra do cré di to vi a bi li zar-se-á me di an te
pro je to de lei, a ser sub me ti do à apre ci a ção do Con gres -
so Na ci o nal, obe de ci das às pres cri ções do art. 167, in ci -
so V, da Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o art. 43, § 
1º, in ci so I, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.

5. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li be ra -
ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que visa
a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su ple men tar.

Res pe i to sa men te, Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 13, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes,
cré di to su ple men tar no va lor de
R$180.000.000,00, para re for ço de do ta -
ções con sig na das no or ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to su ple men -
tar no va lor de R$180.000.000,00 (cen to e oi ten ta mi -
lhões de re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan -
te do ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da in cor po ra -
ção de su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do no Ba lan ço Pa tri -
mo ni al da União de 2000.

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

Bra sí lia,





LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa da 
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2001.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta -
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te

ar ti go, des de que não com pro me ti dos:
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço

pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção; 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964

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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ções.)

MENSAGEM Nº 142, DE 2001
(Nº 531/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de lº de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a,
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Ruy
Anto nio Ne ves Pi nhe i ro de Vas con cel los, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té -
rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Tu ní sia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ruy Anto nio Ne ves
Pi nhe i ro de Vas con cel los, que me in du zi ram a es co -
lhê-lo para o de sem pe nho des sa ele va da fun ção,
cons tam da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so. 

EM Nº 00151/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i -

ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 
e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, 
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55, do Ane -
xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à
in di ca ção do Se nhor Ruy Anto nio Ne ves Pi nhe i ro de
Vas con cel los, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro 
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Tu ní sia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
Ruy Anto nio Ne ves Pi nhe i ro de Vas con cel los, que,
jun ta men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci -
a ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus -
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa, Mi nis tro de Esta do, Inte ri no, das Re la ções
Exte ri o res.



INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se Ruy Anto nio Ne ves
Pi nhe i ro de Vas con cel los

Bro ad way/Re i no Uni do (bra si le i ro, de acor do com
o ar ti go 129, in ci so II, da Cons ti tu i ção de 1946), 26 de
ou tu bro de 1940, Fi lho de Hen ri que Pi nhe i ro de Vas con -
cel los e Le o nor Ne ves Pi nhe i ro de Vas con cel los.

CPF: 07507445453
ID:
Ba cha rel em Di re i to, FD-UF/RJ, CPCD, IRBr, III

Cur so de Tre i na men to e Aper fe i ço a men to para Che -
fes de Se to res de Pro mo ção Co mer ci al
(CTA/SECOM), CAE, IRBr, Pro fes sor de Pro mo ção
das Expor ta ções, 1979/81, e de Mo der ni za ção Admi -
nis tra ti va, 1986/87, IRBr.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 17 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 10 de ou tu bro 

de 1968.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 19 de abril de 

1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 21 de ju nho de

1979.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 19

de ju nho de 1985.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, ju -

nho de 1994.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Trans por tes

e Co mu ni ca ções, 1966/69.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Trans por tes e

Co mu ni ca ções, 1969.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Fe i ras e Tu -

ris mo, 1976/79.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Fe i ras e Tu ris -

mo, 1978/79.
Che fe da Di vi são de Pro gra mas de Pro mo ção

Co mer ci al, 1979/81.
Asses sor do Che fe do De par ta men to de Pro mo -

ção Co mer ci al, 1983/84.
Asses sor do Sub se cre tá rio-Geral de Assun tos

Eco nô mi cos e Co mer ci a is, 1984/85
Che fe da Di vi são de Pro gra mas Eco nô mi cos e

Co mer ci a is, 1985.
Che fe da Se cre ta ria Espe ci al de Mo der ni za ção

e Infor má ti ca, 1985/87.
Se cre tá rio de Mo der ni za ção e Infor má ti ca,

1987.

Sub se cre tá rio de Pro gra mas e Pro je tos da Se -
cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, 1998.

Asses sor Espe ci al do Mi nis tro Extra or di ná rio de 
Pro je tos Espe ci a is, 1999.

Di re tor-Geral da Di re ção-Geral de Assun tos
Con su la res, Ju rí di cos e de Assis tên cia a Bra si le i ros
no Exte ri or, 2000/Was hing ton, Se gun do Se cre tá rio,
1970/72.

San ti a go, Côn sul-Adjunto, 1973/74.
San ti a go, Encar re ga do do Con su la do-Geral,

1973.
San ti a go, Se gun do Se cre tá rio, 1974/75.
Ge ne bra, De le ga ção Per ma nen te, Con se lhe i ro,

1981/83.
Pa ris, Côn sul-Geral, 1987/91.
Lu an da, Emba i xa dor, 1991/95.
Cin ga pu ra, Emba i xa dor, 1995/98.
III Re u nião da CECLA, Mé xi co, 1966 (mem bro).
II Ses são Ordi ná ria do Co mi tê de Trans por tes

Ma rí ti mos, UNCTAD, Ge ne bra, 1967 (mem bro).
Re u nião da IMCO, Lon dres, 1967 (mem bro).
Con fe rên cia dos 77, Argel, 1967 (mem bro).
II UNCTAD, Nova De lhi, 1968 (mem bro).
IV Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra -

sil-Argentina. Rio de Ja ne i ro, 1968 (de le ga do).
Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra sil-Países

Escan di na vos, Esto col mo, 1968 (de le ga do).
Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra -

sil-Portugal, Rio de Ja ne i ro, 1968 (de le ga do).
Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra sil Esta -

dos Uni dos, Rio de Ja ne i ro, 1969 (de le ga do).
V Re u nião de Con sul ta Ae ro náu ti ca Bra -

sil-Argentina, Bu e nos Ai res, 1969 (de le ga do).
Re u nião de Pe ri tos em Trans por tes Ma rí ti mos,

CIES, Was hing ton. 1970 (re pre sen tan te).
III Re u nião do Gru po de Tra ba lho Inter ses si o nal

do INTELSAT, Was hing ton, 1970 (de le ga do).
Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria para o Esta be le ci -

men to dos Acor dos De fi ni ti vos do INTELSAT, Was -
hing ton. 1971 (de le ga do).

Re u nião da Co mis são Inter na ci o nal da Ba le ia,
Was hing ton. 1971 (ob ser va dor).

III Re u nião da Co mis são Espe ci al de Co or de na -
ção Chi le no-Brasileira, San ti a go, 1974 (de le ga do).

Encar re ga do da Insta la ção da Di vi são de Ope -
ra ções de Pro mo ção Co mer ci al, 1976.



Mis são Empre sa ri al Bra si le i ra ao Chi le, San ti a -
go, 1976 (mem bro da re pre sen ta ção do Go ver no bra -
si le i ro).

Re u nião dos Di re to res de Pro mo ção Co mer ci al, 
CIPE, Mi a mi, 1978 (re pre sen tan te).

Re u nião do Cen tro Inter na ci o nal do Co mér cio
GAT/UNCTAD, Ge ne bra, 1980.

Re u nião de Co or de na ção dos Che fes de Pro -
mo ção Co mer ci al na Eu ro pa e Esta dos Uni dos.
Roma, Pa ris e Nova York, 1980 (co or de na dor).

Mis são Espe ci al à Amé ri ca Cen tral: Gu a te ma la.
Te gu ci gal pa, King ston, Nas sau, Ma ná gua e São
José. 1980 (de le ga do).

Gru po de Co or de na ção do Encon tro Empre sa ri -
al re a li za do du ran te a Vi si ta Pre si den ci al à Argen ti na,
Bu e nos Ai res, 1980.

Gru po de Co or de na ção do Encon tro Empre sa ri -
al re a li za do du ran te a Vi si ta Pre si den ci al ao Pa ra guai. 
Assun ção, 1980.

XXXVII e XXXVIII Ses sões das Par tes Con tra -
tan tes do GATT, Ge ne bra, 1981/82 (de le ga do).

Co mi tês de Sub sí di os, de Anti-dumping, de
Va lo ra ção Adu a ne i ra e de Ba lan ço de Pa ga men tos
do GATT, 1981/83, Ge ne bra (re pre sen tan te).

Co mi tê de Sub sí di os do GATT, Ge ne bra,
1982/83 (Vi ce-Presidente).

Re u nião dos Pa í ses Do a do res da Ba cia do Ni -
ger, Co na cri, 1982 (ob ser va dor).

Re u nião do Cen tro das Na ções Uni das para os
Di re i tos do Ho mem, Ge ne bra, 1983 (ob ser va dor).

Con fe rên cia Inter na ci o nal so bre a Qu es tão da
Pa les ti na, Ge ne bra, 1983 (de le ga do).

Gru po de Co or de na ção do Encon tro Empre sa ri -
al du ran te a Vi si ta Pre si den ci al à Argé lia, Argel, 1983
(co or de na dor).

Gru po de Co or de na ção do Encon tro Empre sa ri -
al du ran te a Vi si ta Pre si den ci al ao Ja pão, Tó quio,
1984 (co or de na dor).

Gru po de Co or de na ção do Encon tro Empre sa ri -
al du ran te a Vi si ta Pre si den ci al à Chi na, Pe quim. 1984 
(co or de na dor).

À dis po si ção do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res da Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, por oca sião de
sua vi si ta ofi ci al ao Bra sil, Bra sí lia, 1984.

XIX Con gres so Na ci o nal de Infor má ti ca, Rio de
Ja ne i ro, 1986 (re pre sen tan te).

Co mi ti va da Vi si ta Pre si den ci al a Ango la, 1991.
XI Ses são do Con se lho Exe cu ti vo da Orga ni za -

ção para a Pro i bi ção de Armas Qu í mi cas (OPAQ),
Haia, 1998.

I Re u nião do Me ca nis mo de Con sul ta Bra -
sil-EUA so bre Cri me Orga ni za do. Was hing ton, 1999.

Re u nião do Co mi tê Per ma nen te Bra -
sil-Argentina so bre Po lí ti ca Nu cle ar, Bu e nos Ai res,
1999.

Re u nião Ple ná ria Anu al do Re gi me de Con tro le
de Tec no lo gia de Mís se is, Haia, 1999 (Che fe da De le -
ga ção).

II Re u nião de Con sul tas Bra sil-Argentina, em
ní vel de Vi ce-Ministros, Bu e nos Ai res. de zem bro de
2000  (De le ga do).

Con se lho Co or de na dor da Na ve ga ção Exte ri or 
(CCNE), 1966/67.

Co mis são de Estu dos Re la ti vos à Na ve ga ção
Aé rea Inter na ci o nal (CERNAI), 1967/69.

Con se lho Na ci o nal de Tu ris mo (CNTUR),
1976/79).

Con se lho Di re tor do Cen tro Inte ra me ri ca no de
Co mer ci a li za ção (CICOM), 1979/81.

Di re tor do Cur so de tre i na men to de Espe ci a lis -
tas em Pro mo ção Co mer ci al (CITRE), 1980/81.

Co mis são de Co or de na ção do Pla no de Re for -
ma Admi nis tra ti va, 1985.

Co mis são Co or de na do ra do Zo ne a men to Eco -
ló gi co-Econômico (CCZEE), 1998/99.

Con se lho Su pe ri or da Agên cia Espa ci al Bra si -
le i ra (AEB). 1998/99,

Co mis são Inter mi nis te ri al para a Apli ca ção dos 
Dis po si ti vos da Con ven ção Inter na ci o nal para a Pro -
i bi ção de Armas Qu í mi cas (CPAQ), 1998/99.

Co mis são De li be ra ti va da Co mis são Na ci o nal
de Ener gia Nu cle ar (CNEN), 1998/99.

Co mis são de Co or de na ção de Pro te ção ao
Pro gra ma Nu cle ar do Bra sil (COPRON), 1998/99
(Pre si den te).

Con se lho de Admi nis tra ção das Indús tri as Nu -
cle a res Bra si le i ras (INB), 1999.

Con se lho de Admi nis tra ção da Nu cle brás Equi -
pa men tos Pe sa dos (NUCLEP), 1999.

Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.

Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor,
Bra sil.

Me da lha Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.

Ordem do Mé ri to. Argen ti na.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re -
tor-Geral do De par tar men to do Ser vi ço Exte ri or.



INFOR MA ÇÃO BÁ SI CA

TU NÍ SIA

I – Intro du ção:

A Re pú bli ca da Tu ní sia si tua-se na Áfri ca do
Nor te, con fi nan do com o Mar Me di ter râ neo, Lí bia e
Argé lia. O país tem uma ex ten são de 162 mil km2,
com uma po pu la ção de 9,4 mi lhões de ha bi tan tes. Em 
1999, o Pro du to Inter no Bru to (PIB) atin giu a ci fra de
US$21 bi lhões, cor res pon den do a uma ren da per ca -
pi ta de US$2,100. As prin ci pa is ci da des são Tú nis,
Sfax e I’Ariana.

A Tu ní sia é uma Re pú bli ca Par la men ta ris ta,
com po der exe cu ti vo for te. O Pre si den te e Che fe de
Esta do, ele i to por su frá gio uni ver sal para man da to de
5 anos, re no vá vel 3 ve zes, é Zine al-Abedine Ben Ali,
no po der des de 1987, ten do sido re e le i to em 1989,
1994 e no va men te nas ele i ções re a li za das em 24 de
ou tu bro de 1999. O atu al Pri me i ro-Ministro é Mo ha -
med Gan nou che, no me a do em 17 de no vem bro de
1999. O po der le gis la ti vo é exer ci do por um par la men -
to uni ca me ral, com uma Câ ma ra de De pu ta dos in te -
gra da por 182 mem bros, ele i tos por su frá gio uni ver sal 
para man da tos de 5 anos. A Cons ti tu i ção, pro mul ga -
da em 1959, es ta be le ceu uma de mo cra cia par la men -
ta ris ta, com se pa ra ção en tre os três po de res, es ti pu -
lan do o is la mis mo e o ára be como re li gião e idi o ma
ofi ci a is. Na prá ti ca, a po lí ti ca tu ni si a na é do mi na da
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. O atu al Mi nis tro dos
Ne gó ci os Estran ge i ros é Ha bib Ben Yah ya.

II – Evo lu ção Po lí ti ca

País de cul tu ra ára be e re li gião mu çul ma na, a
Tu ní sia re ce beu in fluên cia de vá ri as ci vi li za ções ao
lon go de qua se 3 mil anos de his tó ria (bér be re, car ta -
gi ne sa, ro ma na, bi zan ti na, ára be e tur ca), fa zen do
par te do Impé rio Oto ma no de fins do sé cu lo XVI até o
es ta be le ci men to do pro te to ra do fran cês, em 1881.
Tor nou-se in de pen den te em 1956, e Re pú bli ca no
ano se guin te, com re gi me pre si den ci a lis ta de po der
exe cu ti vo for te.

O pri me i ro pre si den te do país, Ha bib Bour gui ba, 
ini ci ou seu go ver no com uma sé rie de re for mas pro -
gres sis tas, tais como a abo li ção da po li ga mia e a pro -
mo ção dos di re i tos da mu lher. Com o pas sar do tem -
po, con tu do, o re gi me tor nou-se cada vez mais in to le -
ran te com re la ção aos gru pos de opo si ção, im pon do
res tri ções à for ma ção de no vos par ti dos e per se guin -
do seus crí ti cos. O par ti do go ver nis ta, o Par ti So ci a lis -
te Des tou ri en (PSD), pas sou a do mi nar a vida po lí ti ca
do país, con tro lan do os po de res exe cu ti vo e le gis la ti -

vo. Em 1975, con cor ren do como can di da to úni co,
Bour gui ba foi no va men te re e le i to, des sa vez como
pre si den te vi ta lí cio.

A de te ri o ra ção da si tu a ção eco nô mi ca, jun ta -
men te com o cres cen te des con ten ta men to po pu lar
com o re gi me, con tri bu í ram para ali men tar o Mou ve -
ment de la Ten dan ce Isla mi que (MTI), par ti do ra di cal 
is lâ mi co de ori en ta ção pró-iraniana. Mes mo ope ran -
do na clan des ti ni da de, o mo vi men to pas sou a atra ir
nú me ro cres cen te de se gui do res, cons ti tu in do-se
em ame a ça ao es ta do la i co cri a do por Ha bib Bour -
gui ba. Em 1986, o pre si den te no me ou o Ge ne ral
Zine al-Abidine Ben Ali para o car go de Mi nis tro do
Inte ri or, in cum bi do-o da ta re fa de er ra di car o MTI.

De sen ca de ou-se, en tão, um pe río do de re -
pres são con tra o ra di ca lis mo is lâ mi co, com mi lha res
de pri sões. Em no vem bro de 1987, o Ge ne ral Ben
Ali as su miu o car go de Pri me i ro-Ministro. Logo de -
po is, apro ve i tan do-se de um ar ti go cons ti tu ci o nal
pelo qual o pri me i ro-ministro po de ria as su mir a pre -
si dên cia em caso de in ca pa ci da de do pre si den te,
Ben Ali re mo veu Ha bib Bour gui ba do po der, sob o
ar gu men to de que o man da tá rio, com mais de 80
anos de ida de, en con tra va-se em es ta do avan ça do
de se ni li da de (Bour gui ba fa le ceu em abril de 2000,
aos 97 anos de ida de).

A as cen são de Ben Ali à pre si dên cia foi bem
re ce bi da tan to na Tu ní sia como tam bém pe los par -
ce i ros ex ter nos do país. O novo pre si den te co lo cou
em mar cha um pro ces so de “re con ci li a ção na ci o nal,” 
com a li be ra ção de pri si o ne i ros po lí ti cos, re la xa men -
to da cen su ra e in tro du ção, em 1988, do mul ti par ti -
da ris mo. O par ti do go ver nis ta, re no me a do Ras sem -
ble ment Cons ti tu ti on nel Dé mo cra ti que (RCD), pas -
sou a in clu ir tec no cra tas e ele men tos com pro me ti -
dos com a de mo cra cia. Sur gi ram 6 par ti dos de opo -
si ção ace i tos pelo go ver no, den tre os qua is o Mou -
ve ment des Dé mo cra tes So ci a lis tes (MDS), de cen -
tro-esquerda, o Par ti de l’Unité Po pu la i re (PUP), ex -
po en te do pan-arabismo, e o Par ti So ci al  Li bé ral
(PSL), de ori en ta ção so ci al-democrata. O Mou ve -
memt de la Ten dan ce Isla mi que, re ba ti za do de “Hizb 
al-Nahda,” ape sar de pros cri to, con ti nu ou a fa zer
cam pa nha con tra o go ver no, pre gan do o es ta be le ci -
men to de um re gi me fun da men ta lis ta.

Du ran te o iní cio dos anos 90, o go ver no con -
cen trou es for ços na eli mi na ção do Hizb al-Nahda,
para o que teve de re cor rer às ve lhas tá ti cas do re gi -
me de Bour gui ba, tais como a cen su ra e per se gui -
ção de opo si to res. Em mar ço de 1994, Ben Ali foi
ele i to para um se gun do man da to pre si den ci al. Nas



ele i ções lo ca is re a li za das em maio de 1995, o par ti -
do do go ver no (RCD) ob te ve vi tó ria em to dos os 257 
mu ni cí pi os do país. No par la men to, o par ti do já con -
tro la va 144 dos 182 as sen tos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Em fe ve re i ro de 1995, fun da men ta lis tas ar ge li -
nos ata ca ram uma guar ni ção de fron te i ra da Tu ní sia,
re a cen den do a pre o cu pa ção do go ver no com re la ção à 
uma pos sí vel “con ta mi na ção” do país. Sob o ar gu men to 
de que a ma nu ten ção da es ta bi li da de in ter na jus ti fi ca va 
a au sên cia do plu ra lis mo de mo crá ti co, o re gi me tor -
nou-se cada vez me nos to le ran te com re la ção à qual -
quer si nal de dis si dên cia in ter na, re li gi o sa ou la i ca.
Como for ma de com pen sar a fal ta de li ber da des de mo -
crá ti cas, o go ver no pas sou a dar pri o ri da de às áre as de 
edu ca ção e sa ú de. No pla no eco nô mi co, ado tou uma
po lí ti ca vol ta da para as clas ses me nos pri vi le gi a das,
com sub sí di os para pro du tos bá si cos, fre qüen tes au -
men tos do sa lá rio mí ni mo e ge ne ro so se gu ro de sem -
pre go.

Em 1996, o Par la men to Eu ro peu ado tou uma
re so lu ção condenan do as vi o la ções de di re i tos hu ma -
nos no país, so bre tu do o en car ce ra men to de opo si to -
res do re gi me. Ten do as si na do, em 1995, um acor do
de as so ci a ção com a União Eu ro péia, o Go ver no tu ni -
si a no deu iní cio a uma sé rie de re for mas des ti na das a 
au men tar a par ti ci pa ção de par ti dos da opo si ção na
vida po lí ti ca do país. Sem com pro me ter a pre do mi nân -
cia do RCD, au men tou-se o nú me ro de as sen tos re -
ser va dos para a opo si ção, tan to no par la men to como
nos go ver nos lo ca is. Além dis so, numa ten ta ti va de
ne u tra li zar os mo vi men tos is lâ mi cos ra di ca is, fo ram
pro i bi dos par ti dos po lí ti cos ba se a dos em raça, lín gua
ou re li gião.

Em 24 de ou tu bro de 1999 re a li za ram-se ele i -
ções pre si den ci a is e par la men ta res. O pre si den te
Ben Ali foi re e le i to para novo man da to de 5 anos,
ten do ob ti do 99% dos  vo tos. No ple i to par la men tar,
o par ti do go ver nis ta RDC ob te ve 148 dos 182 as -
sen tos da Assem bléia (pela le gis la ção ele i to ral tu ni -
si a na, 20% dos as sen tos no par la men to são dis tri -
bu í dos pro por ci o nal men te en tre os 6 par ti dos de
opo si ção).

Pela pri me i ra vez, can di da tos da opo si ção con -
cor re ram con tra o pre si den te Ben Ali, ob ten do, em
con jun to, me nos de 1% da vo ta ção. Ape sar do ple i to 
ter sido con si de ra do li vre e trans pa ren te, o fato é
que du ran te a cam pa nha ele i to ral o go ver no ti rou de 
cir cu la ção vá ri os pe rió di cos fran ce ses que es ta vam
ques ti o nan do as cre den ci a is de mo crá ti cas do re gi -
me tu ni si a no. As ma té ri as abor da vam o des res pe i to

aos di re i tos hu ma nos, o au to ri ta ris mo, a cen su ra so -
bre me i os de co mu ni ca ção, in clu si ve Inter net, e até
um li vro re cém pu bli ca do na Fran ça (No tre Ami, Ben 
Ali) re la tan do os bas ti do res do re la ci o na men to bi la -
te ral en tre a ex-metrópole e a Tu ní sia.

No fi nal de 1999, o go ver no li ber tou cer ca de
300 pre sos po lí ti cos. Além dis so, o Pre si den te Ben Ali
anun ci ou a in ten ção de pro mo ver uma cul tu ra de res -
pe i to aos di re i tos hu ma nos e in tro du zir ma i or grau de
li ber da de no país. No to can te às pri o ri da des na área
eco nô mi ca, afir mou que pre ten de au men tar os ín di -
ces de em pre go e com pe ti ti vi da de, além de es ti mu lar
as ex por ta ções, cap tar in ves ti men tos ex ter nos e
pros se guir com os pro gra mas de re for ma fis cal e mo -
der ni za ção in dus tri al. Enquan to o re gi me for ca paz de 
man ter a es ta bi li da de in ter na e as se gu rar a me lho ria
do pa drão de vida do ci da dão co mum, de ve rá con ti -
nu ar con tan do com o apo io da po pu la ção tu ni si a na
bem como da co mu ni da de in ter na ci o nal.

III – Eco no mia

Em 1998, o Pro du to Inter no Bru to (PIB) atin giu 
US$21 bi lhões, ten do apre sen ta do, no pe río do de
1992-98, uma taxa mé dia anu al de cres ci men to de
4,6%. A ren da per ca pi ta de US$2.100 é a se gun da 
mais alta da re gião do Ma gre be. Na par te so ci al, os
in di ca do res são os me lho res não só do Ma gre be
mas de gran de par te dos pa í ses ára bes: taxa de al -
fa be ti za ção de 70%, po pu la ção jo vem (51% com
me nos de 20 anos) e ur ba na (60%), taxa de cres ci -
men to de mo grá fi co es tá vel em 1.6%, ex pec ta ti va
mé dia de vida de 72 anos, for ça de tra ba lho com
taxa de al fa be ti za ção de 90%, sa ne a men to e água
po tá vel atin gin do 70% do país e per cen tu al de po -
bre za li mi ta do a 6.7% da po pu la ção. A clas se mé dia 
tu ni si a na cor res pon de a cer ca de 60% da po pu la -
ção, sen do que 79% das fa mí li as pos su em casa
pró pria.

Gra ças a es ses in di ca do res, e tam bém pelo
fato de ser hoje um país po li ti ca men te es tá vel, a Tu ní -
sia foi co lo ca da em se gun do lu gar na Áfri ca, atrás de
Ma u rí cio, no re la tó rio de com pe ti ti vi da de para 1998 do 
”World Eco no mic Fo rum“ de Da vos, sen do o país con -
si de ra do como de ris co bas tan te re du zi do pe las agên -
ci as in ter na ci o na is de ava li a ção de cré di to.

O se tor agrí co la, tra di ci o nal men te de mar ca da
im por tân cia, re pre sen ta 16% do PIB e 11% das ex -
por ta ções, sen do fon te de em pre go para um ter ço
da po pu la ção eco no mi ca men te ati va. A pro du ção
abran ge tri go, ce va da, aze i to nas, aze i te de oli va, tâ -
ma ras, cor ti ça e car nes, além de pes ca dos. Os



recursos mi ne ra is são cons ti tu í dos por gás na tu ral e
pe tró leo (11% das ex por ta ções), fos fa tos (11% das
ex por ta ções), mi né rio de fer ro, chum bo e zin co.

O se tor in dus tri al, re pre sen tan do 34% do PIB e
cer ca de 68% das ex por ta ções, teve um cres ci men to
no tá vel du ran te o ál tir no de cê nio. Além dos têx te is e
con fec ções (44% das ex por ta ções, quin to for ne ce dor 
da Eu ro pa) e ma nu fa tu ras de cou ro, as ati vi da des in -
dus tri a is co brem prin ci pal men te os se to res
agro-alimentício, quí mi co, far ma cêu ti co e me -
tal-mecânico, de au to pe ças, pa pel, ci men to, ce râ mi ca 
sa ni tá ria, vi dros e cor ti ça. O tu ris mo é igual men te
mu i to de sen vol vi do: o país re ce be anu al men te cer ca
de 4 mi lhões de tu ris tas, so bre tu do eu ro pe us, sen do
o setor res pon sá vel por 6% do PIB.

Embo ra emer gin do de uma eco no mia bas tan te 
es ta ti za da no pas sa do (40% da pro du ção de bens e 
ser vi ços ain da são con tro la dos pelo Esta do e o rit -
mo de pri va ti za ções tem sido bas tan te len to), a Tu -
ní sia ado tou mais re cen te men te urna po lí ti ca de li -
be ra li za ção eco nô mi ca e co mercial. O es to que de in -
ves ti men tos es tran ge i ros pri va dos na Tu ní sia ele va-se
a cer ca de US$2.8 bi lhões. Ope ram no país 1.600 em -
pre sas es tran ge i ras ou mis tas, in clu in do 1.052 de di ca -
das ex clu si va men te às ex por ta ções (em re gi me de
off sho re, com in cen ti vos fis ca is). As em pre sas es tran -
ge i ras par ti ci pam em cer ca de 30% no to tal das ex -
por ta ções tu ni si a nas. Os in ves ti men tos es tran ge i ros
mais im por tan tes se en con tram nos se to res de hi dro -
car bo ne tos (43 gran des em pre sas, so bre tu do na área
de pro du ção e trans por te de gás na tu ral), de in -
fra-estrutura tu rís ti ca (156 es ta be le ci men tos ho te le i -
ros) e de in dús tri as de trans for ma ção (pro du tos in dus -
tri a is e ar ti gos de con su mo).

No pla no do co mér cio ex te ri or, as im por ta ções
al can ça ram, em 1999, a ci fra de US$7,96 bi lhões (Cif). 
A pa u ta de im por ta ções com pre en de bens de con su -
mo (34.4%), pro du tos se mi-acabados (22.1%), bens
de ca pi tal (21.8%), pro du tos ali men tí ci os (8.3%), pro -
du tos ener gé ti cos (7.5%) e ma té ri as pri mas (5.9%).
Qu an to à pro ce dên cia, 73% cor res pon dem à União Eu -
ro péia, prin ci pal men te Fran ça, Itá lia, Ale ma nha e Espa -
nha.

As ex por ta ções atin gi ram, em 1999, a ci fra de
US$5.81 bi lhões (Fob), dos qua is 78% des ti na dos à
União Eu ro péia, 7.6% a pa í ses ára bes e 5.8% à Ásia. 
A pa u ta de ex por ta ções vem mos trando es pe ci al di -
na mis mo no se tor de ma nu fa tu ra dos, so bre tu do pro -
du tos agro-alimentícios, me tal-mecânicos, elé tri cos,

têx te is e ce râ mi cos. As ex por ta ções de pro du tos tra -
di ci o na is com pre en dem fos fa tos e hi dro car bo ne tos.

IV – Po lí ti ca Exter na

A po lí ti ca ex ter na tu ni si a na tem duas ver ten tes
prin ci pa is: a eu ro péia e a do re la ci o na men to com o
mun do ára be. No que tan ge à pri me i ra, cabe res sal tar 
a en tra da em vi gor, em mar ço de 1998, do Acor do de
Asso ci a ção com a União Eu ro péia (UE), re fe ren da do
pela Con fe rên cia de Bar ce lo na (1995). Além de con -
tem plar es tre i ta co o pe ra ção nos se to res po lí ti co e de
se gu ran ça, so ci al e de de sen vol vi men to hu ma no, cul -
tu ral e fi nan ce i ro, o acor do ob je ti va, no pla no eco nô -
mi co co mer ci al, a cri a ção de uma zona de li vre co -
mér cio en tre a União Eu ro péia e a Tu ní sia em pe río do 
tran si tó rio má xi mo de 12 anos. Do pon to de vis ta eu -
ro peu, o acor do re pre sen ta um pas so fun da men tal
para a con se cu ção de seu ob je ti vo de man ter a he ge -
mo nia es tra té gi ca so bre uma das re giões ge o po lí ti -
cas mais im por tan tes do mun do e de pre ser var como
”chas se gar dée“ suas ex-colônias ou pro te to ra dos
me di ter râ ne os.

A Tu ní sia man tém re la ci o na men to pri vi le gi a do
com a Fran ça, prin ci pal par ce i ro co mer ci al e ma i or in -
ves ti dor no país. As re la ções com a Itá lia são igual -
men te es tre i tas, ain da que su je i tas a ten sões es po rá -
di cas oca si o na das pela imi gra ção ile gal de tu ni si a nos 
para a Itá lia, bem como pela pre sen ça, tam bém ile gal, 
de pes que i ros ita li a nos em águas ter ri to ri a is da Tu ní -
sia. Os pa í ses eu ro pe us con si de ram a Tu ní sia como
par ce i ro e ali a do da ma i or im por tân cia, foco de es ta -
bi li da de e pon te en tre o mun do ára be e a re gião do
me di ter râ neo.

No que tan ge à ver ten te ára be da po lí ti ca ex ter -
na tu ni si a na, o país de se ja re cu pe rar no mun do mu -
çul ma no par te do pro ta go nis mo que teve quan do
abri gou as se des da Liga Ára be (até 1990) e da OLP
(até 1994). Apo ia a União do Ma gre be Ára be (UMA),
ini ci a ti va que se tem de pa ra do com di fi cul da des de -
cor ren tes da si tu a ção in ter na na Argé lia e da ques tão
do Sa a ra Oci den tal. A Tu ní sia apo ia a ca u sa pa les ti na 



no pro ces so de paz do Ori en te Mé dio, ten do abri ga do 
Yas ser Ara fat du ran te vá ri os anos.

O re la ci o na men to com a Argé lia vem me lho -
ran do des de 1992, quan do o Go ver no da que le país
pas sou a re pri mir com mais vi gor o ra di ca lis mo is lâ -
mi co, fon te de pre o cu pa ção e an si e da de para Tú -
nis. Com re la ção à Lí bia, o re la ci o na men to tem sido
algo am bi va len te, com pe río dos de co o pe ra ção, es -
pe ci al men te no cam po eco nô mi co, al ter nan do com
fa ses de des con fi an ça mú tua. Como par te de sua
po lí ti ca de apro xi ma ção com o mun do ára be, a Tu -
ní sia tem pla nos de as si nar acor dos de li vre co mér -
cio com o Egi to e a Jor dâ nia.

V – Re la ções com o Bra sil

O Bra sil foi um dos pri me i ros pa í ses a re co -
nhe cer a in de pen dên cia da Tu ní sia. Antes mes mo
de ser for ma li za do o fim do pro te to ra do fran cês,
em 1956, já ha via um Con su la do bra si le i ro em Tú -
nis. A Emba i xa da do Bra sil foi ins ta la da em 1961.
A Emba i xa da da Tu ní sia no Bra sil, pri me i ra da que -
le país na Amé ri ca La ti na, foi es ta be le ci da em
1989. As re la ções bi la te ra is ca rac te ri zam-se, tra di -
ci o nal men te, pelo diá lo go flu í do, po rém pou co in -
ten so. Em se tem bro de 1999, a Emba i xa da bra si -
le i ra em Tú nis foi de sa ti va da. Em ju lho vin dou ro, o
Se cre tá rio-Geral das Re la ções Exte ri o res de ve rá
efe tu ar vi a gem ofi ci al à Tu ní sia, oca sião em que
de ve rá anun ci ar a re a ber tu ra da mis são bra si le i ra.

Du ran te a vi si ta, de ve rão ser as si na dos os se -
guin tes acor dos:

a) Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Tu ní sia 
so bre isen ção Par ci al de Vis tos.

b) Me mo ran do de Enten di men to para o Esta -
be le ci men to de um Me ca nis mo de Con sul tas Po lí ti -
cas 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 Tu ní sia.

c) Pro gra ma de Co o pe ra ção cul tu ral para im -
ple men tar o Acor do de Co o pe ra ção Cul tu ral, as si na -
do em 1968. O Pro gra ma con tem pla rá ati vi da des
nas áre as de mú si ca, dan ça, te a tro, ci ne ma e au di o -
vi su al, ar tes plás ti cas, mu se us e pa tri mô nio cul tu ral, 
li te ra tu ra, en tre ou tras, atra vés do in ter câm bio de
do cu men tos e in for ma ções, mis sões de es pe ci a lis -
tas e pes qui sa do res e a par ti ci pa ção em even tos
cul tu ra is de am bos os pa í ses.

A Emba i xa da da Tu ní sia em Bra sí lia vem efe tu -
an do ges tões no sen ti do de ob ter ter re no para a cons -
tru ção de nova Chan ce la ria. O as sun to es te ve pa ra li -

sa do du ran te vá ri os anos e, atu al men te, a No va cap
ale ga não ter dis po ni bi li da de de lo tes. Em con tra par ti -
da à even tu al ob ten ção de área em Bra sí lia, a par te
tu ni si a na es ta ria dis pos ta a con ce der ter re no, em Tú -
nis, para a cons tru ção de Chan ce la ria ou Re si dên cia
do Bra sil.

V-a) Vi si tas de au to ri da des bra si le i ras a Tu ní sia

– ja ne i ro de 1991: Che fe do De par ta men to do
Ori en te Pró xi mo do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, Emba i xa dor Antô nio Ama ral de Sam pa io;

– ju lho de 1991: Pre si den te da Câ ma ra Fe de -
ral, Se nhor Ibsen Pi nhe i ro;

– ja ne i ro de 1992: Mi nis tro das Re la ções Exte -
ri o res, Chan ce ler Fran ci so Re zek, por oca sião da 1ª
Re u nião de Tra ba lho tu ní sio-brasileira;

– agos to de 1992: Mi nis tro da Agri cul tu ra do
Bra sil, Se nhor Antô nio Ca bre ra;

– maio de 1993: De le ga ção da Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral, para ini ci ar ne go ci a ções de acor do
para evi tar a du pla tri bu ta ção;

– no vem bro de 1993: Che fe do De par ta men to
do Ori en te Pró xi mo, Emba i xa dor Pe dro Pa u lo
Assump ção, para en con tro com a li de ran ça da OLP,
em Tú nis;

– maio de 1996: De le ga ção da Pre fe i tu ra do
Rio de Ja ne i ro;

– de zem bro de 1996: De le ga ção da Câ ma ra
de Co mér cio Ára be-brasileira;

– abril de 1997: De le ga ção da Câ ma ra de Co -
mér cio Ára be-brasileira, por oca sião da 8ª Con fe rên -
cia dos Pre si den tes das Câ ma ras de Co mér cio Ára -
bes, re a li za da em Tú nis.

– fe ve re i ro de 2000: De le ga ção dos de pu ta dos
bra si le i ros Vi val do Bar bo sa (PDT-RJ), Ro nal do Vas -
con cel los (PFL – MG) e Za i re Re sen de (PMDB –
MG), in te gran tes do “Gru po par la men tar Bra sil-Tu ní -
sia”, cri a do por re so lu ção da Câ ma ra dos De pu ta -
dos em 24 de fe ve re i ro de 2000.

V-b) Vi si tas de au to ri da des tu ni si a nas ao Bra sil

– no vem bro de 1990: Mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, Chan ce ler Ha bib Bou la res;

– ju nho de 1992: Mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, por oca sião da ECO-92;

– ju nho de 1992: De le ga ção da Câ ma ra de Co -
mér cio e Indús tria do Sul;



– ju lho de 1992: Mis são téc ni ca da Com pa nhia 
de Fos fa tos de GAFSA e da So cié té SIAPE;

– de zem bro de 1992: De le ga ção téc ni ca do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, no âm bi to do acor do de co o -
pe ra ção en tre o Bra sil e a Tu ní sia;

– se tem bro de 1993: Encon tro do Chan ce ler
tu ni si a no com o Mi nis tro de Esta do, re a li za do em
Nova York, à mar gem da AGNU;

– abril de 1994: Pre si den te da Com pa nhia de
Fos fa tos de GAFSA;

– maio de 1996: De le ga ção de em pre sá ri os tu -
ni si a nos do se tor quí mi co.

V-c) Co mis são Mis ta Bra sil-Tunísia

Por oca sião da vi si ta a Bra sí lia do en tão Chan -
ce ler Bou la rés, em 1990, as si nou-se o “Acor do para a 
cri a ção de uma Co mis são Mis ta de Co o pe ra ção”, cu -
jos ob je ti vos prin ci pa is se ri am o in ter câm bio de idéi as 
so bre ques tões de po lí ti ca in ter na ci o nal, o de sen vol -
vi men to da co o pe ra ção bi la te ral e a bus ca de me i os e
mo dos ca pa zes de pro mo vê-la e de re for çá-la, es pe -
ci al men te no se to res eco nô mi co-comercial, cul tu ral,
ci en tí fi co e téc ni co. Até o pre sen te, ain da não se re a li -
za ram re u niões da Co mis ta.

V-d) Co o pe ra ção téc ni ca:

Não exis tem pro je tos de co o pe ra ção en tre o
Bra sil e a Tu ní sia. No en tan to, ha ve ria in te res se da
par te tu ni si a na em de sen vol ver pro je tos nas áre as
de agri cul tu ra e de for ma ção pro fis si o nal, res pec ti -
va men te com a Embra pa e Se nai. Além dis so, a par -
te tu ni si a na ma ni fes tou in te res se em ob ter co o pe ra -
ção do Bra sil em atle tis mo mi li tar, es pe ci fi ca men te
na área de for ma ção de téc ni cos e ár bi tros para di -
ver sas mo da li da des es por ti vas.

V-e) Inter câm bio co mer ci al

O vo lu me de co mér cio bi la te ral en con tra-se
aquém das po ten ci a li da des de am bos os pa í ses. No 
pe río do en tre 1996-98, o vo lu me de im por ta ções
bra si le i ras da Tu ní sia man te ve-se es tá vel no pa ta -
mar dos US$25 mi lhões anu a is. Em 1999, no en tan -
to, as im por ta ções so fre ram for te de clí nio, atin gin do
ape nas US$7,5 mi lhões. As ex por ta ções bra si le i ras
mos tram ten dên cia de cli nan te, pas san do de US$49
mi lhões, em 1996, para US$36 mi lhões, em 1998 e
US$38 mi lhões em 1999.

Cabe res sal tar que, em vis ta do acor do pre fe -
ren ci al en tre a Tu ní sia e a União Eu ro péia, o mer ca -
do tu ni si a no de ve rá tor nar-se de aces so cada vez
mais di fí cil para pro du tos de ter ce i ros pa í ses, como
é o caso do Bra sil, em vis ta da per da de com pe ti ti vi -
da de de cor ren te do di fe ren ci al ta ri fá rio re sul tan te
das van ta gens que es tão sen do con ce di das pela Tu -
ní sia, de for ma gra du al, aos pro du tos eu ro pe us.
Assim, o in te res se da Tu ní sia como mer ca do im por -
ta dor para pro du tos bra si le i ros ten de ria, em ge ral, a
man ter-se so men te para ca te go ri as de pro du tos
com gra va mes ba i xos ou nu los, qua is se jam: cer tos
pro du tos ali men tí ci os bá si cos, ma té ri as-primas, in -
su mos in dus tri a is e bens de ca pi tal.

Entre 27/29 de mar ço úl ti mo, re a li zou-se mis -
são em pre sa ri al bra si le i ra à Tu ní sia, co or de na da
pela Câ ma ra de Co mér cio Ara be-Brasileira e in te -
gra da por re pre sen tan tes das se guin tes em pre sas:
Embra er, Ca ni as mie Te ci dos (te ci dos es pe ci a is),
Bretz ke Ali men tos (pro du tos ali men tí ci os), Astra
Indús tria e Co mér cio (ma te ri a is de cons tru ção),
Acu mu la do res Ajax (ba te ri as au to mo ti vas), Birk son,
ITR Asso ci a dos (au to pe ças), São Pa u lo Alpar ga tas
(cal ça dos de bor ra cha), NSR Indús tria e Re pre sen -
ta ções (equi pa men tos mé di co-hospitalares), NAZ
Café (café tor ra do).

A vi si ta cul mi nou na re a li za ção de ”Ro da da
de Ne gó ci os“, com par ti ci pa ção de cer ca de qua -
ren ta em pre sas tu ni si a nas. Na oca sião, dis cu ti -
ram-se vá ri as opor tu ni da des con cre tas: os re pre -
sen tan tes da Ca mas mie Te ci dos e Bretz ke anun ci -
a ram ven das ime di a tas; há boas pers pec ti vas para 
a ven da de aviões de tre i na men to mi li tar da
Embra er; o Gru po Mul ti avan çou nas dis cus sões
com pro du to res tu ni si a nos de aze i te de oli va com
vis tas a im por tar o pro du to di re ta men te (atu al men -
te, o aze i te tu ni si a no con su mi do no Bra sil é dis tri -
bu í do por ex por ta do res eu ro pe us, sob mar cas da
Itá lia, Gré cia, Espa nha e Por tu gal).

Cons ta tou-se, du ran te a mis são, que uma
even tu al ex pan são das ex por ta ções bra si le i ras
tor na-se cada vez mais de pen den te da for ma ção
de par ce ri as com em pre sas lo ca is, haja vis ta as
ele va das ta ri fas adu a ne i ras, im pos tos so bre pro -
du tos im por ta dos e o des vio de co mér cio re pre -
sen ta do pela as so ci a ção da Tu ní sia ao mer ca do
eu ro peu a par tir de 1995. Essa si tu a ção, po rém,
não deve ser vir de de ses tí mu lo ao ex por ta dor bra -
si le i ro, pois tam bém foi pos sí vel cons ta tar que ain -
da exis tem ni chos do mer ca do lo cal que po de ri am
ser pre en chi dos por pro du tos bra si le i ros









(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 143, DE 2001
(Nº 529/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 18, in ci -
so I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al
do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, 
de lº de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a,
e no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor José
Vi e gas Fi lho, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe de ra ção da Rús sia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Vi e gas Fi lho,
que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe nho
des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for ma ção
do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 145/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 1º de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i -
ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 
e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, 
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de
1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e no art. 55, do Ane -
xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à
in di ca ção do Se nhor José Vi e gas Fi lho, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Fe de ra ção da Rús sia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum vi tae do Emba i xa dor
José Vi e gas Fi lho, que, jun ta men te com a Men sa gem
ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia, se -
rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa me por
par te de seus ilus tres mem bros.



Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Minis tro de Pri me i ra Clas se José Vi e gas Fi lho
Cam po Gran de/MS, 14 de ou tu bro de 1942. 
Fi lho de José Vi e gas e Dir ce Bas tos Vi e gas.
CPCD, IRBr, 1964/65. CAE, IRBr, 1982.
CPF:07505990497
ID: 1297
Pro fes sor do Insti tu to Rio Bran co – Po lí ti ca Exter -

na Bra si le i ra con tem po râ nea, 1982/83. Mem bro da
Ban ca Exa mi na do ra do Cur so de Altos Estu dos do
IRBr, 1992/94.

Ter ce i ro Se cre tá rio, 15 de fe ve re i ro de 1966.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro

de 1969.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de se tem -

bro de 1975.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 21 de ju nho de 1979.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 22 de 

de zem bro de 1982.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 25 de

ju nho de 1992.
Assis ten te do Che fe do De par ta men to de Assun -

tos ju rí di cos, 1966/67.
Assis ten te do Se cre tá rio-Geral-Adjunto para

Assun tos Eco nô mi cos, 1969.
Asses sor do Che fe do De par ta men to Eco nô mi -

co, 1978/79.
Asses sor do Mi nis tro de Esta do, 1979/84.
Se cre tá rio, subs ti tu to, da Se cre ta ria de Assun tos

Po lí ti cos e Eco nô mi cos da Área Inter na ci o nal
Bi la te ral (SEB), 1981/84.
Mem bro da Equi pe de Pla ne ja men to Po lí ti co do

Ita ma raty, 1979/84.
Che fe da Equi pe de Pla ne ja men to Po lí ti co do Ita -

ma raty, 1991/94.
Che fe do De par ta men to de Orga nis mos Inter na -

ci o na is, 1991/93.
Sub se cre tá rio Ge ral de Pla ne ja men to Po lí ti co e

Eco nô mi co, 1993/94
Nova York, Côn sul-Adjunto, 1969/73
San ti a go, Se gun do Se cre tá rio, 1973/75.
San ti a go, Pri me i ro Se cre tá rio, 1975/78.
Roma, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1984/85.
Pa ris, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1985/86.
Pa ris, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1985/86.

Ha va na, Mi nis tro Con se lhe i ro, 1986/91.
Ha va na, Encar re ga do de Ne gó ci os,

1987/88/89/90.
Co pe nha gue, Emba i xa dor, 1995/1998.
Lima, Emba i xa dor, 1998/
Co mi tê de Pro du tos de Base da UNCTAD, Ge ne -

bra, 1967 e 1969 (de le ga do).
V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi -

men to, UNCTAD, Ge ne bra, 1967 (de le ga do).
II Con fe rên cia da UNCTAD, Nova De lhi, 1968

(de le ga do).
XI Assem bléia da Ali an ça de Pro du to res de Ca -

cau, Sal va dor, 1968 (de le ga do).
Re u nião de Pe ri tos de Trans por tes e Obras Pú -

bli cas do Cone Sul, Ari ca, Chi le, 1975 (de le ga do).
Se mi ná rio da Ce pal so bre as ne go ci a ções co -

mer ci a is do GATT San ti a go, 1975 (re pre sen tan te).
Assem bléi as Ge ra is da ONU, Nova York, 1972,

1980, 1981, 1982, 1990, 1991, 1992 (de le ga do).
Mis sões bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co:

EUA, Ale ma nha, Grã-Bretanha, 1979/84 (mem bro).
Mis sões bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co:

Fran ça, Ca na dá, Ango la, Mo çam bi que, 1981/84 (che fe 
das mis sões).

Gru po de Tra ba lho so bre Co o pe ra ção in dus tri -
al-Militar en tre o Bra sil e os EUA, 1983 (re pre sen tan te
do Ita ma raty).

Con fe rên cia Ce pal-Celade so bre Po pu la ção na
Amé ri ca La ti na, Ha va na, 1983 (de le ga do).

Con gres so so bre re la ções en tre as Co mu ni da -
des Eu ro pe i as e Amé ri ca La ti na, Estras bur go, 1986
(ob ser va dor).

Co mi tê Inter go ver na men tal de Se gui men to e Co -
or de na ção do Pro gra ma de Co o pe ra ção en tre Pa í ses
em De sen vol vi men to (CISC), Ha va na, 1987 (che fe da
de le ga ção).

XXIII Assem bléia do Gru po Exe cu ti vo de Pa í ses
La ti no-Americanos e do Ca ri be Expor ta do res de Açú car
(GEPLACEA), Ha va na, 1987 (che fe da de le ga ção).

Se mi ná rio so bre Me di das de Con fi an ça Mú tua e
Po lí ti ca na Amé ri ca do Sul, Lima, 1987 (re pre sen tan te).

Mis sões Bi la te ra is de Pla ne ja men to Po lí ti co: EUA,
Ca na dá, Mé xi co, Argen ti na, Grã-Bretanha, Fran ça, Ale -
ma nha, Rús sia, Su é cia, Itá lia, Espa nha, Egi to, Índia, Chi -
na e Ja pão 1990/94 (che fe das mis sões).

Re u niões de Pla ne ja men to Po lí ti co com as For -
ças Arma das bra si le i ras: Exér ci to, Ma ri nha, Ae ro náu ti -
ca, EMFA, 1991/94 (che fe das mis sões).



Con fe rên ci as na Esco la Su pe ri or de Gu er ra e
Esco las de Esta do Ma i or do Exér ci to, Ma ri nha e Ae ro -
náu ti ca, 1991/94.

Assem bléi as Ge ra is da Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, San ti a go, 1991, Nas sau, 1992, Was -
hing ton, 1992 (de le ga do).

Re for ma do Tra ta do de Tla te lol co, 1991/92 (che fe 
da equi pe bra si le i ra de ne go ci a ção).

Re u nião do Gru po do Rio, Ca ra cas, 1991 (de le -
ga do).

Cú pu la Pre si den ci al do Mo vi men to dos
Não-Alinhados, Ja car ta, 1992 (de le ga do).

Cú pu la Pre si den ci al do Gru po dos 15, Da car,
1992 (de le ga do).

Re u nião Re gi o nal da FAO, Mon te vi déu, 1992
(che fe da de le ga ção).

Con fe rên cia Mun di al so bre Di re i tos Hu ma nos,
Vi e na, 1993 (de le ga do).

Re u nião Mi nis te ri al do Mo vi men to dos
Não-Alinhados, Ca i ro, 1993 (che fe da de le ga ção).

Mis são de pre pa ra ção da ade são do Bra sil ao
MTCR: Lon dres, Pa ris, Bornn, Ber na, Esto col mo,

Mos cou, Tó quio e Was hing ton, 1994 (che fe da
mis são).

Se mi ná rio so bre me di das de con fi an ça na Amé -
ri ca do Sul, New Port, RI, 1995 (che fe da de le ga ção).

Con fe rên cia de Re vi são da Con ven ção so bre
Armas Con ven ci o na is (mi nas ter res tres), Vi e na,

1995 e Ge ne bra, 1996 (che fe da de le ga ção).
Co men da dor da Ordem Na ci o nal do Mé ri to da

Fran ça e da Ordem da Pal ma do Su ri na me;

Ofi ci al da Ordem do Mé ri to do Chi le; Me da lha
San tos Du mont, Me da lha Ta man da ré; Gran de Ofi ci al
das Ordens do Mé ri to Mi li tar, Mé ri to Na val, Mé ri to Ae -
ro náu ti co e Mé ri to das For ças Arma das; Grã-Cruz da
Ordem de Rio Bran co.

Edu ar do Pris co Pa ra i so Ra mos, Di re tor-Geral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

INFORMAÇÃO SOBRE A FEDERAÇÃO DA RÚSSIA

Re la ções Po lí ti cas Bra sil-Rússia

Em 1998, co me mo ra ram-se os 170 anos do es -
ta be le ci men to de re la ções di plo má ti cas en tre o Bra sil
e a Rús sia. Ao lon go des se pe río do, a evo lu ção do re -
la ci o na men to bi la te ral viu-se in flu en ci a da por di fi cul da -
des de na tu re za po lí ti ca e eco nô mi ca atra ves sa das
pe los dois pa í ses. Entre 1828 e 1917, fo ram man ti dos
la ços cor re tos e for ma is. A dis tân cia ge o grá fi ca, as di fi -

cul da des de co mu ni ca ção, bem como as res pec ti vas
con jun tu ras his tó ri cas, não fa vo re ce ram uma ma i or
apro xi ma ção. Du ran te o re gi me so vié ti co, as si na le-se,
ade ma is, que a ques tão ide o ló gi ca im pôs obs tá cu los
ao de sen vol vi men to das re la ções, as qua is por duas
ve zes se vi ram in ter rom pi das (1918 a 1945 e 1947 a
1961). Com o re a ta men to dos vín cu los for ma is em no -
vem bro de 1961, as re la ções vão ex pan dir-se so bre tu -
do no cam po do co mér cio, em fun ção dos me ca nis -
mos de pa ga men to ne go ci a dos en tre os dois pa í ses.
O es co po do re la ci o na men to co me ça, en tre tan to, a
am pli ar-se so men te com as re for mas no sen ti do da
dis ten são po lí ti ca pro mo vi da por Mik ha il Gor bat chev.

Hoje, Bra sil e Rús sia, do pon to de vis ta po lí ti co,
vêm bus can do ele var o re la ci o na men to bi la te ral a pa -
ta mar mais con sen tâ neo com o peso es pe cí fi co dos
dois pa í ses no ce ná rio in ter na ci o nal. Mo men to de
gran de re le vân cia nes se pro ces so de in ten si fi ca ção do 
diá lo go po lí ti co bi la te ral teve lu gar com a vi si ta do en -
tão Chan ce ler Iev gue ni Pri ma kov ao Bra sil, em no vem -
bro de 1997 — a pri me i ra de um Chan ce ler da Fe de ra -
ção da Rús sia, sur gi da ofi ci al men te em 1991. A vi si ta
de Pri ma kov si na li zou as sim o in te res se da Rús sia em
es tre i tar os la ços com seu prin ci pal par ce i ro eco nô mi -
co e co mer ci al na Amé ri ca La ti na.

A De cla ra ção Con jun ta de Cri a ção da Co mis são
de Alto Ní vel, pre si di da pelo Vi ce-Presidente da Re pú -
bli ca, do lado bra si le i ro, e pelo Pri me i ro-Ministro, do
lado rus so, pre viu o es ta be le ci men to de me ca nis mo
que visa a con ce der ao re la ci o na men to bi la te ral tra ta -
men to pri vi le gi a do. A Co mis são de Alto Ní vel re ú ne,
as sim, numa mes ma es tru tu ra, da qual é a ins tân cia
mais ele va da, a Co mis são Inter go ver na men tal de Co -
o pe ra ção – com seis sub co mis sões já cons ti tu í das –
nos cam pos da co o pe ra ção econô mi ca, co mer ci al, ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca, es pa ci al, téc ni co-militar, ener gé ti -
ca e de po lí ti cas re gi o na is – e que con tam com a par ti -
ci pa ção do se tor pri va do na ci o nal, além da Co mis são
de Assun tos Po lí ti cos, foro para dis cus são dos prin ci -
pa is te mas da agen da bi la te ral e mul ti la te ral.

No cur so dos úl ti mos três anos, as re la ções Bra -
sil-Rússia vêm-se de sen vol ven do de for ma acen tu a da, 
es pe ci al men te no pla no po lí ti co. As re u niões de con -
sul tas po lí ti cas e es tra té gi cas, con du zi das no âm bi to
da Co mis são Bi la te ral de Assun tos Po lí ti cos, têm de -
mons tra do vi ta li da de, o que se tra duz pela re a li za ção
de três en con tros nos úl ti mos dois anos. Os en con tros
têm sido pre si di dos, do lado bra si le i ro, pelo Emba i xa -
dor Ivan Can na bra va, Sub se cre tá rio-Geral de Assun -
tos Po lí ti cos, e do lado rus so, pelo Emba i xa dor Gu e or -
gui Ma me dov, Vi ce-Ministro dos Ne gó ci os Estran ge i -



ros. Seus re sul ta dos têm sido po si ti vos em fun ção da
am pli tu de e den si da de al can ça das na tro ca de in for -
ma ções e per cep ções quan to a te mas de in te res se co -
mum da agen da in ter na ci o nal.

Ou tra im por tan te ver ten te do re la ci o na men to bi -
la te ral re si de na co o pe ra ção in ter par la men tar en tre os
dois pa í ses, que re ce beu gran de im pul so com a vi si ta
re a li za da pelo Pre si den te do Con se lho da Fe de ra ção
da Rús sia, Ie gor Stro ev, ao Bra sil, em maio pas sa do. O 
vi si tan te es te ve acom pa nha do de ex ten sa co mi ti va, in -
te gra da por Go ver na do res de vá ri as re giões da Rús -
sia, além de ou tros al tos fun ci o ná ri os. A tro ca de in for -
ma ções e de vi sões en tre par la men ta res dos dois pa í -
ses foi es pe ci al men te bem vin da no con tex to da dis -
cus são em cada país de re for mas po lí ti cas des ti na das
a tor nar mais efi ci en te seus res pec ti vos sis te mas fe de -
ra ti vos. Foi igual men te útil o in ter câm bio de ex pe riên ci -
as com os Pre si den tes e re pre sen tan tes das duas Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal, nos en con tros ocor ri dos.

Em abril de 1999, foi re a li za da a re u nião da Co -
mis são Inter go ver na men tal de Co o pe ra ção Eco nô mi -
ca, Co mer ci al, Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, que re pre sen -
tou va li o so ins tru men to para ca na li zar os in te res ses de 
to dos os se to res dos dois pa í ses que es ta vam pre pa -
ra dos para in te ra gir, mas aguar da vam in cen ti vo ofi ci al.
A pri me i ra re u nião da Co mis são Inter go ver na men tal
de Co o pe ra ção mar cou uma nova eta pa no qua dro de
ava li a ção e de fo men to das re la ções bi la te ra is de co o -
pe ra ção. Foi re gis tra do ex pres si vo com pa re ci men to de 
fun ci o ná ri os e de agen tes eco nô mi cos pú bli cos e pri -
va dos de am bas as par tes, ten do a de le ga ção rus sa
con ta do com cer ca de 70 par ti ci pan tes.

A Co mis são Inter go ver na men tal de Co o pe ra ção
de ve rá ter sua pró xi ma re u nião em data a de fi nir no se -
gun do se mes tre de 2001, em Mos cou, de ven do os tra -
ba lhos se efe tu a rem ao abri go das men ci o na das seis
sub co mis sões que a com põem. Pre sen te men te, agen -
tes pri va dos bra si le i ros, atu an tes no co mér cio bi la te ral, 
já se en con tram em con ta to cons tan te, co or de na do
pelo lta ma raty, pela Ca mex e pela Câ ma ra de Co mér -
cio e Tu ris mo Bra sil-Rússia, com sede no Rio de Ja ne i -
ro, vi san do uma par ti ci pa ção efi caz da par te bra si le i ra
na pre vis ta re u nião da Co mis são Inter go ver na men tal
de Co o pe ra ção. Re gis tre-se igual men te a re u nião de
tra ba lho já man ti da no Rio de Ja ne i ro, em 8 de de zem -
bro de 2000, do Se cre tá rio-Geral das Re la ções Exte ri -
o res com o Mi nis tro-Chefe da Admi nis tra ção do Go ver -
no da Fe de ra ção da Rús sia e Pre si den te da Se ção
Rus sa da Co mis são Inter go ver na men tal de Co o pe ra -
ção, Igor Schu va lov, que cons ti tu iu o pas so ini ci al para
pre pa ra ção do en con tro de maio.

Em ju nho de 2000, ocor reu em Mos cou a ins ta -
la ção e re a li za ção da Pri me i ra Re u nião da Co mis são
de Alto Ní vel, com a vi si ta do Vi ce-Presidente da Re -
pú bli ca à Fe de ra ção da Rús sia, que man te ve con ta -
tos de alto ní vel com o Pre si den te Vla di mir Pu tin e
com o Pri me i ro-Ministro Mik li a il Ka si a nov. A re u nião
al can çou o êxi to de se ja do, per mi tin do uma ava li a ção
das ações de sen vol vi das nas vá ri as áre as e a pro po -
si ção de ori en ta ções que pos si bi li ta rão dar ma i or efe -
ti vi da de ao en ca mi nha men to de pro je tos já iden ti fi ca -
dos e as sim ope rar uma am pli a ção das re la ções de
co o pe ra ção en tre os dois pa í ses. A vi si ta vi -
ce-presidencial per mi tiu efe ti va tro ca de per cep ções,
no mais alto ní vel, com o Go ver no rus so não so men te
so bre as con jun tu ras po lí ti ca e eco nô mi ca bra si le i ra e 
rus sa, mas tam bém so bre te mas re le van tes da agen -
da in ter na ci o nal. Nes se sen ti do, o diá lo go man ti do
mos trou-se ex tre ma men te útil, tor nan do pos sí vel
ava li ar os pro gra mas e re for mas em exe cu ção pe los
dois pa í ses e con fir mar a ele va da co in ci dên cia de vi -
sões e po si ções.

Na vi si ta de ju nho pas sa do a Mos cou, o Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca foi por ta dor de con vi te do 
Pre si den te da Re pú bli ca para que o Pre si den te Vla di -
mir Pu tin efe tue vi si ta ofi ci al a nos so País. Nes se sen -
ti do, cum pre res sal tar que o Pre si den te da Re pú bli ca
re ce beu igual men te con vi te para vi si tar a Fe de ra ção
da Rús sia. O con vi te foi ace i to, de ven do ser de fi ni das
da tas no iní cio de 2002 para a vi si ta. Bra sil e Rús sia, a 
des pe i to da dis tân cia ge o grá fi ca, sen si vel men te mi -
no ra da pe los avan ços tec no ló gi cos, vêm bus can do,
do pon to de vis ta po lí ti co, ele var o re la ci o na men to bi -
la te ral a pa ta mar mais con sen tâ neo com o peso es -
pe cí fi co dos dois pa í ses no ce ná rio in ter na ci o nal, o
que terá seu co ro a men to com a tro ca de vi si tas em ní -
vel de Che fes de Esta do.

Re la ções Co mer ci a is Bra sil-Rússia

O co mér cio de mer ca do ri as cons ti tui a fa ce ta
mais vi sí vel das re la ções eco nô mi co-comerciais en tre o 
Bra sil e a Rús sia. Sa li en te-se que ine xis tem ain da vín -
cu los sig ni fi ca ti vos en tre os dois pa í ses no co mér cio de
ser vi ços, in ves ti men tos di re tos de par te a par te, ou ou -
tras for mas de in te ra ção eco nô mi ca bi la te ral.

No qua dro do re la ci o na men to eco nô mi -
co-comercial en tre Bra sil e Rús sia, cons ta ta-se que,
de po is da brus ca re du ção de tro cas ob ser va da em
1991 e 1992, o flu xo co mer ci al bi la te ral tem cres ci do
de for ma es tá vel des de 1994, ten do su pe ra do em
1997, o va lor to tal de US$1 bi lhão. Re gis tre-se ain da
que a pa u ta co mer ci al con ti nua a ser do mi na da por



ma té ri as-primas, sen do pou co sig ni fi ca ti va a par ce la
de pro du tos de ma i or va lor agre ga do, so bre tu do má -
qui nas e equi pa men tos. Ve ri fi ca-se, tam bém, a sig ni -
fi ca ti va par ti ci pa ção de fir mas e ban cos de ter ce i ros
pa í ses no co mér cio bi la te ral.

Ve ri fi ca-se que as ci fras do co mér cio bi la te ral es -
tão aquém do po ten ci al exis ten te en tre os dois pa í ses,
ne ces si tan do-se es for ços para que o in ter câm bio bi la te -
ral seja ma i or e mais di ver si fi ca do e com cres cen te par -
ti ci pa ção de pro du tos de ma i or va lor agre ga do. Res sal -
te-se a im por tân cia de do tar os me ca nis mos de pro mo -
ção e in cen ti vo ao co mér cio de in fra-estrutura mais
apro pri a da, in clu si ve na es fe ra fi nan ce i ra.

O comér cio en tre o Bra sil e a URSS ha via atin gi do 
na dé ca da de oi ten ta pa ta mar su pe ri or a US$1 bi lhão
de dó la res gra ças a me ca nis mos in ter go ver na men ta is
bem im plan ta dos de coun ter tra de. O co lap so da
URSS, que afe tou pro fun da men te o con jun to das re la -
ções ex ter nas dos pa í ses que dela fa zi am par te, atin giu
tam bém o co mér cio da Rús sia com o Bra sil. Con tu do,
após acen tu a da re du ção no iní cio da dé ca da de no ven -
ta, os va lo res do co mér cio rus so-brasileiro vol ta ram a
pa ta ma res mais al tos a par tir de 1995, sem pre, des de
en tão, com sal dos fa vo rá ve is ao Bra sil.

A exceção, no qua dro de su pe rá vits bra si le i ros
com a Rús sia, cons ti tu iu o ano de 2000, em que foi re -
gis tra do sal do ne ga ti vo, em con se qüên cia, por um lado,
do de crés ci mo sig ni fi ca ti vo ve ri fi ca do nas ex por ta ções
bra si le i ras de açú car em bru to, o mes mo sen do re gis -
tra do com re la ção ao café so lú vel; e de ou tro, ocor reu
ex pres si vo in cre men to das com pras bra si le i ras de pro -
du tos quí mi cos rus sos, tais como uréia, ni tra to e sul fa to
de amô nia, e clo re to de po tás sio. Em 1999, o vo lu me do
in ter câm bio bi la te ral re pe tiu o de sem pe nho de 1997 e
al can çou no va men te o pa ta mar su pe ri or a US$1 bi lhão
(US$1.061,4 bi lhão). Em 2000, as ex por ta ções bra si le i -
ras to ta li za ram US$422,9 mi lhões, con tra US$570,6 mi -
lhões de im por ta ções, man ten do-se a mé dia do to tal de
in ter câm bio (US$993,6 mi lhões), em bo ra ocor ren do dé -
fi cit para o Bra sil.

Ci te-se que a Rús sia em mé dia si tua-se en tre os
vin te mer ca dos de des ti no mais im por tan tes das ex por -
ta ções bra si le i ras, em bo ra ad qui ra em mé dia pou co
mais de 1% do to tal de nos sas ex por ta ções. Cabe fri sar
que os bons re sul ta dos ob ti dos nos anos de 1997, 1998 
e 1999 fo ram de vi dos em par te con si de rá vel às ex por -
ta ções de açú car em bru to, que re gis tra ram in cre men to
nes sa con jun tu ra. Em 1998, che garam a re pre sen tar
cer ca de 57% do va lor das ex por ta ções.

Assi na le-se que há tam bém im por tan te mer ca -
do na Rús sia para ex por ta ções de car nes bo vi nas e

su í nas bra si le i ras, ha ven do con vi tes de en ti da des do
se tor (ABIA, ABIEC, ABEF, ABIPECS) para que mis -
sões sa ni tá ri as rus sas vi si tem o Bra sil a fim de co nhe -
cer os es ta be le ci men tos bra si le i ros pro ces sa do res
de car nes. Men ci o ne-se, nes se sen ti do, a re le vân cia
da co o pe ra ção sa ni tá ria com a par te rus sa, a fim de
fa vo re cer a co lo ca ção dos pro du tos bra si le i ros de ori -
gem ani mal na que le mer ca do.

Cons ta ta-se, por ou tro lado, que a pa u ta rus sa
se tem apre sen ta do bem mais di ver si fi ca da que a
bra si le i ra, re gis tran do-se ex por ta ções da que le país
en vol ven do ma i or nú me ro de pro du tos com ele va dos
va lo res. Na pa u ta bra si le i ra, ve ri fi ca-se, em con tras te, 
con cen tra ção em me nor nú me ro de pro du tos, com
evi dên cia para o açú car em bru to e o café so lú vel; o
pri me i ro su je i to a os ci la ções pro te ci o nis tas rus sas, e
esse úl ti mo com ven das de cres cen tes na que le mer -
ca do nos úl ti mos qua tro anos.

A se guir, da dos so bre a evo lu ção do in ter câm bio 
co mer ci al bi la te ral:

No tas: (1) Anti ga URSS (2) URSS (até 25-12-91) – (3) O dado
re fe ren te às ex por ta ções bra si le i ras de 1992 de ri va da soma de
US$22,19 mi lhões re fe ren tes a ex por ta ções des ti na das à Rús sia
e US$103,86 mi lhões à URSS. – (4) A fon te es ta tís ti ca re fe re-se
à URSS, ex tin ta no fi nal do ano an te ri or. – (5) Não in clui va lor de
US$67 mi lhões de im por ta ções ori gi na das, se gun do a fon te es ta -
tís ti ca con sul ta da, na ex tin ta URSS, pre su mi vel men te de re giões
ex ter nas à Fe de ra ção da Rús sia. – (6) Se gun do os da dos do Co -
mi tê Esta tal Alfan de gá rio rus so, as ex por ta ções bra si le i ras para a 
Rús sia so ma ram ape nas US$204 mi lhões em 1996 (par ti ci pa ção
de 0,44% no to tal das im por ta ções rus sas) e as ex por ta ções rus -
sas para o Bra sil so ma ram ape nas US$109 mi lhões (par ti ci pa ção 
de 0,12% no to tal das ex por ta ções rus sas).



Ava li a ção da Po lí ti ca Exter na Rus sa

Des de a sua as sun ção como Pre si den te in te ri -
no, após a re nún cia de Bo ris Ielt sin em de zem bro de
1999, Vla di mir Pu tin vem im pri min do mar ca cen tra li -
za do ra na con du ção da po lí ti ca ex ter na rus sa. Pu tin
foi ele i to, em mar ço de 2000, com qua se 53% dos vo -
tos (sem ne ces si da de de se gun do tur no) pelo blo co
go ver nis ta ”Uni da de“, for ma do no se gun do se mes tre
do ano an te ri or, e que ob te ve a ma i or vo ta ção de po is
dos co mu nis tas. Já a par tir das ele i ções par la men ta -
res de de zem bro de 1999, foi ini ci a da a de fi ni ção do
qua dro de con ti nu i da de para os prin ci pa is gru pos no
po der, ex ce tu a dos al guns ”oli gar cas“ de li ga ções com 
o go ver no an te ri or, e que pre va le ce ria na con du ção
da po lí ti ca in ter na rus sa. O do mí nio da má qui na es ta -
tal, por sua vez, foi de ci si vo para re for çar essa ten -
dên cia: no pe río do que pre ce deu a ele i ção pre si den -
ci al, a can di da tu ra de Pu tin re ce beu a ade são de am -
plos se to res do es pec tro po lí ti co rus so. Des se modo,
gran de par te dos Che fes de Exe cu ti vos re gi o na is,
que de pen dem de ver bas fe de ra is, ali nhou-se com
Pu tin. No pla no dos as sun tos ex ter nos, a fir me po lí ti -
ca de in ter ven ção na Tchet che nia, im ple men ta da em
sua ges tão como Pri me i ro-Ministro, con tou com sig ni -
fi ca ti vo apo io da ma i o ria da po pu la ção rus sa, co la bo -
ran do so bre ma ne i ra para a vi tó ria de Vla di mir Pu tin
nas ele i ções pre si den ci a is rus sas.

No fi nal de 2000, o Pre si den te rus so, Vla di mir
Pu tin, ava li ou pu bli ca men te a con du ção da po lí ti ca
ex ter na da Rús sia, ao dis cor rer so bre o ro te i ro das vi -
a gens in ter na ci o na is re a li za das em seu pri me i ro ano
de Go ver no. Para Pu tin, a ló gi ca dos con ta tos ex ter -
nos da Rús sia de cor reu dos in te res ses prag má ti cos
do país. Em 2000, o Pre si den te rus so vi si tou to dos os
pa í ses do G-8, to dos os da CEI, com ex ce ção dos três 
do Cáu ca so, além de Espa nha, Chi na, Co réia do Nor -
te, Índia, Mon gó lia, Bru nei e Cuba. Mu i tas das vi a -
gens ti ve ram por mo ti va ção com pro mis sos in ter na ci -
o na is obri ga tó ri os, como as re u niões do G-8, da
APEC, da Cú pu la do Mi lê nio e as di ver sas da CEI.

O Pre si den te rus so re co nhe ceu na oca sião que
a ima gem pas sa da ao ex te ri or pela era so vié ti ca con -
du ziu à po la ri za ção do qua dro in ter na ci o nal, em ce -
ná rio que le vou à for ma ção de blo cos po lí ti -
co-militares, que não be ne fi ci ou a Rús sia. Se gun do
Pu tin, ”de um lado, te mos que abrir mão de nos sas
pre ten sões im pe ri a is e, de ou tro, pre ci sa mos ter uma
idéia cla ra e pre ci sa de qua is são nos sos in te res ses
na ci o na is“. Inda ga do so bre Cuba e Co réia do Nor te,
Pu tin de fen deu a ne ces si da de de re ti rar o com po nen -
te ide o ló gi co des sas re la ções, com o ob je ti vo de au fe -

rir van ta gens con cre tas do ní vel do re la ci o na men to
exis ten te, lem bran do, no caso de Cuba, da dí vi da
para com Mos cou de US$22 bi lhões, se gun do a es ti -
ni a ti va rus sa. Já com re la ção a Irã e Ira que, pa í ses
com os qua is Mos cou vem es tre i tan do suas re la ções,
Pu tin re cor dou que, como mem bro per ma nen te do
CSNU e do G-S, a Rús sia não de i xa de le var em con -
ta suas pre o cu pa ções com a paz e se gu ran ça in ter -
na ci o na is, não des car tan do, no en tan to, seus in te res -
ses eco nô mi cos.

O Pre si den te rus so con si de rou ain da in fun da -
das as es pe cu la ções de que as re la ções rus -
so-norte-americanas ten de ri am a pi o rar com o pró xi -
mo Go ver no re pu bli ca no, sem men ci o nar ex pres sa -
men te a de nún cia do acor do Go re-Tchernomyrdin,
so bre a pro i bi ção de ven da de ar ma men tos ao Irã,
bem como a in ten ção nor te-americana de im ple men tar
o sis te ma de de fe sa an ti mís sil (NMD), que con tra ria os
in te res ses rus sos de pre ser var o Tra ta do ABM de 1972.
Com re la ção aos de ma is pa í ses da CEI, Pu tin res sal tou 
que mais de 20 mi lhões de rus sos ét ni cos vi vem ne les,
ra zão pela qual lhes con fe re pri o ri da de má xi ma – não à
CEI como or ga ni za ção, res sal vou.

Em ja ne i ro de 2001, o Pre si den te Pu tin re a li zou
sua pri me i ra vi si ta ao Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros – MID, após mais de um ano des de sua che ga -
da ao Krem lin e o tom uti li za do em seu dis cur so, foi
en ten di do por al guns ana lis tas como in di ca ti vo de
que o MID não es ta ria de sem pe nhan do pa pel pro ta gô -
ni co na for mu la ção e con du ção da po lí ti ca ex ter na rus -
sa, a qual so fre ria in fluên cia cada vez mais mar can te de 
di re tri zes ema na das a par tir do Con se lho de Se gu ran ça 
da Fe de ra ção. Ci te-se que, ao dis cur sar pe ran te os di -
plo ma tas rus sos, Pu tin, ao re i te rar os prin ci pa is as pec -
tos da ”nova dou tri na de po lí ti ca ex ter na“, te ceu crí ti cas
ao MID pela ”fal ta de vi são na de fe sa dos in te res ses
eco nô mi cos da Rús sia no ex te ri or".

Na opor tu ni da de, o Pre si den te rus so re fe riu-se
a ques tões de se gu ran ça in ter na ci o nal e in di cou que
o Krem lin po de rá even tu al men te con cor dar em mo di -
fi car o Tra ta do ABM, res sal tan do que a Rús sia de se -
ja ria pre ser var o Tra ta do, mas que an se ia por de sen -
vol ver ca na is de diá lo go com a nova ad mi nis tra ção
nor te-americana. Re cor de-se que an te ri or men te Pu -
tin ame a ça va com a de nún cia, pela Rús sia, dos Tra ta -
dos START-I e II, bem como ou tros tra ta dos so bre
con tro le de ar ma men tos, caso Was hing ton vi o las se o
Tra ta do de 1972 ou de sen vol ves se o sis te ma na ci o nal 
de de fe sa an ti-míssil NMD.

Além da pos tu ra con ci li a tó ria na oca sião so bre o 
Tra ta do ABM, Pu tin evi tou in sis tir na te cla do mun do



mul ti po lar e dos “pe ri gos de uma or dem mun di al do -
mi na da pe los Esta dos Uni dos”. O Pre si den te re i te rou
sua crí ti ca à ex pan são da OTAN para o Les te, e con -
cla mou para a co o pe ra ção in ter na ci o nal no com ba te
ao ter ro ris mo, além de en fa ti zar a ne ces si da de de in -
te gra ção da Rús sia na co mu ni da de in ter na ci o nal e da 
cri a ção de uma si tu a ção ”es tá vel e se gu ra“ em tor no
do país.

Cabe men ci o nar que ana lis tas in de pen den tes
do qua dro rus so con si de ram que o MID te ria co me ça -
do a per der in fluên cia quan do lgor lva nov, subs ti tu iu o
cha ma do “peso pe sa do” Evgue ni Pri ma kov que, ao
tor nar-se Pri me i ro-Ministro, te ria in di ca do o nome de
lva nov como for ma de con ti nu ar a exer cer ma i or con -
tro le so bre a Chan ce la ria. Nes sa in ter pre ta ção, a ”fra -
que za“ de Iva nov te ria per mi ti do a ins ti tu i ções go ver -
na men ta is como o Mi nis té rio da De fe sa e a gran des
em pre sas como a ”LUKo il“ atu a rem com de sen vol tu ra 
em ma té ria de po lí ti ca ex ter na, em ini ci a ti vas que por
ve zes con tra di zem a li nha ado ta da pelo MID. Após a
de mis são de Pri ma kov e a che ga da de Pu tin ao po -
der, o MID te ria sido, se gun do a opi nião des ses ana -
lis tas, re le ga do a pa pel me nos im por tan te. Nes sa
acep ção, de acor do com tais aná li ses, ob ser var-se-ía
o cada vez mais in flu en te Pre si den te do Con se lho de
Se gu ran ça da Fe de ra ção, Ser guei Iva nov, to mar as
ré de as da for mu la ção da po lí ti ca ex ter na do país.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 144, DE 2001
(nº 530/2001, na Ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com dis pos to no art. 18, in ci so 
I, e nos arts. 56 e 58, do Re gu la men to de Pes so al do
Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 
1º de ou tu bro de 1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a, e
no art. 55, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de
abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce -
lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se nhor Ce sá -
rio Me lan to nio Neto, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do
Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca Islâ mi ca do Irã.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ce sá rio Me lan to nio
Neto, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de sem pe -
nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa in for -
ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 00152/DP/ARC-MRE/APES

Bra sí lia, 4 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti tu i -

ção, e com o dis pos to no art. 18, in ci so I, e nos arts. 56 
e 58, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, 
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 54, in ci so I, alí nea a e no art. 55, do Ane -
xo I ao De cre to nº 3.414, de 14 de abril de 2000, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à
in di ca ção do Se nhor Ce sá rio Me lan to nio Neto, Mi nis -
tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Islâ mi -
ca do Irã.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma -
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vitae do Emba i xa dor
Ce sá rio Me lan to nio Neto, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe de Se i xas Cor rêa, 
Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se Ce sá rio Me lan to nio
Neto Nas ci do em São Pa u lo/SP, 31 de ou tu bro de
1949, Fi lho de Oswal do Me lan to nio e Mar got Elfri e de
Me lan to nio.
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Che fe da Di vi são Con su lar do De par ta men to

Con su lar e Ju rí di co, 1990/92.
Che fe, Subs ti tu to, do De par ta men to Con su lar e

Ju rí di co, 1991.
Che fe da Asses so ria de Re la ções Fe de ra ti vas,

1997.
Pa ris, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1975.
Pa ris, Sub che fe do Se tor Eco nô mi co, 1975/76.
Pa ris, Che fe do Se tor de Ciên cia e Tec no lo gia,

1977.
Mé xi co, Che fe do Se tor Cul tu ral, 1978/80.
Ma dri, Pri me i ro Se cre tá rio, 1982/83.
Ma dri, Che fe do SECOM, 1982/83.
Te e rã, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1983.
Kins ha sa, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1986.
Roma, Con se lhe i ro, 1987/90 (Che fe do Se tor de 

Po lí ti ca Inter na, Re la ções com o Par la men to e
Impren sa).

Frank furt, Con sul-Geral, 1993/97.

Gru po de Tra ba lho, pre pa ra ção da vi si ta do Mi -
nis tro de Esta do ao Con ti nen te Afri ca no, 1972 (par ti -
ci pan te).

Con fe rên cia Espe ci a li za da ao De sen vol vi men to 
da Amé ri ca La ti na, Bra sí lia, 1972 (as ses sor da Se cre -
ta ria Ge ral).

A dis po si ção da Co mi ti va Ofi ci al do Pre si den te
do Con se lho de Mi nis tros de Por tu gal em vi si ta ao
Bra sil por oca sião das Co me mo ra ções do Ses qui cen -
te ná rio da Inde pen dên cia, 1972.

Encar re ga do da ori en ta ção e re a li za ção do exa -
me de se le ção pré via no Ves ti bu lar para o CPCD do
IRBr, São Pa u lo, 1972.

Co mi ti va Pre si den ci al, en con tro com o Pre si -
den te da Ve ne zu e la, San ta Ele na Ui a ren, 1973
(mem bro).

Co mi ti va Pre si den ci al, en con tro com o pre si -
den te da Bo lí via em Co cha bam ba e San ta Cruz de la
Si er ra, 1974 (mem bro).

Orga ni za ção das so le ni da des de pos se do Pre -
si den te da Re pú bli ca do Bra sil, 1974 (co la bo ra dor).

XLIII Ses são Ge ral do Co mi tê do “Offi ce lnter na -
ti o nal des Epi zo o ti es”, Pa ris, 1975 (ob ser va dor).

Re u nião Mi nis te ri al da Con fe rên cia so bre Co o pe -
ra ção Eco nô mi ca Inter na ci o nal, Pa ris, 1975 (mem bro).

Con fe rên cia so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Inter na ci o nal – Co mis são I (Ener gia) e IV (Assun tos
Fi nan ce i ros), Pa ris, 1976 (mem bro).

Con fe rên cia so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Inter na ci o nal – Co mis sões II (Ma té ri as-Primas) e III
(De sen vol vi men to), Pa ris, 1976 (mem bro).

Con fe rên cia so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Inter na ci o nal – Gru po dos De ze no ve, Pa ris, 1976
(mem bro).

Con fe rên cia so bre Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Inter na ci o nal – Re u nião de Fun ci o ná ri os de Alto Ní -
vel, Pa ris, 1976 (mem bro).

Re u nião do Con se lho Su pe ri or da Fa cul da de
La ti no-Americana de Ciên ci as So ci a is, São José,
1978 (ob ser va dor).

Par ti ci pan te do Se mi ná rio so bre “De sen vol vi -
men to da Ama zô nia”, re a li za do pela SUDAM e Ban co 
da Ama zô nia.

Mem bro do Gru po de Tra ba lho or ga ni za dor das
So le ni da des de pos se do Sr. Pre si den te da Re pú bli -
ca, 1985.

De le ga ção Par la men tar à Con fe rên cia Espe ci al
do Par la men to La ti no-Americano so bre Dí vi da Exter -
na, Mon te vi déu, 1985 (as ses sor).



De le ga ção par la men tar bra si le i ra à re u nião da
União Inter par la men tar, Ma ná gua, 1987 (as ses sor).

Mis são Espe ci al às exé qui as do Pri me i ro-Ministro
de Bar ba dos, Brid ge town, 1987 (mem bro).

Adjun to do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, 1973/75. A dis po si ção da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, 1974/75.

Me da lha do Mé ri to San tos Du mont, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré, Bra sil.
Ordem do Mé ri to do Pa ra guai, Ca va le i ro.
Ordem de Fran cis co de Mi ran da, Grau III, Ve ne -

zu e la.
Ordem da Águia Azte ca, Ofi ci al, Mé xi co.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Ca va le i ro, Fran ça.
Ordem So be ra na Mi li tar, Co men da dor, Mal ta.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to da Ale ma nha, Pri me -

i ra Clas se.
Ordem de Isa bel a Ca tó li ca, Ofi ci al, Espa nha.
Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Co men da dor, Itá lia;

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Geral do
De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ

INFORMAÇÕES BÁSICAS

1) Com po si ção do Go ver no
A au to ri da de má xi ma é o Wali Fa gih (lí der su -

pre mo), que des de 1989 é o Ai a to lá Ali Kha me nei. O
Che fe de Esta do é o Pre si den te Se yed Mo ham mad
Kha ta mi. Po si ção-chave no sis te ma po lí ti co é ocu pa -
da pela Assem bléia dos Sá bi os ou Con se lho de
Expe diên cia, che fi a do pelo ex-Presidente Ali Raf san -
ja ni, com o po der de veto so bre qual quer dis po si ti vo
que con tra rie o es pí ri to do Islã.

2) Po lí ti ca in ter na
• Mo ham mad Kha ta mi, ele i to Pre si den te por

voto di re to, em maio de 1997, com 70% do to tal dos
vo tos, de fen de a mo der ni za ção do país, ma i or li ber -
da de de ex pres são e de im pren sa, fle xi bi li za ção dos
cos tu mes e ma i or re a pro xi ma ção com o Oci den te.

• Acre di ta-se que o pro ces so de aber tu ra atu al -
men te em cur so no Irã é ge nu í no, pro fun do e de ca rá -
ter ir re ver sí vel. O Go ver no do Pre si den te Kha ta mi
tem ma ni fes ta do a in ter lo cu to res es tran ge i ros sua
con vic ção de que ”o pro ces so de de mo cra ti za ção é
im por tan te e é vi tal a par ti ci pa ção do povo nes se pro -
ces so“. Tem de i xa do trans pa re cer tam bém que as re -
for mas po lí ti cas são im por tan tes para a con so li da ção

de um cli ma de es ta bi li da de e para a ado ção de le gis -
la ção ne ces sá ria ao de sen vol vi men to do país.

• O Pre si den te Kha ta mi ad mi tiu que será can di -
da to à re e le i ção, em 8 de ju nho pró xi mo. Até o mo -
men to não exis te qual quer per so na li da de po lí ti ca no
cam po con ser va dor que pos sa fa zer-lhe fren te. Ape -
sar de não ter tido as con di ções para re a li zar suas
pro me ti das re for mas, Kha ta mi ain da é o po lí ti co mais
po pu lar do Irã, prin ci pal men te en tre a ju ven tu de es tu -
dan til e a gran de ma i o ria das mu lhe res.

• Ao co me mo rar, em agos to de 2000, três anos
de Go ver no, o Pre si den te Kha ta mi deu ên fa se às re a -
li za ções do se tor eco nô mi co e de cla rou ca re cer dos
”me i os ne ces sá ri os para im ple men tar com ple ni tu de
a Cons ti tu i ção“. A eco no mia ira ni a na, se gun do o Go -
ver no, tem dado si na is de re cu pe ra ção. Um dos re sul -
ta dos con cre tos do “Pla no de Re a bi li ta ção Eco nô mi -
ca” foi a li qui da ção de vá ri os com pro mis sos re la ti vos
à dí vi da ex ter na, além da atra ção de in ves ti men tos
es tran ge i ros. A re cen te alta do pe tró leo, cu jos pre ços
qua se tri pli ca ram em um ano, tem con tri bu í do de ci si -
va men te para a re cu pe ra ção eco nô mi ca ira ni a na.

• Em seu con fli to com a ala con ser va do ra, o
Pre si den te Kha ta mi bus ca ocu par es pa ço po lí ti co,
sem pre que pos sí vel, me di an te os êxi tos de sua
agen da di plo máu ca. No pla no in ter no, ape sar das
pres sões, evi ta con fron to di re to com os ad ver sá ri os,
en fa ti zan do o diá lo go e in vo can do o ”res pe i to à von ta -
de po pu lar“.

• O Pre si den te Kha ta mi, as sim como a ala re -
for mis ta que o apo ia, está cons ci en te de que sem
uma ade qua da in ser ção do Irã na co mu ni da de in ter -
na ci o nal e con se qüen te aber tu ra do mer ca do in ter -
no para in ves ti men tos es tran ge i ros – se gun do um
mar co le gal com pa tí vel com os pa râ me tros oci den -
ta is – o país não con se gui rá, nos pró xi mos anos, ge -
rar em pre go para as ge ra ções nas ci das após a re vo -
lu ção de 1979 e que co me çam a in gres sar no mer ca -
do de tra ba lho.

• O Par la men to ira ni a no (Maj lis – com ma i o ria
re for mis ta e afi na do com o Pre si den te Kha ta mi) apro -
vou, em ja ne i ro de 2001, a in di ca ção de cin co no vos
Mi nis tros de Esta do apre sen ta dos pelo Pre si den te:
Mi nis tros da Cul tu ra e Guia Islâ mi ca; das Indús tri as e
Mi nas, nova pas ta, an te ri or men te de no mi na da Mi nis -
té rio das Mi nas e Me ta is; da Agri cul tu ra e da Re cons -
tru ção (fun de as an ti gas pas tas de Agri cul tu ra e Re -
cons tru ção); das Estra das e dos Trans por tes; e das
Te le co mu ni ca ções (an ti go Mi nis té rio dos Cor re i os e
Te lé gra fos).



3) Po lí ti ca ex ter na
• A po lí ti ca ex ter na do Pre si den te Kha ta mí con -

ti nua sen do o as pec to mais bri lhan te dos seus três
anos de Go ver no. Sua in ten sa ati vi da de lhe ga ran te
um per fil in ter na ci o nal de pri me i ra li nha, que ten de rá
a pro por ci o nar-lhe ma i or su ces so no pla no in ter no.
Suas vi a gens a di fe ren tes pa í ses da Eu ro pa Oci den -
tal e à San ta Sé, e re cen te men te à Rús sia, as sim
como a vi si ta à Te e rã de lí de res oci den ta is e de re pre -
sen tan tes de po tên ci as re gi o na is, agi li zam a di plo ma -
cia ira ni a na em bus ca do aden sa men to dos in te res -
ses co muns, bem como o com par ti lhar de vi sões con -
ver gen tes do ce ná rio mun di al. As re la ções com a União 
Eu ro péia pas sam por um bom mo men to, as sim como o
re la ci o na men to com os vi zi nhos ára bes do Gol fo, não
obs tan te o pro ble ma das três pe que nas ilhas do Gol fo
Pér si co re i vin di ca das pe los Emi ra dos Ara bes Uni dos. O 
Irã con si de ra a Índia e a Chi na os seus prin ci pa is ali a -
dos po lí ti cos no con ti nen te asiá ti co.

• O pro je to pre co ni za do pelo pró prio Kha ta mi,
de um ”diá lo go en tre as ci vi li za ções“, a fa vor da paz e
da dé ten te, tem ser vi do, as sim, como ins tru men to
para a am pli a ção das re la ções po lí ti cas.

• A ques tão do res ta be le ci men to das re la ções
com Was hing ton es bar ra com a re sis tên cia dos con -
ser va do res. Por sua par te, mais fle xí ve is no as pec to
eco nô mi co, os Esta dos Uni dos não pa re cem ha ver
aban do na do, con tu do, a pre o cu pa ção com as pec tos
de se gu ran ça mi li tar na área e com o apo io que Te e rã
ain da es ta ria dan do a gru pos ex tre mis tas re gi o na is,
en tre eles o Hez bol lah li ba nês. Was hing ton tem in sis -
ti do em que a nor ma li za ção com o Irã só po de rá ocor -
rer com a de cla ra da re nún cia de Te e rã em apo i ar o
ter ro ris mo, de so la par o pro ces so de paz e de ad qui rir 
ar ma men to de des tru i ção em mas sa.

• Com re la ção à Rús sia, em bo ra per sis tam di -
ver gên ci as, os en ten di men tos são mais con cre tos.
Em mar ço úl ti mo, o Pre si den te Kha ta mi vi si tou Mos -
cou, com fim es pe cí fi co de au men tar o in ter câm bio
co mer ci al e a in ten si fi car a co o pe ra ção téc ni ca com
Mos cou, que en vol ve, igual men te, o se tor de ener gia
nu cle ar. Há in for ma ção de que a em pre sa rus sa
Atom mash pre pa ra-se para en tre gar o pri me i ro re a tor 
nu cle ar para a cen tral de Bus hehr, cuja cons tru ção foi
ini ci a da pela Ale ma nha. A co o pe ra ção mi li tar e nu cle -
ar en tre Mos cou e Te e rã pa re ce de sen vol ver-se a
con ten to, ha ven do o Go ver no rus so anun ci a do re cen -
te men te o aden sa men to des sa co o pe ra ção após sua
de nún cia do acor do fir ma do com Was hing ton, em
1995, pelo qual se es ti pu la va que a Rús sia não ven -
de ria ar mas ao Go ver no ira ni a no.

• O bom en ten di men to en tre Irã e Rús sia na
área de ca pa ci ta ção mi li tar e cons tru ção de uma cen -
tral de ener gia nu cle ar não se re pe te na ques tão dos
in te res ses no Mar Cás pio, re fle ti dos nas dis cus sões
para o es ta be le ci men to de fron te i ras após o des man -
te la men to da URSS. O Go ver no ira ni a no aca ta ape -
nas os acor dos fir ma dos com a ex-URSS, res pec ti va -
men te, em 1921 e 1940, quan do eram ape nas aque -
les dois pa í ses que cir cun da vam o Mar Cás pio.
Enquan to Te e rã pro põe tra çar fron te i ras, tan to na sua
su per fí cie como em suas águas cos te i ras, Mos cou
pre fe re que a su per fí cie do Mar Cás pio seja pa tri mô -
nio co mum e que as fron te i ras ma rí ti mas se de fi nam
ape nas so bre suas águas cos te i ras, onde vi ge ria o
prin cí pio da ter ri to ri a li da de de cada Esta do. Te e rã
per de ria, as sim, cer ca da me ta de da que le lago, que
con te ria re ser vas de 200 bi lhões de bar ris de pe tró leo 
e 600 tri lhões de me tros cú bi cos de gás. Mis são es pe -
ci al rus sa che gou a Te e rã, em me a dos de ja ne i ro de
2001, para dis cu tir o as sun to. Re cor da-se que Mos -
cou cri ou um fait ac com pli ao as si nar re cen te men te
acor do fron te i ri ço com o Azer ba i jão, sem le var em
con ta a po si ção ira ni a na.

• Pela se gun da vez no pe río do de um ano (a pri -
me i ra foi em agos to de 2000) o Pre si den te da Ve ne -
zu e la Hugo Chá vez vi si tou Te e rã, de 19 a 21 de maio
de 2001, a con vi te do Pre si den te Kha ta mi. Te e rã e
Ca ra cas man têm sig ni fi ca ti va con cor dân cia so bre o
tema pe tró leo. Em pa les tra pro fe ri da no Insti tu to de
Estu dos Po lí ti cos Inter na ci o na is, Chá vez afir mou que 
”o pre ço do pe tró leo está ba i xo“. Os dois pa í ses, jun -
ta men te com a Ará bia Sa u di ta, ad vo gam o es tri to
cum pri men to de co tas de pro du ção para es ta bi li zar
os pre ços. Na pa les tra, Chá vez de cla rou que a Ve ne -
zu e la de se ja in gres sar no Mer co sul e fez elo gi os à po -
si ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em
fa vor da in te gra ção la ti no-americana. Em vi si ta ao Lí -
der su pre mo, Ai a to lá Kha me nei, o Pre si den te Chá vez 
exal tou a ”re sis tên cia con tra a he ge mo nia e o im pe ri -
a lis mo que ca rac te ri zam tan to o Irã quan to a Ve ne zu -
e la“.

RELAÇÕES BILATERAIS

1) Re la ções di plo má ti cas
• As re la ções são cor di a is, mas se si tu am

aquém das po ten ci a li da des dos dois pa í ses. O Bra sil
re ce beu al gu mas vi si tas de au to ri da des ira ni a nas nos 
úl ti mos anos, como a do Di re tor-Geral para a Amé ri ca 
La ti na da Chan ce la ria ira ni a na, Emba i xa dor Mo ham -
mad Bakh ti a ri, em fe ve re i ro de 1998, e, mais re cen te -
men te, do Vi ce-Ministro dos Ne gó ci os Estran ge i ros



para os Con ti nen tes Ame ri ca no e Eu ro peu, Emba i xa -
dor Ali Aha ni (dias 24 e 25 de abril úl ti mo).

• O Ita ma raty acre di ta que o pro ces so de aber -
tu ra po lí ti ca e eco nô mi ca atu al men te em cur so no Irã
re for ça a po si ção do país como im por tan te in ter lo cu -
tor in ter na ci o nal.

 Vi si ta do Sub se cre tá rio-Geral de Assun tos Po lí -
ti cos do Ita ma raty ao Irã

• A mis são re a li za da pelo Sub se cre tá rio-Geral
de Assun tos Po lí ti cos, Emba i xa dor Ivan Can na bra va,
ao Irã (de 12 a 17 de ju nho de 2000), acom pa nha do
do Di re tor-Geral do De par ta men to de Pro mo ção Co -
mer ci al do Ita ma raty, pro pi ci ou me lhor co nhe ci men to
mú tuo, a am pli a ção do diá lo go e a pros pec ção de áre -
as po ten ci a is de co o pe ra ção. Na oca sião, o Sub se -
cre tá rio-Geral de Assun tos Po lí ti cos en tre vis tou-se
com o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Ka mal
Kha ra zi, com o en tão Mi nis tro da Cul tu ra, Ata ol lah
Mo ja je ra ni, e com o Con se lhe i ro e Asses sor es pe ci al
do Pre si den te Kha ta mi para Assun tos Eco nô mi cos,
Enge nhe i ro Nas si ri.

• O Sub se cre tá rio-Geral de Assun tos Po lí ti cos
trans mi tiu a seus in ter lo cu to res o in te res se com que o 
Bra sil tem acom pa nha do a cres cen te ma ni fes ta ção
de apo io po pu lar ao Pre si den te Kha ta mi e ao pro ces -
so re for mis ta por ele ins ta u ra do, tra du zi do em ex pres -
si vas vi tó ri as ele i to ra is des de 1997 e, em par ti cu lar,
nas ele i ções le gis la ti vas de fe ve re i ro/maio de 2000,
que ga ran ti ram, pela pri me i ra vez, ma i o ria re for mis ta
no Par la men to.

• O Chan ce ler Kha ra zi re ce beu com vi sí vel
agra do o con vi te que lhe trans mi tiu o Sub se cre tá -
rio-Geral de Assun tos Po lí ti cos para uma vi si ta ao
Bra sil.

• Na que la vi a gem, fi cou acer ta da uma se gun da
ro da da de con sul tas po lí ti cas, em Bra sí lia, que se ma -
te ri a li zou nos dia 24 e 25 de abril úl ti mo, com a vi si ta
do Emba i xa dor Ali Aha ni, Vi ce-Chanceler para
Assun tos de Amé ri ca e Eu ro pa.

• Vi si ta do Vi ce-Chanceler Ali Aha ni ao Bra sil
• O Emba i xa dor Ali Aha ni, du ran te sua vi si ta a

Bra sí lia, cum priu ex ten sa agen da de en con tros com
au to ri da des bra si le i ras dos Po de res Exe cu ti vo e do
Le gis la ti vo (Se nhor Vi ce-Presidente da Re pú bli ca;
Se nhor Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res; Se nhor Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, da Indús tria e do Co mér -
cio Exte ri or; Se nhor Pre si den te da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res da Câ ma ra do De pu ta dos; Se nhor
Vi ce-Presidente Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da

Câ ma ra dos De pu ta dos, en tre ou tros al tos fun ci o ná ri -
os go ver na men ta is).

• Na re u nião de tra ba lho man ti da com o Sub se -
cre tá rio de Assun tos Po lí ti cos, o emis sá rio ira ni a no
re a fir mou o pro fun do de se jo do Go ver no ira ni a no em
di na mi zar as re la ções po lí ti cas bi la te ra is e tam bém
re i te rou o con vi te for mu la do pelo Chan ce ler Ka mal
Kha ra zi ao Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o -
res para vi si tar seu país, con vi te que já fora igual men -
te es ten di do ao Mi nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia em ou -
tras oca siões, in clu si ve pes so al men te, em en con tro
re a li za do à mar gem da 54 AGNU, em se tem bro de
1999. O Irã tam bém tem in te res se na pro mo ção do in -
ter câm bio de vi si tas de ou tra al tas au to ri da des, bem
como na tro ca de mis sões par la men ta res.

• O di plo ma ta ira ni a no in for mou a to dos os seus
in ter lo cu to res bra si le i ros que

o Irã de se ja a in ten si fi ca ção das re la ções como
Bra sil ”em to das as suas di men sões“.

• O Irã gos ta ria, ain da, que fos sem in cen ti va das
as re la ções eco nô mi co-comerciais e a co o pe ra ção ci -
en tí fi co-tecnológica. Su ge riu, para tan to, que fos se
con si de ra da a par ti ci pa ção bra si le i ra em Se mi ná rio a
ser or ga ni za do em ju nho pró xi mo, em Te e rã, pela Câ -
ma ra de Co mér cio da que le país so bre re la ções co -
mer ci a is com a Amé ri ca La ti na; a pre sen ça de ex por -
ta do res bra si le i ros na Fe i ra de Te e rã; e os in ves ti men -
tos bra si le i ros na zo nas de li vre co mér cio.

• O go ver no ira ni a no tem ma ni fes ta do, ain da, a
in ten ção de que seja cri a do um me ca nis mo de co la -
bo ra ção en tre o Mer co sul e pa í ses da Orga ni za ção
de Co o pe ra ção Eco nô mi ca – ECO.

• Encon tro Vi ce-Chanceler ira ni a no com o Se -
nhor Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, Dou tor Mar -
co Ma ci el (Bra sí lia, 25 de abril de 2001)

• Em en con tro mu i to cor di al com o Se nhor Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca, o di plo ma ta ira ni a no re i -
te rou o de se jo do Irã no apro fun da men to das re la -
ções com o Bra sil e vis lum brou a pos si bi li da de do en -
con tro da que la alta au to ri da de bra si le i ra com seu ho -
mó lo go ira ni a no na pró xi ma re u nião do G15, em Ja -
car ta.

• O Se nhor Vi ce-Presidente in for mou o vi si tan te
que tem acom pa nha do com aten ção o de sen ro lar da
mais re cen te cri se no Ori en te Pró xi mo e as se gu -
rou-lhe que o in te res se bra si le i ro vai ao en con tro do
pen sa men to ira ni a no quan to a uma ma i or apro xi ma -
ção en tre os dois Go ver nos. Lem brou que se faz ne -
ces sá rio dar ên fa se às re la ções co mer ci a is, além de
con cor dar com o emis sá rio ira ni a no que os as sun tos



cul tu ra is me re cem ma i or aten ção, no con tex to da
apro xi ma ção, co nhe ci men to e res pe i to mú tu os. Nes -
sa or dem de idéi as, o Se nhor o Pre si den te alu diu à
pos si bi li da de de re a li za ção de uma ex po si ção de arte 
nor des ti na em Te e rã, no de cor rer do se gun do se mes -
tre do cor ren te ano e, even tu al men te, es tu dar a co -
me mo ra ção dos 100 anos de re la ções Bra sil-Irã, em
2002.

• Vi si tas re cen tes de Au to ri da des bra si le i ras ao
Irã

• Vi si ta ram re cen te men te o Irã o Emba i xa dor do 
Bra sil jun to à Unes co, pro fes sor José Isra el Var gas, o
Pre si den te da Aca de mia de Ciên ci as do Bra sil, Dr.
Edu ar do Kri e ger, e o pro fes sor Ja cob Po lis, tam bém
mem bro da Aca de mia. Os vi si tan tes par ti ci pa ram da
12ª Re u nião da Aca de mia de Ciên ci as do Ter ce i ro
Mun do.

• Em no vem bro úl ti mo, es te ve tam bém no Irã o
Se cre tá rio-Geral da Con fe rên cia das Na ções Uni das
para o Co mér cio e o De sen vol vi men to (UNCTAD),
Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro, que cons ta tou a efe ti -
vi da de do ní vel de aber tu ra de mo crá ti ca do Go ver no
Kha ta mi.

2) Di re i tos hu ma nos
• É re co nhe ci da a per sis tên cia de al gu mas res -

tri ções à li ber da de in di vi du al e à ma ni fes ta ção de opi -
nião no Irã. Li mi tam-se, por exem plo, os di re i tos da
mi no ria Ba há’í a pro fes sar a sua re li gião e a ma ni fes -
tar-se po li ti ca men te. Ape sar dis so, cabe re co nhe cer
ine gá ve is avan ços nes se cam po.

• Na 56ª Ses são da Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos (CDH) das Na ções Uni das, re a li za da em abril
de 2000, em Ge ne bra, o Bra sil vo tou fa vo ra vel men te
à re so lu ção pa tro ci na da pela União Eu ro péia, que
ma ni fes ta pre o cu pa ção com as vi o la ções dos di re i tos
hu ma nos no Irã. Na ex pli ca ção do voto, o Bra sil re co -
nhe ceu a evo lu ção do qua dro e de po si tou con fi an ça
nas mu dan ças pa tro ci na das pelo Go ver no Kha ta mi.

• Já na 55ª Assem bléia-Geral das Na ções Uni -
das, re u ni da em no vem bro pas sa do, em Nova Ior que,
o Bra sil aca bou por mu dar o seu voto de fa vo rá vel
para abs ten ção à pro pos ta de re so lu ção da União Eu -
ro péia, apre sen ta do no âm bi to da III Co mis são. Em
di ver sas oca siões, o Go ver no ira ni a no ma ni fes tou o
seu re co nhe ci men to pelo ges to bra si le i ro e o Emba i -
xa dor Man sour Mo a za mi agra de ceu “o novo olhar do
Bra sil para o Irã”.

Por oca sião da 57ª Ses são da CDH, re a li za da
em Ge ne bra em 18 de abril úl ti mo, o Go ver no bra si le i -
ro de ci diu abs ter-se da vo ta ção do pro je to de re so lu -

ção so bre a si tu a ção dos di re i tos hu ma nos no Irã. O
Bra sil se guiu, as sim, a po si ção ado ta da du ran te a úl ti -
ma ses são da Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das.

3) Re la ções co mer ci a is
• O Irã é o se gun do ma i or pro du tor de pe tró leo e

gás da OPEP e se si tua, em es ca la mun di al, en tre os
cin co ma i o res de ten to res de re ser vas de in su mos
ener gé ti cos. País com gran de po ten ci al de con su mo,
o Irã im por ta, anu al men te, cer ca de US$10 bi lhões.

• O Irã de se ja cen tra li zar suas im por ta ções da
Amé ri ca La ti na a par tir do Bra sil (700 mi lhões de dó -
la res anu a is). De se ja, igual men te, in ves tir em jo int
ven tu res para a pro du ção de açú car, já que im por ta
um mi lhão de dó la res ao ano do Bra sil, e de se ja que o 
Bra sil in vis ta na cons tru ção de ho téis no Irã.

• O cres ci men to re cen te men te ob ser va do no
vo lu me das ex por ta ções bra si le i ras para o Irã teve
uma de sa ce le ra ção con si de rá vel du ran te o ano de
2000. Em 1999, aque le país re pre sen ta va o prin ci pal
des ti no das ven das bra si le i ras para o Ori en te Mé dio.
O Irã re ce bia cer ca de 30% das ex por ta ções do Bra sil
para a re gião. No pe río do en tre ja ne i ro e de zem bro de 
2000, para lá ex por ta mos US$292,84 mi lhões em
pro du tos bra si le i ros en quan to no mes mo pe río do, no
ano de 1999, o Bra sil ex por tou para o Irã US$ 494,54
mi lhões. Estes va lo res mos tram uma re du ção de 41% 
no vo lu me to tal de ex por ta ções para o Irã. O mo ti vo
fun da men tal para este re sul ta do foi a que da acen tu a -
da na ex por ta ção de óleo de soja em bru to. Os prin ci -
pa is pro du tos ex por ta dos são: óleo de soja, açú car de 
cana, pa péis, mi né ri os de fer ro, ei xos, ro das/par tes
de ve í cu los e car ne de fran go, en tre ou tros.

• Por ou tro lado, as im por ta ções bra si le i ras do
Irã têm apre sen ta do que da cons tan te des de 1996,
quan do o vo lu me de im por ta ção era da or dem de
US$502,40 mi lhões. No pe río do de ja ne i ro a de zem -
bro de 2000 o vo lu me de im por ta ções fi cou em
US$10,14 mi lhões.

• As re du ções ob ser va das nas im por ta ções bra -
si le i ras de pe tró leo ira ni a no, a par tir de 1999, são pre -
o cu pan tes ten do em vis ta as pers pec ti vas do in ter -
câm bio co mer ci al en tre os dois pa í ses. Com o aban -
do no das com pras de pe tró leo pela Pe tro bras em fa -
vor do Ira que (me ca nis mo “pe tró leo por ali men tos”) e
de ou tros for ne ce do res (Argen ti na e Ni gé ria), exis te
hoje em re la ção ao Irã um su pe rá vit de US$282,70
mi lhões (2000) a fa vor do Bra sil.

• Tem pa re ci do di fí cil subs ti tu ir o pe tró leo por
ou tros pro du tos ira ni a nos. Os óle os bru tos de pe tró -
leo re pre sen ta ram 97,2%, 93,5% e 88,5% das im por -



ta ções to ta is do Bra sil em 1997, 1998 e 1999, res pec -
ti va men te. Os de ma is itens non-oil da pa u ta de ex por -
ta ção ira ni a na são pro du tos de luxo, como ta pe tes,
ca vi ar ou pis ta che.

• Por ou tro lado, o mer ca do ira ni a no de pro du tos 
ali men tí ci os tor na o país, com qua se 70 mi lhões de
ha bi tan tes, mu i to atra ti vo para as ex por ta ções bra si -
le i ras. Além de ma i or im por ta dor in ter na ci o nal de tri -
go, o Irã im por ta açú car, ar roz, car nes e ta ba co.

• A con vi te do Go ver no ira ni a no, a Pe tro brás en -
vi ou mis são ex plo ra tó ria ao Irã, no se gun do se mes tre
do ano pas sa do, para es tu dar a pos si bi li da de de par -
ti ci par da ex plo ra ção e pro du ção de óleo, es pe ci al -
men te sob for mas con tra tu a is con ven ci o na is, como
jo int ven tu res e con tra tos de as so ci a ção.

• Embo ra re co nhe cen do que as con di ções con -
tra tu a is ofe re ci das pelo Go ver no ira ni a no não se jam
sa tis fa tó ri as e que os cus tos de fre tes de car gas pro -
ce den tes da Argen ti na ou da Ni gé ria se jam mais ba i -
xos, a Pe tro brás as se gu ra não ha ver fe cha do as por -
tas ao Irã. A em pre sa bra si le i ra se pre pa ra para en vi ar 
nova mis são àque le país, na es pe ran ça de po der ver
mu da das as re gras res tri ti vas aos in ves ti men tos es -
tran ge i ros, pos tu ra ado ta da tam bém por em pre sas de 
ou tros pa í ses.

• Impor tan te mis são em pre sa ri al bra si le i ra ao
Irã está sen do or ga ni za da pelo De par ta men to de Pro -
mo ção Co mer ci al do Ita ma raty com o apo io da Ca -
mex. Pre vis ta para re a li zar-se em maio pró xi mo, a
mis são foi adi a da para se tem bro, le van do-se em con -
ta, en tre ou tros fa to res, as ele i ções pre si den ci a is de 8 
de ju nho pró xi mo na que le país. A mis são de ve rá con -
tem plar, em prin cí pio, o se tor de pe tró leo e pe tro quí -
mi ca, a in dús tria têx til, o seg men to de ali men tos e
agri bu si ness, es pe ci al men te soja e de ri va dos, ar roz
e ta ba co, bem como os se to res au to mo ti vo (ca mi -
nhões e ôni bus) e de au to pe ças. Estu da-se, ade ma is,
a pos si bi li da de de in clu ir ou tros se to res, tais como
soft wa re. Na área de ali men tos, des pon ta o in te res -
se par ti cu lar do Irã em ad qui rir açú car bra si le i ro. Para
o Bra sil con vi ria in cre men tar tam bém a ex por ta ção de 
car nes e cou ros. O Irã tem in sis ti do na opor tu ni da de
da ava li a ção do es ta be le ci men to de jo int ven tu res
em al guns se to res da eco no mia, como a ali men tar e
no seg men to de ser vi ços (soft wa re).

• O Irã é com pra dor po ten ci al, ain da, de aviões,
as sun to abor da do com mu i to in te res se pelo Mi nis tro
do De sen vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio
Exte ri or, Se nhor Alci des Tá pi as, quan do da re cen te
pas sa gem do Emba i xa dor Ali Aha ni por Bra sí lia, em
que tam bém se dis cu tiu a even tu al co o pe ra ção para a 

cons tru ção de ae ro na ve bi na ci o nal, a exem plo da -
que las que o Irã já man tém com a Rús sia e a Ucrâ nia.

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 145, de 2001 (nº 532/2001, na ori gem), de 7
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 9, de 2001 (nº 57/99, na Casa de ori -
gem), que de no mi na ”Ae ro por to de Uber lân dia – Te -
nen te Co ro nel Avi a dor Cé sar Bom bo na to o ae ro por to
da ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is“,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.234, de 7 de
ju nho de 2001.

Nº 146, de 2001 (nº 533/2001, na ori gem), de 7
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei



da Câ ma ra nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa
de ori gem), que ”de no mi na Pa lá cio De sem bar ga dor
Ri van do Be zer ra Ca val can ti o edi fí cio sede do Tri bu -
nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do da Pa ra í ba“, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.235, de 7 de ju nho
de 2001.

Nº 147, de 2001 (nº 534/2001, na ori gem) de 7
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de
ori gem), 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“,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.236, de 7 de
ju nho de 2001.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 233/2001, de 8 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 564, de
1999 (nº 3.495/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra a le gis la ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos em re la ção
aos ci gar ros des ti na dos à ex por ta ção.

PROJETO RECEBIDO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001
(Nº 1.676/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a pro mo ção, a pro te -
ção, a de fe sa e o uso da lín gua por tu gue -
sa e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nos ter mos do ca put do art. 13, e com

base no ca put, I, § 1º e § 4º do art. 216 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, a lín gua por tu gue sa:

I – é o idi o ma ofi ci al da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

II – é for ma de ex pres são oral e es cri ta do povo
bra si le i ro, tan to no pa drão cul to como nos mol des po -
pu la res;

III – cons ti tui bem de na tu re za ima te ri al in te -
gran te do pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ran do o dis pos to no
ca put, e seus in ci sos, des te ar ti go, a lín gua por tu gue -
sa é um dos ele men tos da in te gra ção na ci o nal bra si -
le i ra, con cor ren do, jun ta men te com ou tros fa to res,
para a de fi ni ção da so be ra nia do Bra sil como na ção.

Art. 2º Ao Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da
co mu ni da de, no in tu i to de pro mo ver, pro te ger e de -
fen der a lín gua por tu gue sa, in cum be:

I – me lho rar as con di ções de en si no e de apren -
di za gem da lín gua por tu gue sa em to dos os gra us, ní -
ve is e mo da li da des da edu ca ção na ci o nal;

II – in cen ti var o es tu do e a pes qui sa so bre os
mo dos nor ma ti vos e po pu la res de ex pres são oral e
es cri ta do povo bra si le i ro;

III – re a li zar cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos
so bre o uso da lín gua por tu gue sa, des ti na dos a es tu -
dan tes, pro fes so res e ci da dãos em ge ral;

IV – in cen ti var a di fu são do idi o ma por tu guês,
den tro e fora do País;

V – fo men tar a par ti ci pa ção do Bra sil na Co mu -
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa;

VI – atu a li zar, com base em pa re cer da Aca de -
mia Bra si le i ra de Le tras, as nor mas do For mu lá rio
Orto grá fi co, com vis tas no apor tu gue sa men to e na in -
clu são de vo cá bu los de ori gem es tran ge i ra no Vo ca -
bu lá rio Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa.

§ 1º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa e as
ins ti tu i ções de en si no de ve rão, na for ma des ta lei,
par ti ci par ati va men te da re a li za ção prá ti ca dos ob je ti -
vos lis ta dos nos in ci sos do ca put.

§ 2º À Aca de mia Bra si le i ra de Le tras in cum be,
por tra di ção, o pa pel de guar diã dos ele men tos cons -
ti tu ti vos da lín gua por tu gue sa usa da no Bra sil.

Art. 3º É obri ga tó rio o uso da lín gua por tu gue sa
por bra si le i ros na tos e na tu ra li za dos, e pe los es tran -
ge i ros re si den tes no País há mais de um ano, nos se -
guin tes do mí ni os so ci o cul tu ra is:

I – no en si no e na apren di za gem;
II – no tra ba lho;
III – nas re la ções ju rí di cas;
IV – na ex pres são oral, es cri ta, au di o vi su al e

ele trô ni ca ofi ci al;
V – na ex pres são oral, es cri ta, au di o vi su al e ele -

trô ni ca em even tos pú bli cos na ci o na is;
VI – nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa;
VII – na pro du ção e no con su mo de bens, pro du -

tos e ser vi ços;
VIII – na pu bli ci da de de bens, pro du tos e ser vi -

ços.
§ 1º O dis pos to no ca put, e seus in ci sos, des te

ar ti go não se apli ca:
I – a si tu a ções que de cor ram da li vre ma ni fes ta -

ção do pen sa men to e da li vre ex pres são da ati vi da de
in te lec tu al, ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, nos



ter mos dos in ci sos IV e IX do art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral;

II – a si tu a ções que de cor ram de for ça le gal ou
de in te res se na ci o nal;

III – as co mu ni ca ções e in for ma ções des ti na das 
a es tran ge i ros, no Bra sil ou no ex te ri or;

IV – a mem bros das co mu ni da des in dí ge nas na -
ci o na is;

V – ao en si no e à apren di za gem das lín guas es -
tran ge i ras;

VI – a pa la vra e ex pres sões em lín gua es tran ge -
i ra con sa gra das pelo uso, re gis tra das no Vo ca bu lá rio
Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa;

VII – a pa la vra e ex pres sões em lín gua es tran -
ge i ra que de cor ram de ra zão so ci al, mar ca ou pa ten te 
le gal men te cons ti tu í da no seu país de ori gem.

§ 2º A re gu la men ta ção des ta lei cu i da rá das si -
tu a ções que pos sam de man dar:

I – tra du ção, si mul tâ nea ou não, para a lín gua
por tu gue sa;

II – uso con cor ren te, em igual da de de con di -
ções, da lín gua por tu gue sa com a lín gua ou lín guas
es tran ge i ras.

Art. 4º Todo e qual quer uso de pa la vra ou ex -
pres são em lín gua es tran ge i ra, res sal va dos os ca sos
ex cep ci o na dos nes ta Lei e na sua re gu la men ta ção,
será con si de ra do le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral bra si le -
i ro, pu ní vel na for ma da lei.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do que dis põe o ca -
put des te ar ti go, con si de rar-se-á:

I – prá ti ca abu si va, se a pa la vra ou ex pres são
em lín gua es tran ge i ra ti ver equi va len te em lín gua por -
tu gue sa;

II – prá ti ca en ga no sa, se a pa la vra ou ex pres são
em lín gua es tran ge i ra pu der in du zir qual quer pes soa, fí -
si ca ou ju rí di ca, a erro ou ilu são de qual quer es pé cie;

III – prá ti ca da no sa ao pa tri mô nio cul tu ral, se a
pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra pu der, de 
al gum modo, des ca rac te ri zar qual quer ele men to da
cul tu ra bra si le i ra.

Art. 5º Toda e qual quer pa la vra ou ex pres são em 
lín gua es tran ge i ra pos ta em uso no ter ri tó rio na ci o nal
ou em re par ti ção bra si le i ra no ex te ri or a par tir da data
da pu bli ca ção des ta Lei, res sal va dos os ca sos ex cep -
ci o na dos nes ta Lei e na sua re gu la men ta ção, terá
que ser subs ti tu í da por pa la vra ou ex pres são equi va -
len te em lín gua por tu gue sa no pra zo de no ven ta dias
a con tar da data de re gis tro da ocor rên cia.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do que dis põe o
ca put des te ar ti go, na ine xis tên cia de pa la vra ou ex -

pres são equi va len te em lín gua por tu gue sa, ad mi -
tir-se-á o apor tu gue sa men to da pa la vra ou ex pres -
são em lín gua es tran ge i ra ou o ne o lo gis mo pró prio
que ve nha a ser cri a do.

Art. 6º O des cum pri men to de qual quer dis po si -
ção des ta Lei su je i ta o in fra tor a san ção ad mi nis tra ti -
va, na for ma da re gu la men ta ção.

Art. 7º A re gu la men ta ção des ta Lei tra ta rá das
san ções pre mi a is a se rem apli ca das àque le, pes soa 
fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que se dis pu -
ser, es pon ta ne a men te, a al te rar o uso já es ta be le ci -
do de pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra
por pa la vra ou ex pres são equi va len te em lín gua por -
tu gue sa.

Art. 8º À Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, com a
co la bo ra ção dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e
Ju di ciá rio, de ór gãos que cum prem fun ções es sen ci -
a is à jus ti ça e de ins ti tu i ções de en si no, pes qui sa e
ex ten são uni ver si tá ria, in cum be re a li zar es tu dos que 
vi sem a sub si di ar a re gu la men ta ção des ta Lei.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 1.676 DE 1999

Dis põe so bre a pro mo ção, a pro te -
ção, a de fe sa e o uso da lín gua por tu gue -
sa, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nos ter mos do ca put do art. 13. e com

base no ca put, I, § 1º e § 4º do art. 216 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, a lín gua por tu gue sa:

I – e o idi o ma ofi ci al da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

II – e for ma de ex pres são oral e es cri ta do povo
bra si le i ro, tan to no pa drão cul to Como nos mol des po -
pu la res.

III – Cons ti tui bem de na tu re za ima te ri al in te -
gran te do pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro

Pa rá gra fo úni co. Con si de ran do o dis pos to no
ca put, I, II e III des te ar ti go, a lín gua por tu gue sa é um
dos ele men tos da Inte gra ção na ci o nal bra si le i ra, con -
cor ren do. jun ta men te com ou tros fa to res, para a de fi -
ni ção da so be ra nia do Bra sil como Na ção.

Art. 2º Ao Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da
co mu ni da de, no in tu i to de pro mo ver, pro te ger e de -
fen der a lín gua por tu gue sa, in cum be:

I – me lho rar as con di ções de en si no e de apren -
di za gem da lín gua por tu gue sa em to dos os gra us, ní -
ve is e mo da li da des da edu ca ção na ci o nal;



II – in cen ti var o es tu do e a pes qui sa so bre os
mo dos nor ma ti vos e po pu la res de ex pres são oral e
es cri ta do povo bra si le i ro;

III – re a li zar cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos
so bre o uso da lín gua por tu gue sa, des ti na dos a es tu -
dan tes, pro fes so res e ci da dãos em ge ral;

IV – in cen ti var a di fu são do idi o ma por tu guês,
den tro e fora do País;

V – fo men tar a par ti ci pa ção do Bra sil na Co mu -
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa;

VI – atu a li zar, com base em pa re cer da Aca de -
mia Bra si le i ra de Le tras, as nor mas do For mu lá rio
Orto grá fi co, com vis tas ao apor tu gue sa men to e a in -
clu são de vo cá bu los de ori gem es tran ge i ra no Vo ca -
bu lá rio Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa.

§ 1º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa e as
ins ti tu i ções de en si no de ve rão, na for ma des ta lei,
par ti ci par ati va men te da re a li za ção prá ti ca dos ob je ti -
vos lis ta dos nos in ci sos an te ri o res.

§ 2º A Aca de mia Bra si le i ra de Le tras in cum be,
por tra di ção, o pa pel de guar diã dos ele men tos cons -
ti tu ti vos da Lín gua por tu gue sa usa da no Bra sil.

Art. 3º E obri ga tó rio o uso da lín gua por tu gue sa
por bra si le i ros na tos e na tu ra li za dos, e pe los es tran -
ge i ros re si den tes no País há mais de 1 (um) ano, nos
se guin tes do mí ni os so ci o cul tu ra is:

I – no en si no e na apren di za gem;
II – no tra ba lho;
III – nas re la ções ju rí di cas;
IV – na ex pres são oral, es cri ta, au di o vi su al e

ele trô ni ca ofi ci al;
V – na ex pres são oral, es cri ta, au di o vi su al e ele -

trô ni ca em even tos pú bli cos na ci o na is;
VI – nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa;
VII – na pro du ção e no con su mo de bens, pro du -

tos e ser vi ços;
VIII – na pu bli ci da de de bens, pro du tos e ser vi ços.
§ 1º A dis po si ção do ca put, I-VIII des te ar ti go

não se apli ca:
I – a si tu a ções que de cor ram da li vre ma ni fes ta ção

do pen sa men to e da li vre ex pres são da ati vi da de in te lec -
tu al, ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, nos ter mos
dos in ci sos IV e IX do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral;

II – a si tu a ções que de cor ram de for ça le gal ou
de in te res se na ci o nal;

III – a co mu ni ca ções e in for ma ções des ti na das
a es tran ge i ros, no Bra sil ou no ex te ri or;

IV – a mem bros das co mu ni da des in dí ge nas na -
ci o na is;

V – ao en si no e a apren di za gem das lín guas es -
tran ge i ras;

VI – a pa la vras e ex pres sões em lín gua es tran -
ge i ra con sa gra das pelo uso re gis tra das no Vo ca bu lá -
rio Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa;

VII – a pa la vras e ex pres sões em lín gua es tran -
ge i ra que de cor ram de ra zão so ci al, mar ca ou pa ten te 
le gal men te cons ti tu í da.

§ 2º A re gu la men ta ção des ta lei cu i da rá das si -
tu a ções que pos sam de man dar:

I – tra du ção, si mul tâ nea ou não, para a lín gua
por tu gue sa;

II – uso con cor ren te, em igual da de de con di -
ções, da lín gua por tu gue sa com a lín gua ou lín guas
es tran ge i ras

Art. 4º Todo e qual quer uso de pa la vra ou ex -
pres são em lín gua es tran ge i ra, res sal va dos os ca sos
ex cep ci o na dos nes ta lei e na sua re gu la men ta ção,
será con si de ra do le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral bra si le -
i ro, pu ní vel na for ma da lei.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do que dis põe o ca -
put des te ar ti go, con si de rar-se-á:

I – prá ti ca abu si va, se a pa la vra ou ex pres são
em lín gua es tran ge i ra ti ver equi va len te em lín gua por -
tu gue sa;

II – prá ti ca en ga no sa, se a pa la vra ou ex pres são
em lín gua es tran ge i ra pu der in du zir qual quer pes soa. fí -
si ca ou ju rí di ca, a erro ou ilu são de qual quer es pe cie;

III – prá ti ca da no sa ao pa tri mô nio cul tu ral, se a
pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra pu der, de 
al gum modo, des ca rac te ri zar qual quer ele men to da
cul tu ra bra si le i ra.

Art. 5º Toda e qual quer pa la vra ou ex pres são em 
lín gua es tran ge i ra pos ta em uso no ter ri tó rio na ci o nal
ou em re par ti ção bra si le i ra no ex te ri or a par tir da data
da pu bli ca ção des ta lei, res sal va dos os ca sos ex cep -
ci o na dos nes ta lei e na sua re gu la men ta ção, terá que
ser subs ti tu í da por pa la vra ou ex pres são equi va len te
em lín gua por tu gue sa no pra zo de 90 (no ven ta) dias a 
con tar da data de re gis tro da ocor rên cia.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do que dis põe o ca -
put des te ar ti go, na ine xis tên cia de pa la vra ou ex -
pres são equi va len te em lín gua por tu gue sa, ad mi -
tir-se-á o apor tu gue sa men to da pa la vra ou ex pres são 
em lín gua es tran ge i ra ou o ne o lo gis mo pró prio que
ve nha a ser cri a do.

Art. 6º O des cum pri men to de qual quer dis po si -
ção des ta Lei su je i ta o in fra tor a san ção ad mi nis tra ti -
va, na for ma da re gu la men ta ção, sem pre ju í zo das
san ções de na tu re za ci vil, pe nal e das de fi ni das em
nor mas es pe cí fi cas, com mul ta no va lor de:



I – 1.300 (mil e tre zen tas a 4.000 (qua tro mil)
UFIR, se pes soa fí si ca:

II – 4.000 (qua tro mil) a 13.000 (tre ze mil) UFIRs. 
se pes soa ju rí di ca.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da mul ta do bra rá a
cada re in ci dên cia.

Art. 7º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá das
san ções pre mi a is a se rem apli ca das àque le, pes soa
fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que se dis pu ser,
es pon ta ne a men te, a al te rar o uso já es ta be le ci do de
pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra por pa la -
vra ou ex pres são equi va len te em lín gua por tu gue sa.

Art. 8º À Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, com a
co la bo ra ção dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju -
di ciá rio, de ór gãos que cum prem fun ções es sen ci a is
à jus ti ça e de ins tru ções de en si no, pes qui sa e ex ten -
são uni ver si tá ria, in cum be re a li zar es tu dos que vi sem 
a sub si di ar a re gu la men ta ção des ta lei.

Art. 9º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo má xi mo de l (um) ano a con tar da data de
sua pu bli ca ção.

Art. 10. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A His tó ria nos en si na que uma das for mas de
do mi na ção de um povo so bre ou tro se dá pela im po si -
ção da lín gua. Por quê? Por que é o modo mais efi ci -
en te, ape sar de ge ral men te len to, para im por toda
uma cul tu ra – seus va lo res, tra di ções, cos tu mes, in -
clu si ve o mo de lo so ci o e co nô mi co e o re gi me po lí ti co.

Foi as sim no an ti go ori en te, no mun do gre -
co-romano e na épo ca dos gran des des co bri men tos.
E hoje, com a mar cha ace le ra da da glo ba li za ção, o fe -
nô me no pa re ce se re pe tir, cla ro que de modo não vi o -
len to ao con trá rio, dá-se de ma ne i ra in si nu an te, mas
que não de i xa de ser im per ti nen te e in si di o sa, o que o 
tor na pre o cu pan te, so bre tu do quan do se ma ni fes ta
de for ma abu si va, mu i tas ve zes en ga no sa, e até mes -
mo le si va à lín gua como pa tri mô nio cul tu ral.

De fato, es ta mos a as sis tir a uma ver da de i ra
des ca rac te ri za ção da lín gua por tu gue sa, tal a in va -
são in dis cri mi na da e des ne ces sá ria de es tran ge i ris -
mos – como “hol ding”, “re call” fran chi se“ “cof -
fee-break“, ”self-service“ – e de apor tu gue sa men tos
de gos to du vi do so, em ge ral des pro po si ta dos – como
”star tar. ”prin tar” “bi dar“, ”ata char“, ”da ta ba se“. E isso
vem ocor ren do com vo ra ci da de e ra pi dez tão es pan -
to sas que não é exa ge ro su por que es ta mos na imi -
nên cia de com pro me ter, quem sabe até trun car, a co -
mu ni ca ção oral e es cri ta com o nos so ho mem sim ples 
do cam po, não afe i to às pa la vras e ex pres sões im por -

ta das, em ge ral do in glês nor te-americano, que do mi -
nam o nos so co ti di a no, so bre tu do a pro du ção, o con -
su mo e a pu bli ci da de de bens, pro du tos e ser vi ços,
para não fa lar das pa la vras e ex pres sões es tran ge i -
ras que nos che gam pela in for má ti ca, pe los me i os de
co mu ni ca ção de mas sa e pe los mo dis mos em ge ral.

Ora um dos ele men tos mais mar can tes da nos -
sa iden ti da de na ci o nal re si de jus ta men te no fato de
ter mos um imen so ter ri tó rio com uma só lín gua, esta
ple na men te com pre en sí vel por to dos os bra si le i ros
de qual quer rin cão, in de pen den te men te do ní vel de
ins tru ção e das pe cu li a ri da des re gi o na is de fala e es -
cri ta. Esse – um au tên ti co mi la gre bra si le i ro – está
hoje se ri a men te ame a ça do.

Que obri ga ção tem um ci da dão bra si le i ro de en -
ten der, por exem plo, que uma mer ca do ria on sale sig ni -
fi ca que es te ja em li qüi da ção? Ou que “50% off” quer
di zer 50% a me nos no pre ço? Isso não é ape nas abu si -
vo, ten de a ser en ga no so. E à me di da que tais prá ti cas
se avo lu mam (atu al men te de uso cor ren te no co mér cio
das gran des ci da des), to mam-se tam bém da no sas ao
pa tri mô nio cul tu ral re pre sen ta do pela lín gua.

O ab sur do da ten dên cia que está sen do exem -
pli fi ca da per me ia até mes mo a co mu ni ca ção oral e
es cri ta ofi ci al. É raro o do cu men to que sai im pres so,
por via ele trô ni ca, com to dos os si na is grá fi cos da
nos sa lín gua; até mes mo numa cé du la de iden ti da de
ou num ta lão de che ques es ta mos nos ha bi tu an do
com um ”José“ – sem acen tu a ção! E o que fa lar do
ser vi ço de clip ping da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
So ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos, ou da news let ter
da Se cre ta ria de Esta do do De sen vol vi men to Urba no
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, ou, ain da, das mi lha res
de má qui nas de per so nal ban king do Ban co do Bra -
sil – Ban co do Bra sil – es pa lha das por todo o País?

Os ca mi nhos para a ação, des de que com equi -
lí brio ma cha di a no, são mu i tos, 4 es tão aber tos, como
apon ta do por Edi ru ald de Mel lo, no seu ar ti go O por -
tu guês fa la do no Bra sil: pro ble mas e pos sí ve is so lu -
ções, pu bli ca do em Ca der nos Asle gis, nº 4, 1998.

O pro je to de lei que ora sub me to à apre ci a ção
dos meus no bres co le gas na Câ ma ra dos De pu ta dos
re pre sen ta um des ses ca mi nhos.

Tra ta-se de pro po si ção com ca rá ter ge ral, a ser
re gu la men ta da no por me nor que vier a ser con si de ra -
do como ne ces sá rio. Obje ti va pro mo ver, pro te ger e
de fen der a lín gua por tu gue sa, bem como de fi nir o seu 
uso em cer tos do mí ni os so ci o cul tu ra is, a exem plo do
que tão bem fez a Fran ça, com a Lei nº 75-1349, de
1975, subs ti tu í da pela Lei nº 94-665, de 1994, apri mo -
ra da e mais abran gen te.



Qu er-me pa re cer que o PL pro pos to tra ta com
ge ne ro si da de as ex ce ções, e ain da abre à re gu la -
men ta ção a pos si bi li da de de no vas si tu a ções ex cep -
ci o na is. Por ou tro lado, in tro duz as im por tan tes no -
ções de prá ti ca abu si va, prá ti ca en ga no sa e prá ti ca
da no sa, no to can te à lín gua, que po de rão re pre sen tar 
efi ci en tes ins tru men tos na pro mo ção, na pro te ção e
na de fe sa do idi o ma pá trio. 

A pro pos ta em apre ço tem cláu su la de san ção
ad mi nis tra ti va, em caso de des cum pri men to de qual -
quer uma de suas pro vi sões, sem pre ju í zo de ou tras
pe na li da des ca bí ve is; e ain da pre vê a ado ção de san -
ções pre mi a is, como in cen ti vo à re ver são es pon tâ nea 
para o por tu guês de pa la vras e ex pres sões es tran ge i -
ras cor ren te men te em uso.

Nos ter mos do pro je to de lei ora apre sen ta do, à
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras con ti nu a rá ca ben do o
seu tra di ci o nal pa pel de cen tro ma i or de cul ti vo da lín -
gua por tu gue sa do Bra sil.

O mo men to his tó ri co do País pa re ce-me mu i to
opor tu no para a ati vi da de le gis la ti va por mim en ce ta -
da, e que ago ra pas sa a de pen der da re cep ção com -
pre en si va e do apo io de ci si vo da par te dos meus ilus -
tres pa res nes ta Casa.

O mais gra ve e que con ta mos com pa la vras e
ex pres sões na lín gua por tu gue sa per fe i ta men te uti li -
zá ve is no lu gar da que las (na sua qua se to ta li da de)
que nos che gam im por ta das, e são in cor po ra das à
lín gua fa la da e es cri ta sem ne nhum cri té rio lin güís ti -
co, ou, pelo me nos, sem o me nor es pí ri to de crí ti ca e
de va lor es té ti co.

O nos so idi o ma ofi ci al (Cons ti tu i ção Fe de ral. art.
13, ca put) pas sa por tan to, por uma trans for ma ção sem
pre ce den tes his tó ri cos, pois que esta não se ajus ta aos
pro ces sos uni ver sal men te ace i tos, e até de se já ve is, de
evo lu ção das lín guas, de que é bom exem plo um ter mo
que aca bo de usar – ca put, de ori gem la ti na, con sa gra -
do pelo uso des de o Di re i to Ro ma no.

Como ex pli car esse fe nô me no in de se já vel,
ame a ça dor de um dos ele men tos mais vi ta is do nos -
so pa tri mô nio cul tu ral – a lín gua ma ter na – que vem
ocor ren do com in ten si da de cres cen te ao lon go dos
úl ti mos 10 a 20 anos? Como ex pli cá-lo se não pela ig -
no rân cia, pela fal ta de sen so crí ti co e es té ti co, e até
mes mo pela fal ta de au to-estima?

Pa re ce-me que é che ga do o mo men to de rom -
per com ta ma nha com pla cên cia cul tu ral, e, as sim,
cons ci en ti zar a na ção de que é pre ci so agir em prol
da lín gua pá tria, mas sem xe no fo bis mo ou in to le rân -
cia de ne nhu ma es pé cie. É pre ci so agir com es pí ri to
de aber tu ra e cri a ti vi da de, para en fren tar – com co -

nhe ci men to, sen si bi li da de e al ti vez – a ine vi tá vel, e
cla ro que de se já vel, in ter pe ne tra ção cul tu ral que mar -
ca o nos so tem po glo ba li zan te. Esse é o úni co modo
de par ti ci par de va lo res cul tu ra is glo ba is sem com pro -
me ter os lo ca is.

A pro pó si to, Ma cha do de Assis, nos so es cri tor
ma i or, de i xou– nos, já em 1873, a se guin te li ção: ”Não 
há dú vi da que as lín guas se au men tam e al te ram com 
o tem po e as ne ces si da des dos usos e cos tu mes. Qu -
e rer que a nos sa pare no sé cu lo de qui nhen tos, é um
erro igual ao de afir mar que a sua trans plan ta ção para 
a Amé ri ca não lhe in se riu ri que zas no vas. A este res -
pe i to a in fluên cia do povo é de ci si va. Há por tan to, cer -
tos mo dos de di zer, lo cu ções no vas, que de for ça en -
tram no do mí nio do es ti lo e ga nham di re i to de ci da de.“ 
(In: Cel so Cu nha, Lín gua Por tu gue sa, a e Re a li da de
Bra si le i ra, Rio de Ja ne i ro, Edi ções Tem po Bra si le i ro
Ltda. 1981, p. 25 – na or to gra fia ori gi nal de 1968).

A afir ma ção que aca bo de fa zer deve ser jus ti fi -
ca da. Pri me i ra men te, cum pre des ta car que a so ci e da -
de bra si le i ra já dá si na is cla ros de des con ten ta men to
com a des ca rac te ri za ção a que está sen do sub me ti da a 
lín gua por tu gue sa fren te à in va são si len ci o sa dos es -
tran ge i ris mos ex ces si vos e des ne ces sá ri os, como ilus -
tram pro nun ci a men tos de lin güís ti cas, es cri to res, jor na -
lis tas e po lí ti cos, e que fo ram cap ta dos com hu mor na
ma té ria. Qu e ro a mi nha lín gua de vol ta! de au to ria do
jor na lis ta e po e ta José Enri que Bar re i ro, pu bli ca da há
pou co tem po no Jor nal do Bra sil.

Em se gun do lu gar, há que ser lem bra da a re a ção
po si ti va dos me i os de co mu ni ca ção de mas sa di an te da 
si tu a ção que aqui está sen do dis cu ti da. De fato, nun ca
se viu tan tas co lu nas e ar ti gos em jor na is e re vis tas,
como tam bém pro gra mas de rá dio e te le vi são, so bre a
lín gua por tu gue sa, es pe ci al men te so bre o seu uso no
pa drão cul to; nes se sen ti do, tam bém é dig no de nota
que os ma nu a is de re da ção, e da re da ção, dos prin ci pa -
is jor na is do País se su ce dam em inú me ras edi ções, ao
lado de gran de va ri e da de de li vros so bre o as sun to, par -
ti cu lar men te a res pe i to de como evi tar er ros e dú vi das
no por tu guês con tem po râ neo.

Em ter ce i ro lu gar, cabe lem brar que atu al men te o
jo vem bra si le i ro está mais Inte res sa do em se ex pres sar
cor re ta men te em por tu guês, tan to es cri ta como oral -
men te, como bem de mons tra a ma té ria de capa – A
ciên cia de es cre ver bem – da re vis ta Épo ca de 14-6-99.

Por fim, mas não por que me nos im por tan te, as
co me mo ra ções dos 500 anos do Des co bri men to do
Bra sil se ofe re cem como opor tu ni da de im par para
que dis cu ta mos não ape nas o pe río do co lo ni al, a for -
ma ção da na ci o na li da de, o pa tri mô nio his tó ri co, ar tís -



ti co e cul tu ral da so ci e da de bra si le i ra, mas tam bém, e 
mu i to es pe ci al men te, a lín gua por tu gue sa como fa tor
de in te gra ção na ci o nal, como fru to – tal qual a fa la -
mos – da nos sa di ver si da de ét ni ca e do nos so plu ra -
lis mo ra ci al, como for te ex pres são da in te li gên cia cri -
a ti va e da fe cun di da de in te lec tu al do nos so povo.

Pos to isso, pos so afir mar que o PL ora sub me ti -
do à Câ ma ra dos De pu ta dos pre ten de, com os seus
ob je ti vos, tão-somente cons ci en ti zar a so ci e da de
bra si le i ra so bre um dos va lo res mais al tos da nos sa
cul tu ra – a lín gua por tu gue sa. Afi nal, coma tão bem
ex pri miu um dos nos sos ma i o res lin güis tas, Na po leão 
Men des de Alme i da, no Pre fá cio de sua Gra má ti ca
Me tó di ca da Lín gua Por tu gue sa (28a ed., São Pa u lo.
Edi ção Sa ra i va, 1979), co nhe cer a lín gua por tu gue sa
não é pri vi lé gio de gra má ti cos, se não de ver do bra si -
le i ro que pre za sua na ci o na li da de. ... A lín gua é a mais 
viva ex pres são da na ci o na li da de. Como ha ve mos de
que rer que res pe i tem a nos sa na ci o na li da de se so -
mos os pri me i ros a des cu i dar da qui lo que a ex pri me e 
re pre sen ta, o idi o ma pá trio?”.

Mo vi do por esse es pí ri to, peço toda a aten ção
dos meus no bres co le gas de par la men to no sen ti do
de apo i ar a rá pi da tra mi ta ção e apro va ção do pro je to
de lei que te nho a hon ra de sub me ter à apre ci a ção
des ta Casa le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 15 de se tem bro de 1999. –
De pu ta do Aldo Re be lo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

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

IV – é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen -
do ve da do o ano ni ma to;

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

IX – é li vre a ex pres são da ati vi da de in te lec tu al,
ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, in de pen den te -
men te de cen su ra ou li cen ça;
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Na ci o na li da de

....................................................................................
Art. 13. A lín gua por tu gue sa é o idi o ma ofi ci al da

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.
§ 1º São sím bo los da Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil a ban de i ra, o hino, as ar mas e o selo na ci o na is.
§ 2º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -

pi os po de rão ter sím bo los pró pri os.
....................................................................................

Se ção II
Da Cul tu ra

....................................................................................
Art. 216. Cons ti tu em pa tri mô nio cul tu ral bra si le i -

ro os bens de na tu re za ma te ri al e ima te ri al, to ma dos
in di vi du al men te ou em con jun to, por ta do res de re fe -
rên cia à iden ti da de, à ação, à me mó ria dos di fe ren tes
gru pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra, nos qua is 
se in clu em:

I – as for mas de ex pres são;
....................................................................................

§ 1º O Po der Pú bli co, com a co la bo ra ção da co -
mu ni da de, pro mo ve rá e pro te ge rá o pa tri mô nio cul tu -
ral bra si le i ro, por meio de in ven tá ri os, re gis tros, vi gi -
lân cia, tom ba men to e de sa pro pri a ção, e de ou tras
for mas de aca u te la men to e pre ser va ção.
....................................................................................

§ 4º Os da nos e ame a ças ao pa tri mô nio cul tu ral
se rão pu ni dos, na for ma da lei.
....................................................................................

 (À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 546, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7 de
2001 (nº 3.334/97, na Casa de Ori gem),
que Acres cen ta pa rá gra fos, 4º e 5º ao art. 
29 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, para pro i bir ano ta ções
de sa bo na do ras na Car te i ra de tra ba lho e
Pre vi dên cia So ci al.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo



I – Aná li se

É sub me ti do ao exa me da Co mis são de Assun -
tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7, de 2001,
que tem ob je ti vo, ao acres cen tar os §§ 4º e 5º ao art.
29 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, pro i bir ano -
ta ções de sa bo na do ras, Car te i ra de tra ba lho e Pre vi -
den cia So ci al.

Ao jus ti fi car a ini ci a ti va, o seu au tor ale ga:

Tem sido prá ti ca de cer tos em pre ga do res, uma
mi no ria fe liz men te efe tu ar ano ta ções de sa bo na do ras
aos em pre ga dos em suas Car te i ras de Tra ba lho e
Pre vi dên cia So ci al. Tal pro ce di men to, con tu do, não se 
co a du na com os prin cí pi os e com a fi na li da de so ci al
de que se re ves te o di re i to do trab lho.

Ao pro je to no pra zo re gi men tal não fo ram apre -
sen ta das emen das.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

A lei dá com pe tên cia ao em pre ga dor ou ao seu
pre pos to, des de que au to ri za do, para pro ce der às
ano ta ções na Car te i ra. Além das ano ta ções bá si cas
ajus ta das pe las par tes, des cri tas no ca put do art. 29,
data de ad mis são, re mu ne ra ção e con di ções es pe ci -
a is de tra ba lho –, há tam bém aque las que se fa zem
no pe río do da vi gên cia do con tra to de tra ba lho. Re fe -
rem-se elas a al te ra ções con tra tu a is, como as re la ci o -
na das ao car go ou à fun ção, às mu dan ças de lo cal de
tra ba lho, às fé ri as, à con tri bu i ção sin di cal, aos pe rí -
dos em que o con tra to foi sus pen so ou in ter rom pi do,
às al te ra ções no es ta do ci vil e de pen den tes, ao ban -
co de po si tá rio do FGTS, aos da dos re la ti vos ao PIS e, 
en fim, à data da ex tin ção do con tra to de tra ba lho.

Se gun do a Por ta ria MTb/GM 3.339, de 23 de
se tem bro de 1986, o em pre ga dor ano ta rá na Car te i -
ra, ao efe tu ar a re ci são de con tra to de tra ba lho sem
jus ta ca u sa ou por pa ra li za ção, to tal ou par ci al, de
suas ati vi da des, o nú me ro de Co mu ni ca ção de Dis -
pen sa – CD re fe ren te ao tra ba lha dor dis pen sa do.

É de se res sal tar que a Car te i ra não re ser ve
qual quer es pa ço ao em pre ga dor para que este faça
ou tras ano ta ções di fe ren tes da que las apon ta das aci -
ma. Edu ar do Ga bri el Saad en ten de que “o em pre ga -
dor que con sig nar na Car te i ra a ca u sa res ci só ria é
pas sí vel da mul ta pre vis ta no art. 52, des ta Con so li da -
ção. Na hi pó te se, fica a Car te i ra in va li da da, de ven do
o em pre ga do re que rer à au to ri da de com pe ten te ex -
pe di ção de uma ou tra” (in CLT co men ta da, 30ª ed,
1997, pp 69-70).

As ano ta ções de sa bo na do ras à pes soa do tra -
ba lha dor são, por tan to, pro i bi das, pois ca u sa ri am di fi -
cul da de para dis tin guir as ob ser va ções jus tas e ob je -
ti vas das sub je ti vas ou mes mo in ve rí di cas. Vale lem -
brar que o an ti go tex to do art. 31 ve da da ex pres sa -
men te, qual quer ano ta ção de sa bo na do ra da con du ta
do em pre go. A re vo ga ção, po rém, do ci ta do dis po si ti -
vo não au to ri za tais ano ta ções, dada a con so li da ção
do prin cí pio.

De qual quer ma ne i ra, a fim de evi tar pos sí ve is
abu sos nes sa ma té ria jul ga mos ne ces sá ria a pro i bi -
ção, em lei, da ano ta ção de sa bo na do ra à con du ta do
em pre ga do, na Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia
So ci al.

II – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 7, de 2001.

Sala, da Co mis são, 6 de ju nho de 2001.

PARECER Nº 547, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30,
de 2001 (nº 579/95, na Casa de ori gem),
que al te ra a re da ção do art. 467 da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho — CLT,
que dis põe so bre o pa ga men to de ver bas 
res ci só ri as em ju í zo.

Re la tor:Se na dor Ju vên cio da Fon se ca



I – Re la tó rio

E sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30,
de 2001, que tem por fi na li da de de ter mi nar que,
quan do da res ci são de con tra to de tra ba lho, ha ven do
con tro vér sia so bre o mon tan te das ver bas res ci só ri -
as, o em pre ga dor é obri ga do a pa gar ao tra ba lha dor,
à data do com pa re ci men to à Jus ti ça do Tra ba lho, a
par te in con tro ver sa des sas ver bas, sob pena de pa -
gá-las acres ci das de cin qüen ta por cen to.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor do pro je to ale ga:

“Gra ças à trans po si ção li te ral para o
Di re i to do Tra ba lho de um prin cí pio her me -
nêu ti co, ori gi ná rio do Di re i to Pe nal, que diz
ser res tri ta a in ter pre ta ção de nor mas pu ni ti -
vas, a ju ris pru dên cia de nos sos tri bu na is
tra ba lhis tas fir mou-se no sen ti do de que ‘os
sa lá ri os in con tro ver sos a qual [sic] se re fe re
o men ci o na do ar ti go, são úni ca e sim ples -
men te as ver bas re la ti vas ao sa lá rio bá si co,
fi can do fora do al can ce da san ção nele
pres cri ta to das as de ma is ver bas res ci só ri -
as, ain da que de ca rá ter ine ga vel men te sa -
la ri al, como, por exem plo, o dé ci mo ter ce i ro
sa lá rio”.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, de se ja mos en fa ti zar que a sis -
te má ti ca ado ta da pela atu al re da ção do art. 467, no
que tan ge ao pa ga men to dos di re i tos tra ba lhis tas, em 
caso de res ci são do con tra to de tra ba lho, con tém uma 
san ção mu i to bran da e, por tan to, pre ju di ci al ao tra ba -
lha dor, eis que a nor ma lhe as se gu ra ape nas uma pe -
que na par ce la de sua re mu ne ra ção, ao mes mo tem -
po que in duz o em pre ga dor à prá ti ca da dis pu ta ju di ci -
al, em de cor rên cia da su a vi da de da pena.

O re fe ri do dis po si ti vo es ta be le ce a con de na ção
dos sa lá ri os in con tro ver sos, sem fa zer qual quer men -
ção a ou tros di re i tos tra ba lhis tas que, sa be mos, nor -
mal men te têm ca rá ter sa la ri al. Tra tan do-se, no en tan -
to, de uma san ção, a re gra não po de rá ser in ter pre ta -
da a não ser res tri ti va men te e, con se qüen te men te,
apli ca-se so men te aos sa lá ri os e nun ca a ou tras ver -
bas, mes mo que lhes guar dem se me lhan ças, como
por exem plo, o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio.

Assim, al guns em pre ga do res são ten ta dos,
como mu i to bem nos as se ve ra o au tor da pro po si ção,
a ”op tar, sis te ma ti ca men te, pelo tor tu o so ca mi nho da
re du ção de cus tos via Jus ti ça do Tra ba lho ”.

De ve mos ad mi tir que a me di da pro pos ta é ex -
tre ma men te jus ta, já que es ta mos tra tan do de um cré -
di to per ten cen te ao tra ba lha dor e, como tal, deve ser
pro te gi do a todo cus to.

Por ou tro lado, não cre mos que a nova re gra vá
en se jar ao em pre ga do re cor rer ao Ju di ciá rio só para
ver sua ver ba res ci só ria acres ci da em cin qüen ta por
cen to. Em ver da de, a obri ga to ri e da de do pa ga men to
do acrés ci mo só se dará quan do não mais exis ti rem
dú vi das em re la ção à le gi ti mi da de do ple i to do tra ba -
lha dor.

Abran dar a pe na li da de so bre a par te in con tro -
ver sa é mais equâ ni me às par tes e re co men dá vel à
vis ta dos ob je ti vos do Di re i to do Tra ba lho.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 2001.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001.



PARECER Nº 548, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 33,
de 2001 (nº 2.796/97, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre o uso do bro ma to de
po tás sio na fa ri nha e nos pro du tos de
pa ni fi ca ção.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos So ci a is o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 33, de 2001, (PL nº 2.796 
de 1997, na ori gem) de au to ria do De pu ta do Val de ci
Oli ve i ra, que ”dis põe so bre o uso do bro ma to de po -
tás sio na fa ri nha e nos pro du tos de pa ni fi ca ção“.

O re fe ri do pro je to, em seu art. 1º, ”pro í be ao em -
pre go de bro ma to de po tás sio, em qual quer quan ti da -
de, nas fa ri nhas, no pre pa ro de mas sas e nos pro du -
tos de pa ni fi ca ção“ e, em seu art. 2º, de ter mi na que a
inob ser vân cia des ta lei e de sua re gu la men ta ção
cons ti tui in fra ção de na tu re za sa ni tá ria.

As in fra ções sa ni tá ri as são ob je to da Lei nº
6.437, de 20 de agos to de 1977, men ci o na da no pro -
je to de lei, e ”con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria 
fe de ral, es ta be le ce as san ções res pec ti vas, e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.

Em sua jus ti fi ca ção o au tor men ci o na que o Co -
mi tê in ter na ci o nal que ana li sa o uso de adi ti vos ali -
men ta res – Jo int FAO/WHO Expert Co mit tee on Food
Addi ti ves/JECFA – de ter mi nou, em es tu dos de lon go
pra zo, que o bro ma to de po tás sio cons ti tui-se em
subs tân cia car ci no gê ni ca e ge no tó xi ca.

No Bra sil sua uti li za ção é pro i bi da des de 1970,
pela Re so lu ção nº 15/70, da Co mis são de Nor mas e
Pa drões de Ali men tos (CNNPA), do Mi nis té rio da Sa -
ú de. O au tor do pro je to con si de ra que a pro i bi ção de fi -
ni ti va, e ”com for ça de lei“, dará mais for ça aos ór gãos
en car re ga dos da fis ca li za ção, pois con si de ra que a
uti li za ção clan des ti na do bro ma to na pa ni fi ca ção con -
ti nua ocor ren do.

O pro je to foi apro va do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos nas Co mis sões de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia,
de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, 
e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

A Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, que
“con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa ni tá ria fe de ral, es -
ta be le ce as san ções res pec ti vas, e dá ou tras pro vi -

dên ci as em seu art. 10 de ter mi na qua is são as in fra -
ções sa ni tá ri as. Nes te ar ti go, o in ci so XXIX, de ter mi -
na como pe na-advertência ”apre en são, inu ti li za ção
e/ou in ter di ção do pro du to; sus pen são de ven da e/ou
de fa bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro
do pro du to; in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci -
men to, can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o na -
men to da em pre sa, can ce la men to do al va rá de li cen -
ci a men to do es ta be le ci men to, pro i bi ção de pro pa -
gan da“ para a trans gres são de ou tras nor mas le ga is
e re gu la men ta res des ti na das à pro te ção da sa ú de.

Já o in ci so XXXI, con si de ra in fra ção sa ni tá ria
“des cum prir atos ema na dos das au to ri da des sa ni tá ri -
as com pe ten tes vi san do à apli ca ção da le gis la ção
per ti nen te”, es ti pu lan do como pos sí ve is pe -
nas-advertências os se guin tes pro ce di men tos: apre -
en são, inu ti li za ção e/ou in ter di ção do pro du to, sus -
pen são de ven da e/ou de fa bri ca ção do pro du to, can ce -
la men to do re gis tro do pro du to, in ter di ção par ci al ou to -
tal do es ta be le ci men to; can ce la men to do al va rá de li -
cen ci a men to da em pre sa, pro i bi ção de pro pa gan da”.

Estas pu ni ções atin gi ri am fá bri cas e pa ni fi ca do -
ras que uti li zas sem adi ti vos quí mi cos ile ga is e no ci -
vos à sa ú de pú bli ca. No caso do bro ma to, sua uti li za -
ção é dis pen sá vel do pon to de vis ta tec no ló gi co, mas
ain da é clan des ti na men te uti li za do por ra zões eco nô -
mi cas, pois au men ta a pro du ti vi da de da mas sa pela
pro du ção de bo lhas de ga ses.

A uti li za ção de bro ma to de po tás sio, con for me
es tu dos da OMS (Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de),
ci ta dos pelo au tor da pro po si ção, apre sen ta efe i to
car ci nó ge no, pro vo ca a des tru i ção das vi ta mi nas do
com ple xo B, es pe ci al men te a ti ar ni na e a ri bo fla vi na e 
di fi cul ta a re cu pe ra ção de pa ci en tes com do en ças
crô ni co-degenerativas.

III – Voto

Do ex pos to, e con si de ran do que o pão é um dos
pro du tos ali men tí ci os mais im por tan tes, es pe ci al -
men te para a po pu la ção de ba i xa ren da, re co men da -
mos a apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 33,
de 2001, nos ter mos em que se apre sen ta.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. –  Ma ri -
na Sil va, Pre si den te em exer cí cio – Lú cio Alcân ta ra,
Re la tor – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Val mir Ama ral – Osmar Dias – Ma u ro Mi ran -
da – Se bas tião Ro cha – Tião Vi a na – Ge ral do Cân -
di do – Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca –
Jo nas Pi nhe i ro – Wal deck Orne las – Ma ria do Car -
mo Alves – Na bor Jú ni or – Ade mir Andra de – Mar -
lu ce Pin to – Luiz Pon tes – Gil vam Bor ges.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa -
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. São in fra ções sa ni tá ri as:
XXIX – trans gre dir ou tras nor mas le ga is e re gu -

la men ta res des ti na das à pro te ção da sa ú de:
pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção

e/ou in ter di ção do pro du to; sus pen são de ven da e/ou
de fa bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro do
pro du to; in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci men to,
can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o na men to da
em pre sa, can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to do
es ta be le ci men to, pro i bi ção de pro pa gan da:
....................................................................................

XXXI – des cum prir atos ema na dos das au to ri -
da des sa ni tá ri as com pe ten tes vi san do à apli ca ção da 
le gis la ção per ti nen te:

pena – ad ver tên cia, apre en são, inu ti li za ção e/ou
in ter di ção do pro du to, sus pen são de ven da e/ou de fa -
bri ca ção do pro du to, can ce la men to do re gis tro do pro -
du to, in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci men to; can -
ce la men to do al va rá de li cen ci a men to da em pre sa, pro i -
bi ção de pro pa gan da. Pa rá gra fo úni co. Inde pen dem de
li cen ça para fun ci o na men to os es ta be le ci men tos in te -
gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca ou por ela ins ti tu í dos,
fi can do su je i tos, po rém, às exi gên ci as per ti nen tes às
ins ta la ções, aos equi pa men tos e à apa re lha gem ade -
qua das e à as sis tên cia e res pon sa bi li da de téc ni cas.
....................................................................................

PARECERES Nºs 549 E 550, DE 2001

So bre os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 292, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ger son Ca ma ta, que dis põe so bre fa bri -
co, de pó si to, trân si to e por te de arma de
fogo e dá ou tras pro vi dên ci as; nº 386, de
1999, de au to ria do Se na dor Djal ma Fal -
cão, que acres ce dis po si ti vos à Lei nº
9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a fim de 
es ta be le cer cri té ri os para o por te de ar -
mas de fogo e nº 614, de 1999, de au to ria
do Se na dor José Ro ber to Arru da, que
pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni -
ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as. (Tra mi tan do em con -
jun to nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 
398 e 720, de 1999).

PARECER Nº 549, 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 Re nan Ca lhe i ros

I – Re la tó rio

A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça re ce beu,
para aná li se, o Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999, da au to ria do Se nhor Sena dor Ger son Ca ma ta
que ”dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te
de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as“. Fo ram
apen sa dos à esta pro pos ta dois ou tros pro je tos ver -
san do so bre o mes mo tema o Pro je to de Lei do Se na -
do nº 386, do ilus tre Se na dor Djal ma Fal cão (acres -
cen ta dis po si ti vos à Lei 9.437, de 20 de fe ve re i ro de
1997, a fim de es ta be le cer cri té ri os para o por te de ar -
mas de fogo) e ain da o Pro je to de Lei do Se na do nº
614, de 1999, do no bre Se na dor José Ro ber to Arru da
(pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as).

O Pro je to de nú me ro nº 292, pro pos to pelo Se na -
dor Ger son Ca ma ta es ta be le ce a pro i bi ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal do fa bri co, o de pó si to, o por te, o uso
e o trân si to de ar mas de fogo, res sal van do de ter mi na -
das cir cuns tân ci as fi xa das pelo pro je to.

A pro pos ta pre vê que o Esta do-Maior das For ças 
Arma das po de rá emi tir ”per mis são es pe ci al, sem pre a
tí tu lo pre cá rio, para o fa bri co de ar mas de fogo“ em
duas hi pó te ses: ”para fins de ex por ta ção e para uso
das For ças Arma das e Po li ci a is“. A pro po si tu ra re me te
ain da para o Esta do-Maior das For ças Arma das a re -
gu la men ta ção para o ”trân si to e o por te das ar mas fa -
bri ca das".

Em seu ar ti go 3º, pro põe o no bre Se na dor Ger -
son Ca ma ta, as pu ni ções para pos se, guar da, uso e
trans por te de ar mas di ver gen tes da que las de li mi ta das 
no pro je to: de ten ção de 3 me ses a 1 (hum) ano, com bi -
na do com mul ta e, al ter na ti va men te, pres ta ção de ser -
vi ços à co mu ni da de.

O Pro je to nº 292, de 1999 es ta be le ce o pra zo de
90 (no ven ta) dias, a par tir da vi gên cia da lei, para de vo -
lu ção das ar mas que co li dam com o es ta be le ci do no
tex to atra vés de in de ni za ção em ”Le tras do Te sou ro,
me di an te re ci bo“, pre ven do ain da que o va lor da in de -
ni za ção seja fi xa do pelo Esta do-Maior das For ças
Arma das.

Na Jus ti fi ca ti va, o no bre Se na dor Ger son Ca ma -
ta ar gu men ta que a ”onda de vi o lên cia vem se avo lu -
man do em nos so país, far ta men te no ti ci a da, tem como 
um de suas prin ci pa is ca u sas a fa ci li da de de ob ten ção
e uso de ar mas de fogo. O Esta do não pode se exi mir



de seu de ver de man ter a se gu ran ça pú bli ca, re du zin -
do este pe ri go a um grau con tro lá vel“.

O se gun do pro je to (nº 386, de 1999) do ilus tre Se -
na dor Djal ma Fal cão pre ten de ”acres cen tar dis po si ti vos
à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a fim de es ta -
be le cer cri té ri os para o por te de ar mas de fogo“.

O pro je to es ta be le ce que o ”uso, o por te e a guar da 
de ar mas de fogo são pri va ti vos das For ças Arma das e
das for ças po li ci a is, ci vis e mi li ta res, sem que se ad mi ta
qual quer ex ce ção em ra zão de car go ou fun ção“.

Pre ten de ain da o no bre Se na dor Djal ma Fal cão
que o uso, o por te e a guar da de ar mas de fogo por fun ci -
o ná ri os de em pre sas de se gu ran ça e trans por te de va lo -
res po de rão ex cep ci o nal men te ser au to ri za dos, sem pre
a tí tu lo pre cá rio, por ato do Mi nis té rio do Exér ci to, fi can do 
tais em pre sas su je i tas ao con tro le des se Mi nis té rio
quan to às au to ri za ções con ce di das“.

A pro pos ta agra va a pena e ten ci o na trans for mar
o de li to em cri me he di on do, além de es ta be le cer um
pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias para que o Mi nis té -
rio da Jus ti ça e as Se cre ta ri as de Se gu ran ça Pú bli ca
pro mo vam o re co lhi men to das ar mas que es te jam em
de sa cor do com o es ta be le ci do.

A pro pos ta pre vê ain da que o Pre si den te da Re -
pú bli ca, em ca sos de ”re le van te in te res se para se gu -
ran ça na ci o nal“, po de rá ”es ta ti zar tem po ra ri a men te fá -
bri cas de ar mas“, co lo can do-as sob a ad mi nis tra ção
do Mi nis té rio do Exér ci to.

O pro je to pre vê in cen ti vos para con ver são de ati -
vi da de, no pra zo de 1 (hum) ano, a ex por ta ção da pro -
du ção, ex ce to para aque las ad qui ri das pe las For ças
Arma das e po lí ci as ci vis e mi li ta res e fixa um pra zo de
90 (no ven ta) dias para que o Po der Exe cu ti vo ela bo re
um pla no de ta lha do de com ba te ao con tra ban do de ar -
mas de fogo.

Pon de ra o no bre Se na dor Djal ma Fal cão, em sua 
jus ti fi ca ti va, que a ”si tu a ção ca la mi to sa da se gu ran ça
pú bli ca – pra ti ca men te in se gu ran ça – está a me re cer
ma i or aten ção do Po der Le gis la ti vo. O ex ces so de ar -
mas de fogo em si tu a ção ile gal é um dos sin to mas
mais apa ren tes do pro ble ma; mas mes mo ar mas em
si tu a ção le gal têm um im pac to sig ni fi ca ti vo so bre a so -
ci e da de. Faz-se ne ces sá rio de sar mar a so ci e da de;
arma de fogo de vem ser mo no pó lio das for ças do Esta -
do“.

A ter ce i ra pro pos ta ver san do so bre o mes mo
tema (PLS nº 614, de 1999) é de au to ria do ilus tre Se -
na dor José Ro ber to Arru da e ”pro í be a ven da de arma
de fogo e mu ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as“.

O pro je to pro i be a co mer ci a li za ção e abre ex ce -
ções às For ças Arma das, aos ór gãos de Se gu ran ça
Pú bli ca fe de ra is e es ta du a is, às guar das mu ni ci pa is,
aos ór gãos de in te li gên cia fe de ral, às em pre sas de se -
gu ran ça pri va da, re gu lar men te cons ti tu í das.

A pro po si ção obri ga a uma vis to ria pe rió di ca nas
ar mas em po der des tes seg men tos, a ser re a li za da
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e For ças Arma das, e de ter -
mi na que elas te nham ”mar ca in de lé vel que as dis tin -
gam das não re gis tra das“.

Pre ten de ain da o ilus tre Se na dor José Ro ber to
Arru da que, no pra zo de 360 (tre zen tos e ses sen ta)
dias após a vi gên cia da lei, as ar mas se jam de vol vi das, 
me di an te in de ni za ção para as re gu la ri za das, às uni da -
des das For ças Arma das, da Po lí cia Fe de ral ou Ci vil.

Esta be le ce ain da a pro pos ta que as em pre sas
de trans por te aé reo, fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la -
cus tre que, por qual quer meio, faça, pro mo va ou per -
mi ta o trans por te de arma de fogo ou mu ni ção sem a
de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor mas
de se gu ran ça po de rão ser mul ta das com va lo res en tre
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) e 200.000,00 (du -
zen tos mil re a is); sen do a mes ma pu ni ção pre vis ta
para pu bli ci da de de ar mas.

O pro je to, ora em dis cus são, agra va o de li to de
por te ile gal de ar mas e fixa pena de 1 (hum) a 2 (dois)
anos de re clu são e mul ta. A pena é agra va da em 50%
se for o cri me pra ti ca do por ser vi dor pú bli co e nos ca -
sos de re in ci dên cia.

Argu men ta o ilus tre Se na dor José Ro ber to Arru -
da que ”as re cen tes ce nas de vi o lên cia a que te mos
as sis ti do, se jam em as sal tos, em es co las e até mes mo 
em ci ne mas, po de ri am ser evi ta das des de que hou -
ves se res tri ção ao uso das ar mas de fogo, ora su ge ri -
do nes te pro je to“. Acres cen ta ain da o Se na dor José
Ro ber to Arru da que ”este me ca nis mo, sem dú vi da, irá
pro pi ci ar ao ci da dão ma i or se gu ran ça e tran qüi li da de,
por meio do efe ti vo con tro le das ar mas de fogo no ter ri -
tó rio na ci o nal, a exem plo de pa í ses como Ja pão, Fran -
ça e Ingla ter ra, que es ti mu lam o de sar ma men to“.

A esta pro pos ta fo ram apre sen ta das 6 emen das
uma dos ilus tre Se na dor e ex-ministro da Jus ti ça; Ber -
nar do Ca bral, su pri min do a pu ni ção para as em pre sas
de trans por te, pre vis ta no in ci so I, do art. 3º ten do em
vis ta a im pos si bi li da de de fis ca li za ção por par te das
em pre sas; 5 emen das do no bre co le ga, Se na dor Ro -
meu Tuma. A pri me i ra, de so bri ga da de vo lu ção as ar -
mas de pro pri e da de dos mi li ta res das For ças Arma -
das, des de que de vi da men te re gu la ri za das nos ter -
mos da lei atu al. A se gun da, de fen de que os mi li ta res
da For ças Arma das, nos ter mos da le gis la ção em vi -



gor, te nham a fa cul da de de ad qui rir ar mas como pes -
so as fí si cas. A ter ce i ra e a quin ta pro pos ta de nos so
ilus tre co le ga, Ro meu Tuma, acres cen ta ain da a pos -
si bi li da de de mi li ta res da ati va, da re ser va e re for ma -
dos pos sam ad qui rir ar mas e mu ni ções, como pes so -
as fí si cas, to das cal ca das na es pe ci fi ci da de da ati vi -
da de mi li tar, com base na le gis la ção es pe cí fi ca e ain -
da, a quar ta pro pos ta que es ta be le ce a obri ga to ri e da -
de da in ser ção dos bra sões da Re pú bli ca, do Esta do
e do Mu ni cí pio nas ar mas dos ofi ci a is das For ças
Arma das, dos po li ci a is fe de ra is, ci vis, mi li ta res e
guar das mu ni ci pa is.

2 – Aná li se

À União com pe te le gis lar pri va ti va men te so bre
di re i to pe nal e pro ces su al, nos ter mos do art. 22, in ci -
so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Ao Con gres so Na ci o nal, 
por seu tur no, com pe te dis por so bre o tema, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, con so an te com o 
art. 48, ca put, da Cons ti tu i ção.

A ini ci a ti va de leis com ple men ta res e or di ná ri as
cabe a qual quer mem bro ou co mis são da Câ ma ra
dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral, en tre ou tros, e
a ma té ria não se in se re en tre aque las cuja ini ci a ti va
está re ser va da a ou tro Po der.

Não cons ta ta mos, tam bém, qual quer fa lha que
tor ne a ini ci a ti va in com pa tí vel com leis com ple men ta -
res à Cons ti tu i ção ou com leis de nor mas es pe ci a is
que ori en tem o le gis la dor.

Com pe te a esta Co mis são, con for me o art. 101,
in ci so I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de das ma té ri as que lhe fo rem sub me ti das
por con sul ta de qual quer co mis são. Cabe, tam bém, à
CCJ emi tir pa re cer quan to ao mé ri to so bre ma té ri as
re la ti vas à se gu ran ça pú bli ca e ao Di re i to Pe nal, no
ter mos do in ci so II, alí ne as c e d do mes mo ar ti go.

A his tó ria do Di re i to e a ex pe riên cia mun di al, em 
di ver sos pe río dos e pa í ses, com pro vam a ne ces si da -
de de um es tre i ta re la ção en tre as nor mas ju rí di cas e
a re a li da de so ci al.

Os le gis la do res pre ci sam es tar sin to ni za dos
com a inin ter rup ta evo lu ção da opi nião pú bli ca a fim
de cap tar as evo lu ções so ci a is for mu lan do ou adap -
tan do leis para que en con trem res so nân cia na so ci e -
da de.

Leis ori gi na das ex clu si va men te do pen sa men to
aca dê mi co e tra ta dos ju rí di cos, de cos tas para a opi -
nião pú bli ca, se to mam inó cu as e, in va ri a vel men te,
au men tam a re la ção das nor mas que não pe gam. O
Bra sil, la men ta vel men te, é pró di go em exem plos.

A re cen te le gis la ção so bre ar mas, o SINARM –
Sis te ma Na ci o nal de Re gis tro de Armas –, ain da que
pe sem a von ta de de acer tar e o cri te ri o so tra ba lho de -
sen vol vi do no Con gres so Na ci o nal, en ve lhe ceu pre -
co ce men te. Ape sar de nova, ape nas 2 anos, ela se
tor nou ana crô ni ca e seu ri gor aca bou por pri vi le gi ar a
clan des ti ni da de. Con se qüên cia des ta le gis la ção
pode ser ob ser va da em São Pa u lo, onde após a vi -
gên cia do SINARM o nú me ro de re gis tros de ar mas
le ga is caiu de 70 mil para 6.400 mil. Os nú me ros in di -
cam hoje um pou co mais de 2 mi lhões de ar mas le ga -
li za das para, apro xi ma da men te, 20 mi lhões de ar mas 
ir re gu la res.

Te mos nes ta le gis la ção, in ques ti o na vel men te,
um em ble ma do dis tan ci a men to en tre a nor ma e a re -
a li da de. Des ta for ma o que está ina de qua do, ine fi ci -
en te, se to mou le tra mor ta; nós te mos a obri ga ção,
como re pre sen tan tes do povo, o de ver de, hu mil de -
men te, cor ri gir.

As três pro pos tas de res tri ção da arma de fogo,
ora em aná li se, ti ve ram ori gem no ano pas sa do. Eu
mes mo, quan do ain da ocu pa va a hon ro sa Pas ta da
Jus ti ça, en ca mi nhei o pro je to pro i bin do a co mer ci a li -
za ção de ar mas e mu ni ções em todo ter ri tó rio na ci o -
nal, por en ten der que este é o mo men to opor tu no
para ou sar mos.

Du ran te este pe río do tive a opor tu ni da de, por di -
ver sas ve zes, de me ma ni fes tar pu bli ca men te so bre o 
as sun to em dis cur sos no ple ná rio, em en tre vis tas aos 
ve í cu los de co mu ni ca ção e em vá ri os ar ti gos pu bli ca -
dos pela im pren sa de todo país. Eu não te nho dú vi da
quan to a ne ces si da de, aliás, im pe ri o si da de de ado -
tar mos uma le gis la ção se ve ra e rí gi da res trin gin do o
uso da arma de fogo.

Aca tan do uma su ges tão des te Re la tor, o Se na -
do Fe de ral, por meio das duas co mis sões téc ni cas
que es tão ana li san do os pro je tos – Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça –,
re a li zou uma am pla au diên cia pú bli ca que se es ten -
deu por 5 ho ras e pos si bi li tou que to dos os seg men -
tos so ci a is en vol vi dos nes ta dis cus são pu des sem,
de mo cra ti ca men te, ex por seus pon tos de vis ta.

Te nho con vic ção, le van do-se em con si de ra ção
o tem po em que o tema vem sen do dis cu ti do e a au -
diên cia pú bli ca re a li za da pelo Se na do Fe de ral, que
to dos os se nho res Se na do res e Se na do ras já têm
uma opi nião for ma da e que, por tan to, o pro je to já es -
ta ria em con di ções de ser sub me ti do à vo ta ção.

Não obs tan te as di fe ren ças de con te ú do en tre
os três pro je tos de lei, to dos pre ten dem eli mi nar de
nos so co ti di a no a fi gu ra de vas ta do ra da arma de fogo. 



Não há uma só pes qui sa de opi nião pú bli ca em que o
tema vi o lên cia não seja a pri me i ra ou se gun da pre o -
cu pa ção da so ci e da de bra si le i ra.

Na raiz do pro ble ma está, in va ri a vel men te, a
arma de fogo e sua ba na li za ção. So bre a es pe cí fi ca
pro pos ta de pro i bi ção da ven da de ar mas de fogo,
ain da no Mi nis té rio da Jus ti ça, em ju nho do ano pas -
sa do, fi ze mos uma pes qui sa de opi nião pú bli ca de
âm bi to na ci o nal, onde fo ram ou vi das mil pes so as de
to das clas ses so ci a is, ida des e to dos os ní ve is de es -
co la ri da de. Os re sul ta dos fo ram os se guin tes:

– 85% dos en tre vis ta dos con cor da ram com a
pro i bi ção, 12% dis cor da ram da pro i bi ção e 3% não
opi na ram.

A po pu la ção opi nou ain da so bre os re fle xos da
pro i bi ção:

– 76% afir ma ram que a pro i bi ção aju da ria, mas
não aca ba ria com a vi o lên cia, 14% dis se ram que não
mu da ria em nada, 8% acha ram que a pro i bi ção aca -
ba ria com a vi o lên cia e 2% não opi na ram.

Per gun ta do se a pos se de arma pre ju di ca a se -
gu ran ça de quem a pos sui, 79% con si de ra ram que a
pos se de uma arma pre ju di ca a se gu ran ça da ví ti ma,
6% dis se ram que aju da, 12% en ten de ram que não in -
flui em nada e 3% não opi na ram.

Eu, par ti cu lar men te, te nho pre di le ção pe los nú -
me ros e es ta tís ti cas. Eles são elo qüen tes, não com -
por tam pa i xões e, in va ri a vel men te, fa lam por si só. Os 
da dos re la ti vos à vi o lên cia e às ar mas de fogo, la men -
ta vel men te, nos en ver go nham e hu mi lham o País.

Se gun do a ONU – Orga ni za ção das Na ções
Uni das, – na dé ca da de 90, três mi lhões de pes so as
no mun do fo ram mor tas por ar mas de fogo. No Bra sil
fo ram 270 mil ví ti mas. Ou seja, te mos 2,8% da po pu -
la ção mun di al, mas res pon de mos por 9% dos cri mes
co me ti dos por ar mas. No Bra sil, nos sos ci da dãos têm 
3 ve zes mais chan ces de mor rer por uma arma de
fogo do que qual quer ci da dão do mun do, ape sar de
não es tar mos em guer ra. Isto nos con fe re o en xo va -
lhan te tí tu lo de cam peões mun di a is em ho mi cí di os.

Só es tes da dos se ri am su fi ci en tes para de fen der -
mos uma le gis la ção rí gi da no con tro le das ar mas de
fogo, mas va mos aos de ma is; as es ta tís ti cas são far tas
e, igual men te, hu mi lhan tes para nós bra si le i ros:

– 89% dos cri mes no Bra sil são co me ti dos com
uti li za ção de arma de fogo. Em se gun do lu gar es tão
os Esta dos Uni dos, com 69% e, em ter ce i ro, a Ja ma i -
ca, com 57%;

– ocor re um ho mi cí dio a cada hora nas ci da des
de São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro. Mais as sus ta dor é sa -

ber que, em 1997, 27% dos bra si le i ros mor tos com ar -
mas, eram jo vens en tre 15 e 29 anos;

– dos ho mi cí di os re gis tra dos no país, cer ca de
60% têm mo ti vos fú te is, ou seja, de sa ven ças, dis cus -
sões aca lo ra das em ba res, rus gas em es tá di os, bate
boca no trân si to e até nas es co las, se trans for mam
em tra gé di as pela ba na li za ção da arma de fogo;

– o País tem, apro xi ma da men te, 20 mi lhões de
ar mas ile ga is em cir cu la ção e, cer ca de 10% des te
nú me ro de ar mas re gu la res;

– 83% das ar mas apre en di das no Rio de Ja ne i -
ro nos úl ti mos 5 anos eram de fa bri ca ção na ci o nal,
nú me ro que des faz o mito de que o cri me or ga ni za do
se ali men ta do con tra ban do. Des tes 83%, 72% eram
de ape nas duas fá bri cas;

– 73% das ar mas aca u te la das no Rio eram re -
vól ve res de ca li bre 38, fato que pul ve ri za o mito de
que os cri mi no sos ope ram com ar mas so fis ti ca das e
pe sa das;

– 96% da ví ti mas ar ma das que re a gem aca bam
bru tal men te as sas si na das. Afi nal o fa tor sur pre sa
está sem pre ao lado do ban di do que, de res to, sabe
ma nu se ar a arma;

– os fa bri can tes na ci o na is já ex por tam 90% da
pro du ção, se gun do eles pró pri os me re la ta ram na au -
diên cia do dia 26 de maio de 1999 no Mi nis té rio da Jus -
ti ça. Nada mais na tu ral do que pro cu rar mos os ca mi -
nhos para que eles ex por tem a to ta li da de da pro du ção.

A Ingla ter ra, que ado tou a pro i bi ção de ar mas,
re du ziu dras ti ca men te suas es ta tís ti cas. Na re cen te
Con fe rên cia Inter na ci o nal de con tro le de ar mas le -
ves, pa í ses em si tu a ção eco nô mi ca pi o res do que o
Bra sil, como Bots wa na, Tan zâ nia e Zâm bia, que pro í -
bem ou res trin gem o uso de ar mas, re ve la ram da dos
sur pre en den tes: Bots wa na re gis tra 15 as sas si na tos
por 100 mil ha bi tan tes, en quan to a Áfri ca do Sul, eco -
no mi ca men te su pe ri or e sem con tro le de ar mas, tem
64.5 as sas si na tos por 100 mil ha bi tan tes.

Di an te des tes nú me ros res ta a per gun ta: ar mas
para quê, para quem? Se elas não ser vem para de fe -
sa, já que o ci da dão de bem é sem pre o sur pre en di do
e o ban di do tem des tre za no ma nu se io, a quem está
ser vin do nos sa com pla cên cia com a pro li fe ra ção das
ar mas?

Esta mos ex ces si va men te in dul gen tes com esta
epi de mia de vi o lên cia. Qu an tas tra gé di as mais se rão
ne ces sá ri as, até quan do se re mos to le ran tes, até
quan do ire mos pe dir pa ciên cia às cons ciên ci as ame -
dron ta das e in tran qüi las de nos so povo, até quan do
per mi ti re mos que os cor pos sub mis sos de nos sos ci -
da dãos es te jam en tre gues ao ban di tis mo?



A so ci e da de bra si le i ra está can sa da de ci da da -
nia en car di da de san gue e ver go nha. Nos sos ci da dãos 
es tão se trans for man do em men di gos, em pa li de ci dos
e si len ci a dos pelo medo. A vi o lên cia de for ma o País e
de sa cre di ta as ins ti tu i ções. Ela ati ra o Esta do numa
zona ne bu lo sa e pe ri go sa de ine fi ciên cia e des cré di to.
A le tar gia com a Se gu ran ça Pú bli ca está pro vo can do
uma ero são no con ce i to de Esta do.

É tem po de ou sar, en fren tar o pro ble ma e tra tá-lo
de acor do com a gra vi da de do di ag nós ti co. Va mos
apa gar nos so tris te co ti di a no de vi o lên cia e mor tes, ca -
lar os es tam pi dos das ar mas e si len ci ar os ecos de
nos sas tra gé di as re pe ti das. A in dig na ção da so ci e da -
de não nos per mi te fi car con for tá ve is em nos sas ca de -
i ras, achan do que a vi o lên cia é uma es ta tís ti ca fria no
no ti ciá rio. A pa ra li sia está trans for ma do o Bra sil numa
na ção do medo.

Eu, como qual quer ou tro Se na dor, não te nho a
in ge nu i da de de pre ten der que uma lei pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al, por si só, eli mi ne o pro ble ma da vi o lên -
cia. A ori gem da vi o lên cia é mul ti fa ce ta da e to dos co -
nhe cem (in cha ço das gran des ci da des, de sem pre go,
de fi ciên ci as no sis te ma edu ca ci o nal, a de te ri o ra ção do 
ser vi ço de se gu ran ça pú bli ca, a len ti dão da jus ti ça, a
im pu ni da de, o ana cro nis mo de nos sas leis e o caos no
sis te ma pri si o nal, en tre ou tras).

Mas uma lei pro i bin do a ven da de ar mas é o pri -
me i ro e de ci si vo pas so para re du zir mos nos sos ín di -
ces e aca bar mos com o cri me sem ca u sa, fru to da vul -
ga ri za ção das ar mas de fogo. Espe ra mos ain da que
ela seja o fio con du tor para re dis cu tir mos toda a pro -
ble má ti ca da Se gu ran ça Pú bli ca a fim de de fi nir mos
cla ra men te as res pon sa bi li da des e, prin ci pal men te, a
fon te de fi nan ci a men to para se gu ran ça. O caos de
nos sos dias não ad mi te im pro vi sa ções.

A vida é um bem su pre mo. Não de ve mos es que -
cer que a cada es tam pi do, a cada dis pa ro, pou cos ga -
nham e mu i tos, mu i tos per dem. O Se na do tem a obri -
ga ção de en fren tar os mer ca do res da tra gé dia. A ci da -
da nia se faz dia a dia. Te nho con vic ção que esta Co -
mis são e o Se na do irão fa zer a op ção cor re ta en tre a
so ci e da de, as sus ta da, e uma pe que na con fra ria de
em pre sá ri os, cujo alvo é con tá bil.

Para nós uma ver da de está mu i to cla ra: uma
arma de fogo nas mãos de qual quer pes soa, por mais
bem in ten ci o na da que seja, re pre sen ta um per ma nen -
te ris co de vida para to dos os de ma is. A pro li fe ra ção
das ar mas não é a ori gem úni ca da vi o lên cia, mas,
num ce ná rio de au sên cia de po lí ti cas de se gu ran ça,
mi sé ria, im pu ni da de e de sem pre go, ela aca ba por po -
ten ci a li zar a cri mi na li da de.

Di an te des tes ar gu men tos, Se nhor Pre si den te, e
agra de cen do as su ges tões e pon de ra ções fe i tas pe los 
Ilus tres Se na do res Ger son Ca ma ta, Djal ma Fal cão,
José Ro ber to Arru da, au to res dos 3 pro je tos que pre -
ten dem es ta be le cer o con tro le de ar mas no Bra sil, e
agra de cen do igual men te os Se na do res Ro meu Tuma,
Ber nar do Ca bral, pro fun dos co nhe ce do res do tema e
as sí du os de ba te do res, as sim ma ni fes to meu voto.

3 – Voto

Os pro je tos es tão re di gi dos com boa téc ni ca le -
gis la ti va e aten dem aos pres su pos tos cons ti tu ci o na is e 
à com pe tên cia para le gis lar. Não há qual quer re pa ro a
fa zer quan to a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, em -
bo ra se faça ne ces sá ria uma Emen da Subs ti tu ti va ob -
je ti van do um ma i or al can ce da ques tão.

Des sa for ma, voto pela pre ju di ci a li da de e o ar qui -
va men to dos Pro je tos de Lei nºs 292 e 386/99, con si -
de ran do que:

a) a pro pos ta do Se na dor Ger son Ca -
ma ta (PLS nº 292/99) pre vê tam bém a pro i bi -
ção da fa bri ca ção de ar mas, e isso se ria o
tér mi no da in dús tria no país e con se quen te -
men te ge ra ria de sem pre go, um dos mais
gra ves pro ble mas da so ci e da de mo der na;

b) o pro je to do Se na dor Djal ma Fal cão
(PLS nº 386/99), por sua vez, res trin ge o
uso, por te e guar da de ar mas de fogo às
For ças Arma das e à Se gu ran ça Pú bli ca.

Assim sen do, voto pela apro va ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 614/99, na for ma da Emen da nº 7,
Subs ti tu ti va, que ora apre sen to, e que con tem pla as
cin co emen das apre sen ta das pelo Se na dor Ro meu
Tuma ao res sal var os ca sos dis ci pli na dos em le gis la -
ção com ple men tar ou es pe cí fi ca, pre ven do in clu si ve a
obri ga to ri e da de de mar ca in de lé vel nas ar mas re gis -
tra das. A emen da apre sen ta da pelo ilus tre Se na dor
Ber nar do Ca bral, foi aco lhi da par ci al men te já que pre -
co ni za mos pu ni ção para quem efe tue ”de li be ra da men -
te“ o trans por te de ar mas de fogo e mu ni ção sem a de -
vi da au to ri za ção.

Isto pos to, en ten do que as ra zões apre sen ta das
jus ti fi cam e for ta le cem a con ve niên cia des ta Emen da
Subs ti tu ti va, es tan do esta ini ci a ti va co ber ta de re le -
vân cia ju rí di ca e po lí ti ca.

Sala de Ses sões, 14 de ju nho de 2000. – Re nan
Ca lhe i ros, Re la tor.

EMENDA Nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo)



Pro í be a ven da de ar mas de fogo e
mu ni ções em todo ter ri tó rio na ci o nal, e dá 
nu tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a ven da de arma de fogo e

mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo para:
I – as For ças Arma das e seus in te gran tes na for -

ma da le gis la ção em vi gor;
II – os ór gãos de Se gu ran ça Pú bli ca fe de ra is e

es ta du a is e seus in te gran tes, as guar das mu ni ci pa is e
o ór gão de in te li gên cia fe de ral;

III – as em pre sas de se gu ran ça pri va da e trans -
por te de va lo res re gu larr nen te cons ti tu í das, nos ter -
mos da le gis la ção es pe ci fi ca;

IV – os clu bes de tiro e de caça, le gal men te cons -
ti tu í dos, sen do ve da da a re mo ção da arma dos re fe ri -
dos clu bes;

V – os guar das flo res ta is;
VI – agen tes de trân si to;
VII – os mo ra do res de áre as ru ra is;
VIII – os agen tes de ór gãos ofi ci a is en car re ga dos 

da fis ca li za ção am bi en tal; e
IX – os co le ci o na do res de vi da men te ca das tra dos 

con for me le gis la ção vi gen te.
§ 1º O Po der Exe cu ti vo ins ti tu i rá sis te ma de con -

tro le das ar mas for ne ci das aos en tes re la ci o na dos nos 
in ci sos II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, com pe tin do-lhes a
re a li za ção de vis to ri as pe rió di cas, na for ma do re gu la -
men to.

§ 2º As ar mas per ten cen tes às en ti da des re la ci o -
na das nes te ar ti go de ve rão ter mar ca in de lé vel que as
dis tin gam das não re gis tra das.

Art. 2º As ar mas de fogo de pro pri e da de de par ti -
cu la res e res pec ti va mu ni ção de ve rão ser re co lhi das
às uni da des de sig na das pelo Po der Exe cu ti vo, no pra -
zo de 360 dias, con ta dos da data da vi gên cia des ta lei.

§ 1º A União in de ni za rá os pro pri e tá ri os de que
tra ta o ca put des te ar ti go, na con for mi da de do re gu la -
men to des ta Lei.

§ 2º A in de ni za ção pre vis ta nes te ar ti go só se
apli ca às ar mas que, por oca sião da en tra da em vi gor
des ta lei, fo rem con si de ra das re gu la ri za das.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se à mu ni ção
em pro pri e da de de par ti cu la res.

§ 4º Os de ten to res de ar mas não re gu la res que
fi ze rem, vo lun ta ri a men te, a en tre ga na for ma e no pra -
zo pre vis to no ca put des te ar ti go, fi cam isen tos das
pe nas pre vis tas no art. 10 da Lei nº 9.437, de 20 de fe -
ve re i ro de 1997.

§ 3º Será apli ca da pena de mul ta de
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) a R$200.000,00
(du zen tos mil re a is):

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio, fer -
ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la cus tre que de li be ra da -
men te, por qual quer meio, faça, pro mo va ou per mi ta o
trans por te de arma de fogo ou mu ni ção sem a de vi da
au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor mas de se -
gu ran ça;

II – à em pre sa pro du to ra ou co mer ci a li za do ra de
ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para ven da de ar -
mas de fogo a par ti cu la res.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta Lei
no pra zo de no ven ta dias.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal re la tó rio anu al so bre os re sul ta dos
ob ti dos com a apli ca ção des ta Lei, quan to a di mi nu i -
ção dos ín di ces de cri mi na li da de.

Art. 6º O art. 10 da Lei  nº 9.437, de l997, pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 10...................................................
Pena : re clu são de um a dois anos e

mul ta

§ 1º........................................................
II – uti li zar, fa bri car, ven der, co mer ci a li -

zar e im por tar arma de brin que do, si mu la cro
de arma ca paz de ate mo ri zar ou trem para o
fim de co me ter cri mes;

III – pro mo ver, fa ci li tar ou au xi li ar no
des vio de ar mas e mu ni ções le ga is.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de:

I  – se o cri me é pra ti ca do por ser vi dor
pú bli co, va len do-se do car go ou fun ção;

II – nos ca sos de re in ci dên cia." (NR)

Art. 7º – A emis são de no vas au to ri za ções pre -
vis tas no in ci so I do art. 20 da Lei nº 7.102, de 20 de
ju nho de 1983, c.c. pa rá gra fo úni co do art. 20 da Lei nº 
9.017, de 30 de mar ço de 1995, fica sus pen sa pelo
pra zo de 1 (hum) ano.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo fará, em 120 
dias, a re vi são das per mis sões con ce di das, bem
como da re gu la ri da de dos re gis tro das ar mas des ti -
na das ao uso e tre i na men to das em pre sas men ci o na -
das no ca put do re fe ri do ar ti go.

Art. 8º – Fi cam res sal va dos os ca sos pre vis tos
em le gis la ção com ple men tar ou es pe cí fi ca.

Art. 9º – Fi cam re vo ga dos os arts. 4º, 5º, 7º, 8º,
9º, e 18 da Lei nº 9.437 de 20 de fe ve re i ro de 1997.



Sala das Ses sões, 14 de ju nho de 2001. – Re -
nan Ca lhe i ros, Re la tor.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

PLS nºs 292, 386 e 614/99, que tra mi tam em
con jun to

Sala das Re u niões, 14 de ju nho de 2000.– José
Agri pi no – Pre si den te – Re nan Ca lhe i ros – Re la tor
– Gil van Bor ges – José Ro ber to Arru da – Lú cio al -
cân ta ra – Pe dro Piva – Car los Be zer ra – Agne lo
Alves – José Alen car – José Edu ar do Du tra – Edi -
son Lo bão – Ro me ro Jucá — He lo í sa He le na (con -
trá rio) – Ro ber to Fre i re – Arthur da Tá vo la – Pe dro
Si mon – Ro meu Tuma.

Voto do Se na dor Ro ber to Re quião 

Li aten ta men te o Pa re cer ela bo ra do pelo no bre
re la tor, Se na dor RENAN CALHEIROS, so bre os Pro -
je tos de Lei do Se na do aci ma re fe ren ci a dos. Dele di -
vir jo fron tal men te, pe las ra zões a se guir ex pos tas.

I – Qu an to à cons ti tu ci o na li da de

O Pro je to de Lei do Se na do nº 614/99, de au to -
ria do no bre Se na dor JOSÉ ROBERTO ARRUDA,
ofen de a nor ma cons ti tu ci o nal do art. 64 que de ter mi -
na: ”a dis cus são e a vo ta ção dos pro je tos de lei de ini -
ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca... te rão iní cio na
Câ ma ra dos De pu ta dos“.

O no bre co le ga, ao jus ti fi car seu pro je to, diz:

“Ten do em vis ta a re le vân cia e opor tu -
ni da de do pre sen te pro je to, que visa pro i bir
a ven da de arma de fogo e mu ni ção, em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, e con si de ran do a
ine xis tên cia de óbi ce le gal no to can te a sua
apre sen ta ção con co mi tan te men te na Câ ma -
ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, op -
tei por sub me tê-lo a esta Casa, bus can do,
além de ma i or ce le ri da de, um am plo de ba te
so bre o tema.”

Re fe ria-se S.Exa. ao Pro je to de Lei nº 1.073, de 
1999,  re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca. E que con tém, ip sis lit te ris, os
mes mís si mos di ze res da pro po si ção do au tor no Se -
na do Fe de ral. Ne nhu ma vír gu la foi adi ta da ou su pri -
mi da! E essa ati tu de é con fes sa da!

Não se ar gu men te que a au to ria, no Se na do,
não é do Pre si den te da Re pú bli ca. Mas é, isto sim, do
seu Lí der na Casa. E que as sim não te ria agi do sem o
con sen ti men to pa la ci a no. O ar dil tem em vis ta bur lar o

man da men to ma i or: já que a Câ ma ra de mo ra va a apre -
ci ar a ma té ria, por que não apre sen tá-la pe ran te o Se -
na do, onde o Go ver no dis põe de fol ga da ma i o ria?

O que a Cons ti tu i ção bus ca pre ser var é a sis te -
má ti ca do pro ces so le gis la ti vo: A Câ ma ra fun ci o na
como Casa ini ci a do ra e o Se na do atua como re vi so ra. 
Gra ças ao ar dil uti li za do, as fun ções fo ram in ver ti das.
E des pu do ra da men te con fes sa das. A se ace i tar esse
tipo de com por ta men to, tudo será pos sí vel em ma té -
ria de ini ci a ti va. Não po de mos in ter pre tar esse epi só -
dio de ma ne i ra aca nha da e pu ra men te li te ral. O epi -
só dio en cer ra pro fun das re per cus sões ne ga ti vas na
sis te má ti ca cons ti tu ci o nal da fe i tu ra das leis.

Com o de vi do res pe i to, não é pos sí vel ace i tar
um pro je to clo na do!

Ou tro pon to, pre sen te em to das as três pro po si -
ções, é o que diz res pe i to à pro i bi ção de o ci da dão pos -
su ir uma arma, em sua re si dên cia ou lo cal de tra ba lho,
para se de fen der. O di re i to à vida é ga ran tia fun da men -
tal, ins cri ta no art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Di an te de tudo quan to aci ma foi ex pos to, meu
voto é pela in cons ti tu ci o na li da de dos Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 292/99, 386/99 e 614/99.

II – Qu an to ao mé ri to

Caso as pon de ra ções an te ri o res não se jam
aco lhi das pelo ple ná rio des ta Egré gia Co mis são, ain -
da as sim qual quer dos pro je tos ou o Subs ti tu ti vo
apre sen ta do pelo Re la tor não me re ce pros pe rar.

A – Par te ex po si ti va do Pa re cer

Ini ci al men te, te ce rei con si de ra ções so bre a par -
te ex po si ti va do Pa re cer.

Con tes to as pes qui sas de opi nião apre sen ta das 
pelo no bre Re la tor. Qual a sua fon te? Em que mo -
men to fo ram pro du zi das? Qual o teor das per gun tas?
Qu a is as ci da des pes qui sa das? Qual Insti tu to as efe -
tu ou? Foi o en tre vis ta do in du zi do a res pon der con for -
me a von ta de do en tre vis ta dor?

O no bre Re la tor, em sua peça, diz tex tu al men te:

“Eu, par ti cu lar men te, te nho pre di le ção
pe los nú me ros e es ta tís ti cas. Eles são elo -
qüen tes, não com por tam pa i xões e, in va ri a -
vel men te, fa lam por si só.”

De quem as sim se qua li fi ca, de ve-se es pe rar
algo mais do que a men ção aos nú me ros. Espe ra-se
a ci ta ção da fon te e a ex pli ci ta ção das cir cuns tân ci as
em que fo ram pro du zi dos. E, já que eles fa lam por si
só, por que per der tem po e gas tar pa pel em ex pli -
cá-los?



Além de so ne gar à Casa es sas im por tan tes in -
for ma ções, o no bre Re la tor pa re ce-me um pou co afo -
i to em al gu mas de suas as ser ti vas, re la ci o na das com
a sua pre di le ção:

– Onde con se guiu ele o nú me ro de 20
mi lhões de ar mas ile ga is em cir cu la ção, e
de 2 mi lhões re gu la ri za das? Su pon do-se
que este seja um nú me ro dos dias atu a is,
per gun to: que me di das to mou o no bre Re la -
tor, quan do Mi nis tro da Jus ti ça, para apre -
en der es sas ar mas ile ga is?

– A in dús tria na ci o nal de ar mas in for -
ma que, de 1942 até 1999, fo ram ven di das
ape nas 5.742.000 ar mas, em nú me ros re -
don dos. As ou tras qua se 14 mi lhões vi e ram
de onde? Ao in vés de de sar mar o ci da dão,
que tem arma le ga li za da, não va le ria a pena 
com ba ter o ban di do que se abas te ce ile gal -
men te?

– 73% das ar mas aca u te la das no Rio
eram re vól ve res de ca li bre 38, fato que pul -
ve ri za o mito de que os cri mi no sos ope ram
com ar mas so fis ti ca das e pe sa das. E mu i to
tris te ve ri fi car que o no bre Re la tor ain da
acre di te que os as sal tos no Rio (e tam bém
em ou tras Ca pi ta is e ci da des im por tan te)
se jam fe i tos com re vól ve res ca li bre 38. Nun -
ca leu, nos jor na is, so bre o for te ar ma men to 
uti li za do pe los ban di dos? Que re vól ver ca li -
bre 38 faz bu ra cos na blin da gem de car -
ros-fortes? Pena não ter o ex-Ministro da
Jus ti ça as sis ti do a pro gra mas de te le vi são
ou lido ma té ri as de jor nal de nun ci an do a
ven da ile gal, e seu uso, de AR-15, UZI e ou -
tras ar mas po de ro sas...

– Diz o no bre Re la tor que 96% das ví -
ti mas ar ma das, que re a gem, aca bam bru tal -
men te as sas si na das. Afi nal, o fa tor sur pre sa 
está sem pre ao lado do ban di do que, de
res to, sabe ma nu se ar a arma. A esse dado
es ta tís ti co, que fa la ria por si só, di ria: e os
que re a gem e afu gen tam os as sal tan tes e
ban di dos? Algum de les vai re gis trar um Bo -
le tim de Ocor rên cia? Que es ta tís ti ca mais
fa lha essa!

– O co nhe ci do Co man dan te ROLIM
AMARO, da TAM, afu gen tou ban di dos com o 
sim ples exi bir de uma arma, quan do foi abor -
da do por mar gi na is na rua Frei Ca ne ca com
a rua Pe i xo to Go mi de, no cen tro de São Pa -
u lo. Ele, como tan tos ou tros que se vi ram em 

se me lhan te si tu a ção, não re gis trou o fato na
de le ga cia.. .Re co lho aqui o fi nal de sua en -
tre vis ta, após o epi só dio: ”Ao in vés de de sar -
mar o ci da dão de bem, as au to ri da des de ve -
ri am com ba ter os ban di dos. No meu pon to
de vis ta, a im pu ni da de é a ques tão cen tral.
Fico ima gi nan do que al gu mas au to ri da des e
al guns le gis la do res de Bra sí lia que rem com -
ba ter o adul té rio ven den do o sofá. O di re i to a 
uma arma de de fe sa pes so al é como o di re i -
to à ci da da nia e à li ber da de: faz par te da
con di ção de cada um.“

– É dito, ain da, que os fa bri can tes na ci -
o na is já ex por tam 90% da pro du ção, se gun -
do eles pró pri os te ri am re la ta do na au diên cia 
de 21 de maio de 1999, que ti ve ram com o
en tão Mi nis tro da Jus ti ça, hoje Re la tor do
pro je to. Su ge re o no bre Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros que, “nada mais na tu ral do que pro cu -
rar mos os ca mi nhos para que eles ex por tem
a to ta li da de da pro du ção”. Ago ra, nes te mês
de ju nho de 2000 e de po is de ser co nhe ci do
o Pa re cer do no bre Re la tor, es ses mes mos
fa bri can tes na ci o na is me pro cu ra ram para di -
zer que o ex-Ministro equi vo cou-se: na que la
opor tu ni da de fa la ram que a ex por ta ção era
da or dem de 65%. Ve ja-se como são as es -
ta tís ti cas! Não re pu to a ci ta ção do no bre Se -
na dor como falsa ou de má in ten ção: ape -
nas um en ga no. Até mes mo por que, na
mes ma oca sião, lhe foi dito que, pe los acor -
dos in ter na ci o na is as si na dos pelo Bra sil, so -
men te po de rá ha ver ex por ta ção de ar mas
se hou ver a re ci pro ci da de: ou seja, se o
nos so País tam bém as im por tar. E este fato
S. Exª se quer men ci o nou.

O no bre Re la tor, que foi pró di go em apre sen tar
es ta tís ti cas, foi de um la co nis mo es tra nho quan do, re -
fe rin do-se à cri mi na li da de em ou tros pa í ses, com re -
la ção à Ingla ter ra dis se ape nas: “A Ingla ter ra, que
ado tou a pro i bi ção de ar mas, re du ziu dras ti ca men te
suas es ta tís ti cas.”

Não é bem as sim. Te nho um ar ti go de jor nal
que, no meu en ten di men to, tam bém fala por si só. To -
dos sa bem que o con fis co de ar mas, na que le país, foi
de ter mi na do de po is que um de se qui li bra do ma tou
uma pro fes so ra e 16 alu nos na ci da de de Dum bla ne.
Mas foi uma pro vi dên cia que se re ve lou de sas tra da.
Ve ja mos o que diz o The Ti mes, edi ção de 16 de ja -
ne i ro de 2000, em ar ti go as si na do por Jon Ungo -
ed-Thomas, com o tí tu lo: “Au men ta o nú me ro de mor -



tes, com três mi lhões de ar mas inun dan do a Ingla ter -
ra”. Eis o que foi dito:

“Cer ca de 3 mi lhões de ar mas ile ga is
es tão em cir cu la ção na Ingla ter ra, oca si o -
nan do um au men to nos ti ro te i os e exe cu -
ções por gan gues – é o que di zem os da dos 
re ve la dos.

A po lí cia está apre en si va, pois o con fis -
co re a li za do após o mas sa cre de cri an ças em 
Dum bla ne, em 1996, que re sul tou na apre en -
são de 200 mil ar mas, fa lhou em atin gir o su -
pri men to de ar mas do sub mun do.

Os cri mi no sos têm man ti do um flu xo
cons tan te de ar mas atra vés do con tra ban do 
da Eu ro pa Ori en tal, com a re a ti va ção de ar -
mas de sa ti va das em fá bri cas clan des ti nas e 
com rou bo de co le ções pri va das.

A es ti ma ti va de três mi lhões de ar mas
ile ga is no Re i no Uni do – re a li za da por pes -
qui sa do res a ser vi ço da Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to so bre o co mér cio de ar -
mas – é mu i to ma i or do que o es ti ma do ini -
ci al men te.

..............................................................
Da dos do Mi nis té rio do Inte ri or (Home

Offi ce,) re ve lam que, no ge ral, os cri mes
co me ti dos com ar mas de fogo au men ta ram
10% em 1998. Fo ram re gis tra dos 13.671 cri -
mes com ar mas em com pa ra ção com
12.410 do ano an te ri or.

Os opo nen tes do de sar ma men to im -
pos to após Dum bla ne afir mam que não hou -
ve re du ção da cri mi na li da de por que o sub -
mun do pos sui inú me ras fon tes de su pri men -
to de ar mas."

Após apre sen tar to das es sas es ta tís ti cas, o
no bre Re la tor con clui di zen do:

“Di an te des tes nú me ros, res ta per gun -
tar: arma para quê? Para quem? Se elas
não ser vem para de fe sa, já que o ci da dão
de bem é sem pre o sur pre en di do e o ban di -
do tem des tre za no ma nu se io, a quem está
ser vin do nos sa com pla cên cia com a pro li fe -
ra ção de ar mas?

Esta mos ex ces si va men te in dul gen tes com esta
epi de mia de vi o lên cia.

...............................................
O Se na do tem a obri ga ção de en fren -

tar os mer ca do res da tra gé dia. Te nho con -

vic ção que esta Co mis são e o Se na do irão
fa zer a op ção cor re ta en tre a so ci e da de, as -
sus ta da, e uma pe que na con fra ria de em -
pre sá ri os, cujo alvo é con tá bil." (gri fei)

Esta ria eu exa ge ran do se de du zir que, nes te
tre cho, está o ilus tre Re la tor di zen do que os do nos
das fá bri cas bra si le i ras de ar mas e mu ni ções são os 
res pon sá ve is por tan tos as sal tos, cri mes e atos de
ban di da gem?

Con cor do com S. Exª quan do diz que o Se na do
tem de en fren tar a si tu a ção. Mas, cer ta men te, não
com esse po si ci o na men to es tre i to e ri dí cu lo:

“Mas uma lei pro i bin do a ven da de ar -
mas é o pri me i ro e de ci si vo pas so para re -
du zir mos nos sos ín di ces e aca bar mos com
o cri me sem ca u sa, fru to da vul ga ri za ção
das ar mas de fogo.”

Não cre io que este seja o pri me i ro e de ci si vo
pas so. Antes de ser to ma da esta ati tu de, inú me ras
ou tras po dem e de vem ser ati va das: a pri me i ra de las
se ria o de sar ma men to de ban di dos e cri mi no sos; de -
po is, a me lho ria das con di ções de tra ba lho e da qua li -
da de de ar ma men to das Po lí ci as Mi li ta res e das Po lí -
ci as Ci vis, bem como me lhor re mu ne ra ção para os
agen tes en car re ga dos da re pres são à ban di da gem.
Di zer que a lei é o pri me i ro e de ci si vo pas so, data ve -
nia, é acre di tar nas so lu ções sim plis tas, to ma das em
ga bi ne tes ata pe ta dos e com ar con di ci o na do. Que o
pró prio no bre Re la tor ata ca:

“Leis ori gi na das ex clu si va men te do
pen sa men to aca dê mi co e tra ta dos ju rí di cos, 
de cos tas para a opi nião pú bli ca, se tor nam
inó cu as e, in va ri a vel men te, au men tam a re -
la ção das nor mas que não pe gam. O Bra sil,
la men ta vel men te, é pró di go em exem plos.”

O no bre Re la tor co nhe ce os ma les, sabe os re -
mé di os, mas, inex pli ca vel men te, pre fe re to mar ru mos 
di fe ren tes. Nes te epi só dio, pre fe riu ren der-se aos ar -
gu men tos pa la ci a nos e às con ver sas de ga bi ne te. Fi -
cou se du zi do pelo po der e es que ceu-se da re a li da de.

Apo i an do essa ati tu de ca nhes tra, está a ONG
Viva Rio, con for me é do co nhe ci men to pú bli co. Por fa -
lar nes ta ONG, como si tu ar sua atu a ção? Ini ci al men -
te, di ga-se que ela não está ins cri ta no Mi nis té rio da
Jus ti ça como Orga ni za ção da So ci e da de Ci vil de
Inte res se Pú bli co, que se ria o modo cor re to. Esta ria
co o pe ran do com o po der pú bli co e fi ca ria su je i ta à
transpa rên cia de ati tu des, de re cur sos fi nan ce i ros re ce -
bi dos, da sua fo lha de pa ga men tos, etc. etc. A mí dia, re -



cen te men te, dis se que o me ga-especulador Ge or ge
So ros te ria des ti nado oito mi lhões de dó la res para o Viva
Rio. Como a no tí cia não foi con tes ta da (tan to quan to sa i -
ba, pelo me nos nos gran des ve í cu los de in for ma ção e, so -
bre tu do, na que les que de ram a no tí cia) é li ci to pre su mir
que o fato, re al men te, te nha ocor ri do. Se o in te res se des -
sa ONG fos se bem ser vir à po pu la ção ca ri o ca, quan tos
be ne fí ci os po de ri am ser fe i tos em fa vor das co mu ni da des
ca ren tes com es ses oito mi lhões de dó la res? Em que foi
efe ti va men te uti li zada essa gran de quan ti da de de dó la -
res?

Gos ta ria, sin ce ra men te, de ter ma i o res es cla re ci -
men tos so bre a Viva Rio: quem são seus di ri gen tes,
qual o teor de seus es ta tu tos, como anda sua con ta bi li -
da de, quem são seus em pre ga dos, as sa la ri a dos ou au -
tô no mos? Qual o sa lá rio dos di ri gen tes? Como são
con ta bi li za das as do a ções?

Já que o ilus tre Re la tor se con fes sou apa i xo na do
por es ta tís ti cas, o que tem ele a di zer so bre pes qui sa,
de ci en tis tas da Uni ver si da de de Mas sa chus sets com
cri mi no sos en car ce ra dos, quan do 56% de cla ra ram não
abor dar ví ti mas que des con fi em es tar ar ma das; 74%
afir ma ram que evi tam en trar em re si dên cia onde sa bem 
que al guém está ar ma do; 57% di zem te mer mais a um
sim ples ci da dão ar ma do do que à má qui na po li ci al.

Estas as con si de ra ções que en ten di fa zer so bre a
par te ex po si ti va do Pa re cer do no bre Se na dor Re nan
Ca lhe i ros.

B – Do Subs ti tu ti vo apre sen ta do
Pas so ago ra a apon tar al gu mas das vá ri as in con -

gruên ci as con ti das no Subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo no bre
Re la tor. A pro pó si to, de se jo sa li en tar este fato de modo
par ti cu lar pois no tí ci as da mí dia, nes te fi nal de se ma na,
de ram con ta de que o no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros
já te ria ma ni fes ta do sua in ten ção de mo di fi cá-lo,  pelo
me nos na par te que pre vê o re fe ren do po pu lar. Esta
con fir ma ção, sa be-se lá por que, se ria re ti ra da do Subs -
ti tu ti vo. E fico eu a pen sar: o que te ria de ter mi nan do
essa mo di fi ca ção de ati tu de? Te ria ha vi do aço da men to
em in clu ir esse re fe ren do? Ne go-me a acre di tar, pois
S.Exa. não se ria um le vi a no a tal pon to. Dis cor do de seu 
po si ci o na men to, nes ta ma té ria, mas o con si de ro um po -
lí ti co sé rio. O que hou ve, en tão? Pres são pa la ci a na ou
al gu ma pes qui sa de opi nião pú bli ca, não di vul ga da, que 
re ve la ria o re pú dio da po pu la ção ao con fis co das ar -
mas?

Há ou tras mu dan ças de po si ção quan to aos de -
ma is dis po si ti vos da pro po si ção apre sen ta da? Não se
sabe, ain da!

Assim, vol to a re pe tir, meus co men tá ri os se rão
so bre o Subs ti tu ti vo apre sen ta do na úl ti ma re u nião des -
ta Co mis são.

– Ao per mi tir o por te de ar mas a mo ra -
do res de áre as ru ra is, de for ma amor fa, es ta -
re mos dan do con di ções para uma con fron ta -
ção en tre MST e UDR, o que não me pa re ce
sa u dá vel;

– A União in de ni za rá os pro pri e tá ri os
das ar mas re co lhi das, na con for mi da de da re -
gu la men ta ção a ser ex pe di da. Por que não se 
fi xar logo o va lor? Terá o Exe cu ti vo a ho nes ti -
da de in dis pen sá vel para ar bi trar o jus to pre -
ço? Em mo men to al gum se diz que a in de ni -
za ção será em di nhe i ro vivo. Se rão es ses
ex-proprietários con tem pla dos com bô nus do
Te sou ro Na ci o nal, res ga tá ve is em dez ou vin -
te anos, se um dia o fo rem?

– Por que as ar mas so men te se rão re -
co lhi das pe las For ças Arma das, Po lí cia Fe de -
ral e Po li cia Ci vil? Qual a ra zão para que as
Po lí ci as Mi li ta res es te jam ex clu í das des sa
atri bu i ção?

– Toda arma pos sui mar ca in de lé vel.
Como fa zer-se para que as ar mas per ten cen -
tes às en ti da des, le ga li za das, pos su am ou tra
mar ca que as dis tin gam da que las em po der
dos mar gi na is?

– Os guar das flo res ta is po de rão por tar
ar mas. Mas, quem são es ses guar das flo res -
ta is? Exis te esse car go na Admi nis tra ção Pú -
bli ca?

– O Mi nis té rio da Jus ti ça de ve rá en ca -
mi nhar ao Con gres so Na ci o nal re la tó rio anu al 
so bre os re sul ta dos ob ti dos com a apli ca ção
da pro je ta da lei, quan to à di mi nu i ção dos ín di -
ces de cri mi na li da de. E se hou ver au men to, o
que fa zer? Re vo gar a lei? Pe dir des cul pas?
Cul par a con fra ria dos fa bri can tes? Re cor rer
ao Viva Rio?

– E pre vis to um re fe ren do so bre a ace i -
ta ção da nova lei. Se a cer te za do ex-Ministro
fos se tan ta quan to ele alar de ia, para que o re -
fe ren do? E se hou ver a re cu sa? Mais ain da: o 
ma i or in te res sa do nes se re fe ren do é o Po der
Exe cu ti vo. Ardilosa men te, será esse mes mo
Exe cu ti vo quem pro mo ve rá uma am pla cam -
pa nha de di vul ga ção, a fim de es cla re cer os 
ele i to res. Ha ve rá a isen ção ne ces sá ria? Por
que não se dar essa in cum bên cia à Jus ti ça
Ele i to ral, já que a ma té ria é de sua ín do le?



– A data do re fe ren do será a mes ma
do pri me i ro tur no das ele i ções mu ni ci pa is
des te ano. Cer ta men te é uma te me ri da de fi -
xar-se essa data: ha ve rá tem po há bil para
que o Se na do e a Câ ma ra apro vem o pro je -
to? Já di zia o no bre Se na dor José Ro ber to
Arru da, que exis tem re sis tên ci as na Câ ma -
ra. Para que esse aço da men to? Para quem
o no bre Re la tor quer mos trar ser vi ço?

C – Ne ces si da de de um novo Subs ti tu ti vo

Cri ti car o pro je to, com ba ter o Pa re cer e o Subs ti tu -
ti vo apre sen ta do é po si ção cô mo da. Re co nhe ço que o
tema de ba ti do é im por tan te e deve me re cer uma ati vi -
da de le gis la ti va à al tu ra. Do mes mo modo ve e men te
como ata quei o Pa re cer, pas so a de fen der ou tro po si ci -
o na men to, que re pu to mais ade qua do à re a li da de bra si -
le i ra e que virá, quan do nada, ate nu ar a cri se da vi o lên -
cia ur ba na.

Sou con tra a pro i bi ção, pura e sim ples, de ven da
de ar mas ao ci da dão. Mas tam bém sou con tra o por te
in dis cri mi na do, so bre tu do para pes so as des pre pa ra -
das, téc ni ca e psi co lo gi ca men te, para tan to. Exis tem,
ain da, ou tras ques tões que me re cem ser abor da das
quan do se le gis la so bre o tema. O que di zer das em pre -
sas de vi gi lân cia pri va da e trans por te de va lo res, ver da -
de i ro exér ci to par ti cu lar com mais de 1.000.000 de com -
po nen tes (me ta de de les atu an do clan des ti na men te) ar -
ma dos com re vól ve res e es co pe tas e que são cons tan -
te men te rou ba dos pe los ban di dos? A pro pó si to, re co -
men do a le i tu ra da es cla re ce do ra re por ta gem com o
ex-Deputado e hoje pes qui sa dor da Fun da ção Ge tú lio
Var gas, IB Te i xe i ra, em que ele as si na la esse fato e ano -
ta: “Te mos um exér ci to de vi gi lan tes que equi va le a um
ter ço da po pu la ção do Uru guai”. E es cla re ce que o país
gas ta cer ca de 37 bi lhões de re a is, por ano (qua se 7%
do PIB) para se pro te ger da vi o lên cia, en tre me ca nis -
mos de de fe sa de par ti cu la res e ações pú bli cas. Isto
equi va le à me ta de do pro du to in ter no do Chi le.

Deve ser dito, de modo bas tan te en fá ti co, que o
au men to da cri mi na li da de não se en con tra li ga do à
ques tão de ar mas, seja quan to à ven da seja quan to ao
por te. São fa to res es tru tu ra is e que de vem ser com ba ti -
dos de for ma cons tan te e efi caz.

Ban di do não com pra ar mas em lo jas. Rou ba-as
dos vi gi lan tes quan do de as sal to a ban cos, rou ba-as de
quar téis das For ças Arma das, rou ba-as de par ti cu la res
que as por tam. E, so bre tu do, ad qui rem-na pelo con tra -
ban do. Assim, não será a pro i bi ção da ven da de ar mas
que re sol ve rá o pro ble ma.

Cito, em de fe sa des se meu po si ci o na men to, es ta -
tís ti ca do Esta do de São Pa u lo: nos úl ti mos qua tro anos, 
a ven da caiu 80% e o nú me ro de por tes foi re du zi do em
97%. Mas os ín di ces de cri mi na li da de con ti nu a ram al -
tos, au men tan do.

Tam bém é pre ci so di zer que não exis te a me nor re -
la ção en tre o nú me ro de ar mas ven di das le gal men te e o
nú me ro de ho mi cí di os co me ti dos. No Esta do do Rio Gran -
de do Sul, 16% da po pu la ção pos su em ar mas e o ín di ce
de ho mi cí di os é de 15 por 100.00 pes so as. Já no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, ape nas 5% de seus ha bi tan tes de cla ra -
ram pos su ir ar mas. Mas o nú me ro de ho mi cí di os é de
exa tos 59.9 por 100.00 ha bi tan tes.

Pro i bir, pura e sim ples men te, a ven da de ar mas é
me di da a fa vor da vi o lên cia. Os ban di dos se ri am os
gran des be ne fi ci a dos, pois não ad qui rem suas ar mas
de for ma le gal.

É fun da men tal que o Go ver no Fe de ral com ba ta,
da for ma mais ati va e or ga ni za da pos sí vel, o con tra ban -
do de ar mas. E ma té ria que, com o seu cres cen te vo lu -
me, está pre ju di can do a pró pria se gu ran ça na ci o nal na
exa ta me di da em que fo men ta a vi o lên cia ur ba na e a
cri mi na li da de de sen fre a da.

Assim pen san do, e bus can do ofe re cer ao País uma
le gis la ção efi ci en te, ve ri fi quei como se en con tra a tra mi ta -
ção des ta ma té ria, na Câ ma ra dos De pu ta dos: Cons ta de
pa u ta, para a pró xi ma re u nião da Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça de Re da ção. O Pa re cer do Re la tor, o no bre
Dep. Luiz Anto nio Fle ury (após exa mi nar to dos os pro je tos 
apen sa dos e o Subs ti tu ti vo a eles apre sen ta do pela Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal) é
pela apro va ção, na for ma de um Subs ti tu ti vo.

Di an te de todo o ex pos to, meu voto é:
1 – Pela Incons ti tu ci o na li da de do Pro je to de Lei do 

Se na do nº 292/99, de au to ria do no bre Se na dor Ger son
Ca ma ta, do Pro je to de Lei do Se na do nº 386/99, apre -
sen ta do pelo no bre Se na dor Djal ma Fal cão, e do Pro je -
to de Lei nº 614/99, ofe re ci do pelo no bre Se na dor José
Ro ber to Arru da;

2 – Se este po si ci o na men to pre li mi nar não for
ace i to, voto, quan to ao mé ri to, Pela Re je i ção de to dos
eles e do Subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo Re la tor ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 614/99, apre sen tan do po rém um
subs ti tu ti vo que me lhor con tem pla a ma té ria en glo ba -
da por to das as pro po si ções em de ba te.

Sala da Co mis são,  Se na dor Ro ber to Re quião. 

EMENDA Nº   (subs ti tu ti va)

Dis põe so bre o por te de ar mas, ven -
da e co mer ci a li za ção de ma te ri al bé li co,
de fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as.



O Con gres so Na ci o nal De cre ta,
Art. 1º Esta lei dis põe so bre o por te de ar mas, a

ven da e co mer ci a li za ção de ma te ri al bé li co e de fi ne cri -
mes, além de con ter dis po si ti vos de tran si to ri e da de.

Art. 2º A Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

1ª) O art. 2º pas sa a vi go rar com nova re da ção para 
o in ci so III e com o acrés ci mo dos in ci sos VII e VIII:

“Art. 2º ................................................
III – ca das trar as trans fe rên ci as de pro -

pri e da de, o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras
ocor rên ci as sus ce tí ve is de al te rar os da dos
ca das tra is, in clu si ve as de cor ren tes de fe -
cha men to de em pre sa de vi gi lân cia;

VII – ca das trar os por tes de arma fe de ra -
is e es ta du a is, em re gis tro úni co na ci o nal;

VIII – ca das trar a iden ti fi ca ção do cano da
arma, con for me mar ca ção ori gi nal de fá bri ca.“

2ª) O art. 3º tem o atu al pa rá gra fo úni co des do -
bra do em §§ lº e 2º:

“Art. 3º................................................. 
§ 1º o re gis tro da arma de fogo terá efi -

cá cia tem po ral li mi ta da, nos ter mos do re gu -
la men to, de ven do o pro pri e tá rio re ca das trá-la 
no ór gão com pe ten te a cada três anos, sob
pena de mul ta.

§ 2º os pro pri e tá ri os de arma de fogo
de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu
ca das tro como ati ra do res, co le ci o na do res ou 
ca ça do res, jun to ao Exér ci to Bra si le i ro.“

3ª) O art. 4º tem o atu al pa rá gra fo úni co des do -
bra do em §§ 1º e 2º:

“Art. 4º................................................. 
§ 1º – A ex pe di ção do cer ti fi ca do de re -

gis tro de ar mas de fogo, seja para ar mas de
por te em do mi cí lio ou em lo cal de tra ba lho,
ou ar mas de caça, será pre ce di da da au to ri -
za ção de au to ri da de com pe ten te, e, nos ter -
mos do re gu la men to, de pen de rá de com pro -
va ção de ido ne i da de, com por ta men to so ci al
pro du ti vo e ca pa ci da de téc ni ca de pen de rá
de ma nu se io de arma de fogo.

§ 2º – Apli ca-se as exi gên ci as de ha bi li -
ta ção, des te ar ti go, às ca te go ri as pre vis tas
nos arts. 13 e 16.“

4ª) O art. 5º pas sa a ter esta re da ção:
”Art. 5º Quem não pos su ir a ha bi li ta ção

pre vis ta no § 1º do ar ti go an te ri or, de ve rá fa -
zê-la no pra zo e nas con di ções es ta be le ci -
das pelo re gu la men to.“

5ª) O art. 6º pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 6º É pro i bi do o por te de arma de
fogo em todo o ter ri tó rio na ci o nal, sal vo para
os po li ci a is e os mi li ta res, ati vos e ina ti vos,
que te rão li vre por te de arma de fogo, na for -
ma das nor mas da ins ti tu i ção ou do res pec ti -
vo ór gão, que es pe ci fi ca rá os ti pos de arma
e os ca li bres a se rem uti li za dos.

§ 1º Exce tu am-se da pro i bi ção pre vis ta
no ca put:

I – os mem bros de Po der Fe de ral ou
Esta du al, do Mi nis té rio Pú bli co, ob ser va da a
le gis la ção pró pria;

II – os in te gran tes do Insti tu to Bra si le i ro 
do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is – IBAMA, da Agên cia Bra si le i ra
de Inte li gên cia – ABIN, e da Alfân de ga que
exer çam po der de po lí cia ou quan do a na tu -
re za da ati vi da de o exi ja:

III – os in te gran tes da se gu ran ça do Se -
na do Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta dos e das 
Assem bléi as Le gis la ti vas dos Esta dos e da Câ -
ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral, bem como
dos fó runs e Tri bu na is, so men te em ser vi ço e
na for ma da re gu la men ta ção pró pria,

IV – os guar das mu ni ci pa is, os agen tes
pe ni ten ciá ri os e os ofi ci a is de jus ti ça, ex clu si -
va men te em ser vi ço, na for ma do re gu la men -
to des ta lei;

V – os par ti cu la res em ca sos ex cep ci -
o na is, tem po ra ri a men te e com com pro va da
e efe ti va ne ces si da de, con di ci o na do à au to -
ri za ção da au to ri da de com pe ten te, na for ma 
do art. 7º;

VI – os pres ta do res de ser vi ço de vi gi -
lân cia, de ven do ob ser var:

a) as em pre sas de vi gi lân cia só po de -
rão ter ar mas cor res pon den te ao nú me ro de
tra ba lha do res em pre ga dos em ati vi da des de
vi gi lân cia;

b) a uti li za ção da arma será so men te
em ser vi ço, ve da da a sua uti li za ção em des -
lo ca men to para a re si dên cia;

c) a au to ri za ção pré via do ór gão es ta du -
al com pe ten te e do Mi nis té rio da Jus ti ça, para 
aque las que atu em na guar da e no trans por te 
de va lo res e mo e das em Esta dos que não se -
jam li mí tro fes, e au to ri za ção do ór gão es ta du -



al res pon sá vel, para aque las que exer çam ati -
vi da de de vi gi lân cia no âm bi to do Esta do;

d) re co lhi men to das ar mas ao ór gão
com pe ten te, quan do en cer ra rem suas ati vi -
da des ou ti ve rem sua li cen ça cas sa da, nos
ter mos da re gu la men ta ção.

§ 1º A le gis la ção es pe cí fi ca dos ór -
gãos pú bli cos, bem como das em pre sas de
vi gi lân cia, de ve rá es ta be le cer nor mas e re -
gu la men tos que fi xem di re tri zes para o em -
pre go de nor ma gra da ti va, ne ces sá ria e in -
dis pen sá vel, com ob ser vân cia ple na dos tra -
ta dos in ter na ci o na is e da le gis la ção fe de ral
so bre di re i tos hu ma nos."

6ª) o art. 7º pas sa a vi go rar acres ci do de §§ 4º a 8º:
“Art. 7º ............................................... 
§ 4º Enten de-se por efe ti va ne ces si da de 

aque la, de vi da men te com pro va da jun to ao ór -
gão com pe ten te, que seja de cor ren te de re si -
dên cia em lo cal ermo ou iso la do, de tran si tar
a pes soa ha bi tu al men te por lo ca is pe ri go sos,
de ati vi da de pro fis si o nal, es por ti va ou de pe ri -
cli ta ção de vida, esta de vi da men te com pro va -
da pela au to ri da de com pe ten te.

§ 5º Aos re si den tes em áre as ru ra is
que com pro vem de pen der do em pre go de
arma de fogo para pro ver a sub sis tên cia ali -
men tar fa mi li ar, será au to ri za do, na for ma
pre vis ta na re gu la men ta ção, o por te de
arma de fogo na ca te go ria “ca ça dor.”

§ 6º O por te fe de ral, além de ob ser var
o pre vis to nes te ar ti go, so men te será con ce -
di do para aque les que com pro va rem o des -
lo ca men to ha bi tu al por vá ri os Esta dos da fe -
de ra ção que não se jam li mí tro fes ou que
não te nham con vê nio com o Esta do de ori -
gem do in te res sa do.

§ 7º O por te de arma de fogo po de rá
ser cas sa do a qual quer mo men to, es pe ci al -
men te se hou ver in dí ci os de en vol vi men to
na prá ti ca de cri mes vi o len tos de na tu re za
do lo sa, nos ter mos da re gu la men ta ção.

§ 8º A União, os Esta dos e o Dis tri to
Fe de ral te rão ape nas um ór gão cen tral res -
pon sá vel pela ex pe di ção e con tro le dos por -
tes de ar mas para par ti cu la res".

7ª) O art. 10 pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car,
ven der; alu gar, ex por à ven da ou for ne cer,

re ce ber, ter em de pó si to, trans por tar, ce der, 
ain da que gra tu i ta men te, em pres tar, re me -
ter, em pre gar, man ter sob guar da ou ocul tar 
arma de fogo, de uso per mi ti do, sem au to ri -
za ção ou em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar.

Pena – re clu são de um a dois anos e
mul ta.

§ 1º Nas mes mas pena in cor re quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou de fi -
ci en te men tal se apo de re de uma arma de
fogo que es te ja sob sua pos se ou que seja
de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca
do des por to quan do o me nor es ti ver acom -
pa nha dos do res pon sá vel ou ins tru tor;

II – uti li zar arma de brin que do, que
cons ti tua si mu la cro de arma ver da de i ra, ca -
paz de in ti mi dar na prá ti ca de cri me;

III – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em lu gar ha bi ta do ou em suas ad -
ja cên ci as, em via pú bli ca ou em di re ção a
ela, des de que o fato não cons ti tua cri me
mais gra ve;

IV – pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad -
qui rir, ven der, for ne cer, re ce ber, ter em de -
pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i -
ta men te, mu ni ção real, sem au to ri za ção ou
em de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou
re gu la men tar.

§ 2º A pena é de re clu são de dois a
qua tro anos e mul ta, na hi pó te se des te ar ti -
go, sem pre ju í zo da pena por even tu al cri me 
de con tra ban do ou des ca mi nho, se a arma
de fogo ou aces só ri os fo rem de uso pro i bi do 
ou res tri to.

§ 3º Nas mes mas pe nas do pa rá gra fo
an te ri or in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra -
ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo ou ar te fa to, ou ain da, subs ti tu ir
o cano da arma sem au to ri za ção do ór gão
com pe ten te;

II – por tar, pos su ir, ad qui rir, trans por tar 
ou for ne cer arma de fogo com nu me ra ção,
mar ca ou qual quer ou tro si nal de iden ti fi ca -
ção ras pa do, su pri mi do ou adul te ra do;

III – mo di fi car as ca rac te rís ti cas da arma 
de fogo, de for ma a tor ná-la equi va len te a
arma de fogo de uso pro i bi do ou res tri to;



IV – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre -
gar ar te fa to ex plo si vo ou in cen diá rio sem
au to ri za ção;

V – ven der, for ne cer, ain da que gra tu i -
ta men te, ou en tre gar, de qual quer for ma, a
cri an ça ou ado les cen te, arma, mu ni ção ou
ex plo si vo;

VI – for en con tra do por tan do arma de
fogo, já ten do sido con de na do por cri me do lo -
so con tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio ou por 
trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes ou dro gas afins.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de:
I – se a arma de fogo não pos su ir o re -

gis tro no ór gão com pe ten te:
II – se o cri me é pra ti ca do por agen te

pú bli co, va len do-se do car go ou da fun ção;
III – nos ca sos de re in ci dên cia;
IV – se o agen te pos su ir con de na ção

an te ri or por trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes
ou dro gas afins, bem como por qual quer ou -
tro cri me co me ti do com o em pre go de vi o -
lên cia ou gra ve ame a ça;

V – se o cri me é pra ti ca do por pro pri e -
tá rio ou em pre ga do de es ta be le ci men to co -
mer ci al ou in dus tri al au to ri za do para fa bri ca -
ção ou co mér cio de ma te ri al bé li co ou arma
de fogo, va len do-se da pro fis são;

VI – se o cri me é pra ti ca do por pro pri e -
tá rio ou em pre ga do de em pre sa de vi gi lân -
cia pri va da, por vi gi lan te ou au tô no mo pres -
ta do res de ser vi ço de vi gi lân cia, va len do-se
da pro fis são;

VII – se é pra ti ca do o cri me pre vis to no 
in ci so I do § 3º, para ocul tar cri me co me ti do
ou para uti li zar arma adul te ra da para a prá ti -
ca de cri me.

§ 5º A pena apli ca-se em do bro se:
I – a arma é uti li za da para a prá ti ca de

cri me do lo so ou he di on do;
II – se a arma é for ne ci da para cri an ça

ou ado les cen te com in tu i to da prá ti ca de cri me.
§ 6º Os cri mes pre vis tos nos §§ 2º e 3º 

são ina fi an çá ve is."
8ª) É acres ci do o art. 10-A:

“Art. 10-A Além das pe nas pre vis tas no 
art. 10, in ci dem, tam bém as se guin tes pe na -
li da des às pes so as ju rí di cas:

I – mul ta de cin qüen ta mil a du zen tas
mil UFIR e in ter di ção, nos ter mos da re gu la -
men ta ção, da em pre sa de trans por te aé reo,

ro do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la -
cus tre que, por qual quer meio, de li be ra da -
men te, faça, pro mo va ou per mi ta trans por te
de arma de fogo ou mu ni ção sem a de vi da
au to ri za ção ou com inob ser vân cia das nor -
mas de se gu ran ça;

II – mul ta de trin ta mil a no ven ta mil
UFIR e apre en são do ma te ri al à em pre sa co -
mer ci al ou in dus tri al que, por qual quer meio,
pro mo va a prá ti ca dos cri mes pre vis tos nes te
ar ti go ou da ve da ção pre vis ta no art. 15;

III – na re in cin dên cia do in ci so II, fe -
cha men to da em pre sa co mer ci al ou in dus tri -
al, com ve da ção aos res pon sá ve is ou só ci os 
de aber tu ra de qual quer ne gó cio no ramo
de ar mas, mu ni ções e aces só ri os pelo pe -
río do de cin co a dez anos.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca o dis -
pos to no in ci so III às em pre sas pro du to ras
de ar mas e mu ni ções, das qua is a União
par ti ci pe, con si de ra das de in te res se para a
se gu ran ça na ci o nal."

9ª) É acres ci do art. 13-A:

“Art. 13-A Fica pro i bi da a fa bri ca ção e
a im por ta ção de mi nas ter res tres, de fun de -
io, de fun do, de con ta to, de in fluên cia mag -
né ti ca e de in fluên cia acús ti ca.”

10ª) O art. 14 pas sa a ter esta re da ção:

“Art. 14. As ar mas apre en di das em de -
cor rên cia da prá ti ca de cri me, após a re a li za -
ção dos exa mes pe ri ci a is ne ces sá ri os e me di -
an te au to ri za ção ju di ci al, po de rão ser in cor po -
ra das ao pa tri mô nio dos ór gãos de se gu ran ça 
pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 16.

Pa rá gra fo úni co. Caso não seja do in -
te res se dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca a
uti li za ção das ar mas apre en di das, es tas,
após au to ri za ção ju di ci al, se rão des tru í das
no pra zo de cen to e oi ten ta dias."

11ª) O art. 16 pas sa a vi go rar com o se guin te
tex to:

“Art. 16. Ca be rá ao Co man do do Exér -
ci to au to ri zar, sem pre que ne ces sá rio, a
aqui si ção de ar mas de fogo e de mu ni ções
de uso res tri to ou pro i bi do, para os ór gãos
de se gu ran ça pú bli ca fe de ra is e es ta du a is.



Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção, pre vis ta
no ca put, não se apli ca às For ças Arma das."

12ª) É acres ci do art. 17-A:

“Art. 17 A – To das as mu ni ções de uso
res tri to, de fi ni das no Re gu la men to para Fis -
ca li za ção de Pro du tos Con tro la dos, se rão
acon di ci o na das em em ba la gens com in for -
ma ção co di fi ca da, para con tro le in for ma ti za -
do, vi san do pos si bi li tar a iden ti fi ca ção do fa -
bri can te e do ad qui ren te.

§ 1º A in for ma ção es ta rá gra va da na ca i -
xa, de for ma a tor ná-la in de lé vel, não sen do
ace i tas eti que tas ou ró tu los adi ci o na dos.

§ 2º A co di fi ca ção de ve rá pos si bi li tar o
aces so ao ban co de da dos do fa bri can te, por
meio mag né ti co, que con te rá as se guin tes in -
for ma ções: nome do ad qui ren te, lo cal de en tre -
ga, data de re ce bi men to, des cri ção da mu ni -
ção, lote de fa bri ca ção, data de fa bri ca ção,
nota fis cal com nú me ro, sé rie e data.

§ 3º O fa bri can te man te rá sob sua
guar da os ar qui vos do sis te ma de co di fi ca -
ção pelo pe río do de cin co exer cí ci os fis ca is,
após o qual os en ca mi nha rá ao Exér ci to Bra -
si le i ro.

§ 4º O fa bri can te terá o pra zo de cen to
e oi ten ta dias para im ple men ta ção do pro ce -
di men to, a con tar da data da pu bli ca ção des -
ta lei.

§ 5º Du ran te o trans cur so do pra zo pre -
vis to para im plan ta ção dos pro ce di men tos, o
fa bri can te de ve rá ado tar, a par tir da data da
pu bli ca ção des ta lei, pro ce di men tos tran si tó -
ri os de iden ti fi ca ção que evi den ci em a vin cu -
la ção do pro du to ao ad qui ren te."

13ª) É acres ci do art. 18-A:

“Art. 18 A. Os ca sos dos es tran ge i ros
em vi si ta ou in te gran tes de re pre sen ta ção di -
plo má ti ca ou co mer ci al se di a da no Bra sil se -
rão re gu la dos por ato dos Mi nis té ri os da Jus -
ti ça e das Re la ções Exte ri o res.”

Art. 3º. As ex pres sões “Mi nis té ri os Mi li ta res” e
“Mi nis té rio do Exér ci to,” cons tan tes da Lei nº 9.437, de
20 de fe ve re i ro de 1997, são subs ti tu í das por “For ças
Arma das” e “Exér ci to Bra si le i ro,” res pec ti va men te.

Art. 4º As ar mas, fa bri ca das a par tir de um ano da 
data de pu bli ca ção des ta lei, con te rão dis po si ti vo in -

trín se co de se gu ran ça, sob pena de ser pro i bi da sua
co mer ci a li za ção no país.

Art. 5º O Go ver no Fe de ral e os Go ver nos Esta du -
a is fa rão novo ca das tra men to de to das as ar mas exis -
ten tes no país.

§ 1º Fica con ce di do o pra zo de cen to e oi ten ta
dias, a con tar da re gu la men ta ção des ta lei, para as
pes so as que pos su am ar mas ir re gu la res ca das tra -
rem-nas jun to ao ór gão com pe ten te.

§ 2º Du ran te o pra zo pre vis to no pa rá gra fo an te ri -
or, a pes soa será con si de ra da de boa fé, e não pre ci -
sa rá com pro var a ori gem da arma.

§ 3º Aque les que já ti ve rem fe i to o ca das tra men to 
de suas ar mas, jun to aos ór gãos com pe ten tes, fi cam
dis pen sa dos do ca das tra men to pre vis to nes te ar ti go.

§ 4º O Po der Exe cu ti vo po de rá pror ro gar esse
pra zo, nos ter mos da re gu la men ta ção.

Art. 6º O De cre to-lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a ter nova re da ção
para o art. 157, § 2º, in ci so I, e para o art. 158, § 1º:

“Art. 157. ............................................. 
§ 2º ..................................................... 
I – se a vi o lên cia ou gra ve ame a ça é

exer ci da com o em pre go de arma, de arma
de brin que do ou de qual quer si mu la cro ca -
paz de ate mo ri zar a ví ti ma;"

.............................................................
“Art. 158. ............................................. 
§ 1º Se o cri me é co me ti do por duas ou 

mais pes so as, ou com o em pre go de arma, de 
arma de brin que do ou de qual quer si mu la cro
ca paz de ate mo ri zar a ví ti ma, a pena au men -
ta-se de um ter ço até a me ta de."

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de no ven ta
dias da pu bli ca ção des ta lei, pro vi den ci a rá a re pu bli -
ca ção atu a li za da da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro
de 1997, com to das as al te ra ções nela in tro du zi das,
in clu si ve as de cor ren tes des ta lei.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias, a
con tar da data de sua pu bli ca ção.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 9º Re vo gam-se o art. 242 da Lei nº 8.069,
de 13 de ju lho de 1990, e os arts. 8º e 21 da Lei nº
9.437, de 12 de fe ve re i ro de 1997.

Sala de Re u niões, – Se na dor Ro ber to Re -
quião.

















PARECER Nº 550, DE 2001,
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DEFESA NACIONAL

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 292, de 1999, de au to ria do ilus tre
Se na dor Ger son Ca ma ta, que ”Dis põe so bre o fa bri -
co, de pó si to, trân si to e por te de arma de fogo e dá ou -
tras pro vi dên ci as“. Ane xa dos a esse Pro je to es tão o
Pro je to de Lei do Se na do nº 386, de 1999, de au to ria
do no bre Se na dor Djal ma Fal cão, que ”Acres ce dis -
po si ti vos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a
fim de es ta be le cer cri té ri os para o prte de ar mas de
fogo“, e o Pro je to de Lei do Se na do nº 614, de 1999,
de au to ria do ilus tre Se na dor José Ro ber to Arru da,
que ”Pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em
todo o ter ri tó rio na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as“.

A pri me i ra pro po si ção pre ten de pro i bir o fa bri co, 
o de pó si to, o por te, o uso e o trân si to de ar mas de
fogo em todo o ter ri tó rio na ci o nal. Pre vê que, em si tu -
a ção ”es pe ci al, sem pre a tí tu lo pre cá rio“, po de rá ser
emi ti da, pelo Esta do-Ma i or das For ças Arma das (atu -
al men te Esta do-Ma i or de De fe sa), a per mis são para
o fa bri co de ar mas de fogo, para ex por ta ção ou uso
das For ças Arma das. Esse úl ti mo ór gão re gu la men ta -
ria o trân si to e o por te das ar mas fa bri ca das me di an te 
au to ri za ção. Cri mi na li za a pos se, a guar da, o uso e o
trans por te de ar mas de fogo não au to ri za dos e dá rito
su má rio ao jul ga men to des ses de li tos. Pre vê, ain da, o 
pra zo de no ven ta dias, para que ”toda pes soa que te -
nha a pos se ou a pro pri e da de de arma de fogo", re co -
lha-a a de le ga cia mais pró xi ma, onde re ce be ria re ci -
bo e in de ni za ção em Le tras do Te sou ro.

O pri me i ro Pro je to ane xa do pre ten de re ti rar de
to dos os ci da dãos o di re i to de guar da e por te de arma 
de fogo, in clu si ve àque les a quem a lei, hoje, re co nhe -
ce o di re i to de por te de arma, como ine ren te à fun ção
so ci al que de sem pe nham, como, por exem plo, mem -
bros do Mi nis té rio Pú bli co e ju í zes. Tam bém, àque les
que usam arma como es por te, os ati ra do res, e aos
que a usam em ati vi da des de caça.

Man tém o di re i to de uso, por te e guar da de
arma de fogo, às For ças Arma das, po li ci as e, ex cep ci -
o nal men te, sob con tro le do Mi nis té rio do Exér ci to,
hoje, Co man do do Exér ci to, aos fun ci o ná ri os das em -
pre sas de trans por te de va lo res.

Dá o pra zo de cen to e oi ten ta dias para que o Mi -
nis té rio da Jus ti ça e as se cre ta ri as de se gu ran ça dos
es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, re co lham ao Mi nis té rio do

Exér ci to (Co man do do Exér ci to), para apro ve i ta men -
to, todo o ar ma men to que ”per ten ça a qual quer pes -
soa ou en ti da de ou es te ja sob sua pos se ou guar da“.

Pre vê que a pro du ção na ci o nal de ar mas de
fogo des ti na-se ao uso das For ças Arma das, das po lí -
ci as e à ex por ta ção.

Dis põe que, no caso de in te res se da se gu ran ça
na ci o nal, ”o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá es ta ti zar 
tem po ra ri a men te fá bri cas de ar mas de fogo ...” e que
o ”Po der Exe cu ti vo po de rá cri ar in cen ti vos para que
as fá bri cas de ar mas de fogo sob o con tro le do Esta -
do mu dem de ati vi da de, no pra zo de um ano.“

De ter mi na que a União ad qui ra os es to ques e
equi pa men tos in dus tri a is para apro ve i ta men to ”em
ou tras ati vi da des ou pe las For ças Arma das“.

Trans for ma em he di on dos os cri mes pre vis tos
na Lei nº 9.437, de 1997.

Fi nal men te, dá ao Po der Exe cu ti vo pra zo de no -
ven ta dias para for mu lar um ”pla no de ta lha do de com -
ba te ao con tra ban do e ao des ca mi nho de ar mas de
fogo“.

A úl ti ma pro po si ção, en tre ou tras dis po si ções,
pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, ex ce tu an do para For ças Arma das,
para os ór gãos de se gu ran ça pú bli ca e in te li gên cia e
para as em pre sas de se gu ran ça pri va da. Pre vê o re -
co lhi men to, me di an te in de ni za ção, de to das as ar mas 
e mu ni ções de pro pri e da de par ti cu lar no pra zo de tre -
zen tos e ses sen ta dias. Alte ra as pec tos pe na is da Lei
nº 9.437, de 1997, au men tan do as pe nas para pos se,
por te, fa bri co e ven da de ar mas de fogo e re vo ga to -
dos os ar ti gos des sa lei que co li dem com as dis po si -
ções da pro pos ta.

A essa úl ti ma pro po si ção, foi apre sen ta da uma
emen da, de au to ria do no bre Se na dor Ber nar do Ca -
bral, no sen ti do de su pri mir mul ta im pos ta às em pre -
sas de trans por te aé reo, ro do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti -
mo, flu vi al e la cus tre que por qual quer meio, pro mo va
ou per mi ta o trans por te de arma de fogo ou mu ni ção
sem a de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça“. Argu men ta o Se na dor que a
me di da é in jus ta e ina de qua da, dada a im pos si bi li da -
de des sas em pre sas re a li za rem a fis ca li za ção que é
de com pe tên cia de ór gãos pú bli cos.

II – Aná li se

Em que pese a vi sí vel in ten ção cen tral do emi -
nen te au tor do Pro je to de Lei do Se na do nº 29, de
1999, de de sar mar a so ci e da de, ex pos ta em sua jus ti -
fi ca ti va, a ini ci a ti va pa re ce in ci dir em pro fun dos ví ci os



de ava li a ção e con ce i to, além de fe rir dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is.

A pro pos ta su ge re o de sar ma men to do ci da dão
co mum, pa ca to, da que le que ad qui re sua arma após
o ne ces sá rio e le gal re gis tro e a guar da no in te ri or de
seu lar, para exer cer seu ina li e ná vel di re i to de de fe sa
con tra um ata que in jus to ou na es pe ran ça de de fen -
der-se. Mas não po de mos nos ol vi dar da re a li da de
que nos cer ca. Os cres cen tes ín di ces de cri mi na li da -
de são um dos ma i o res fla ge los nos gran des cen tros
ur ba nos. A in se gu ran ça, o medo de so frer as sal to, de
ser es tu pra do, ser mor to, de ter seu lar in va di do e sua
fa mí lia sub me ti da a toda sor te de se ví ci as – tudo leva
o ci da dão a se iso lar em sua casa, a se fe char em re -
si dên ci as cada vez mais as se me lha das a for ta le zas.
Vi ve-se, nes se qua dro, uma com ple ta in ver são de pa -
péis. O ci da dão ho nes to, tra ba lha dor, cum pri dor de
seus de ve res, tor na-se pri si o ne i ro da cri mi na li da de,
da qual pro cu ra de fen der-se atrás de gra des que, a
pre tex to de o pro te ge rem em seu lar, o se pa ram da
vida e da li ber da de. Os cri mi no sos, agem à sol ta nas
ruas, sem pre à es pre i ta da pró xi ma ví ti ma. O Esta do,
por sua vez, tem se re ve la do in ca paz de ga ran tir a
ade qua da se gu ran ça à so ci e da de. Acu a do em sua
pró pria re si dên cia, esse ci da dão, para ob ter um mí ni -
mo de se gu ran ça para si e os seus, mu i tas ve zes pos -
sui uma arma de fogo em casa. Lan ça, as sim, mão do
mi le nar di re i to de le gí ti ma de fe sa, prin cí pio re co nhe -
ci do uni ver sal men te.

É so bre este pon to que de ve mos re fle tir mais
de ti da men te an tes de to mar de ci são ful cral para a se -
gu ran ça da so ci e da de. Pois, ao pro i bir esse ci da dão
de pos su ir uma arma em casa, es ta ría mos pri van do-o 
dos ins tru men tos para exer cer esse di re i to de Le gí ti -
ma de fe sa.

Um dos prin ci pa is ar gu men tos uti li za dos pe los
de fen so res do pro je to é que, de cada de zes se is ci da -
dãos que re a gem, ar ma dos, con tra ban di dos, tam -
bém ar ma dos, só um lo gra êxi to. É evi den te que essa
es ta tís ti ca não me re ce cré di to. Ela está dis tor ci da,
pelo sim ples fato de que aque les que, por ven tu ra, lo -
gra ram êxi to, ob vi a men te, em sua ma i o ria (se não to -
ta li da de), não pro cu ram de le ga ci as para re la tar o
ocor ri do. Tam bém não cons tam das es ta tís ti cas
aque les que de i xa ram de ser ata ca dos por que os cri -
mi no sos os sa bi am ar ma dos, ou não es ta vam to tal -
men te se gu ros da con di ção in de fe sa da ví ti ma.

Mes mo que as es ta tís ti cas ve i cu la das pela im -
pren sa fos sem cor re tas, en ten de mos que a es pe ran -
ça de qual quer ci da dão em ser aque le bem su ce di do
tem que ser res pe i ta da. De ve mos lem brar que exis -
tem ci da dãos ap tos, emo ci o nal e tec ni ca men te, para
se de fen der. Va mos ne gar a eles o di re i to de fa zê-lo,
efi caz men te, mes mo que se jam pou cos? Sob que
fun da men to? Mor men te quan do o Esta do está fa li do
em sua es tru tu ra vol ta da à se gu ran ça pú bli ca e não é

ca paz de ga ran tir um mí ni mo de se gu ran ça à po pu la -
ção? Será que nós, par la men ta res, jor na lis tas, al tos
exe cu ti vos ou in te gran tes de uma clas se so ci al que
nos pro pi cia uma me lhor se gu ran ça, que, aliás, po de -
mos com prar, não es ta ría mos in sen si bi li za dos quan -
to às ne ces si da des bá si cas de se gu ran ça dos me nos
fa vo re ci dos?

Até ago ra, es ta mos nos re fe rin do ao di re i to de
pos se de ar mas de fogo no re ces so do lar. Os ar gu -
men tos apre sen ta dos em apo io a esse pro je to são, e
nis to con cor do in te gral men te, vá li dos para o por te de
ar mas de fogo. Enten do que nin guém, à ex ce ção de
agen tes po li ci a is e de se gu ran ça, po de rá tran si tar por 
es pa ços pú bli cos car re gan do ar ma men tos. A lei deve
pre ver ri go ro sas san ções a quem des res pe i tar essa
ve da ção.

To me mos, como exem plo, três pa í ses que, se -
gun do a im pren sa, se des ta cam por te rem so ci e da -
des sig ni fi ca ti va men te ”de sar ma das“ e com ba i xos ín -
di ces de cri mi na li da de: Aus trá lia, Ca na dá e Ja pão.

Os três pro du zem ar mas, dois de les as ex por -
tam (Aus trá lia e Ca na dá) e um de les é um dos ma i o -
res pro du to res e ex por ta do res mun di a is de ar mas
(Ca na dá). A le gis la ção dos três ad mi te a ob ten ção do
por te de arma. Ocor re que o for ne ci men to de au to ri -
za ção é fe i to em ca rá ter ex cep ci o nal no Ja pão e Ca -
na dá, mas é bem mais to le ran te na Aus trá lia. Em to -
dos eles, a lei que re gu la o as sun to tem ri gor se me -
lhan te à nos sa. No Ca na dá, 30,8 por cen to das re si -
dên ci as pos su em ar mas le ga is. Na Aus trá lia, 20,1 por 
cen to. No Bra sil, após a vi gên ci a da Lei nº 9.437, de
1997, es ta mos em tor no de 5,2 por cen to!

É im por tan te ob ser var mos que, nos pa í ses ci ta -
dos, não foi o de sar ma men to da so ci e da de que le vou
à di mi nu i ção dos ín di ces cri mi na is. A prin ci pal ca u sa
foi o cu i da do so pre pa ro pro fis si o nal das po lí ci as os -
ten si vas e ju di ciá ri as des ses pa í ses, co nhe ci das por
sua efi ciên cia e com pe tên cia.

Tam bém con cor re para esse qua dro a efi cá cia da
jus ti ça nes ses pa í ses. O êxi to do de sar ma men to da so -
ci e da de, nes ses Esta dos, não é ca u sa do pro ces so,
mas con se qüên cia. A so ci e da de sen tiu-se tran qüi la
para de sar mar-se, por que con fia e se sen te se gu ra com 
sua po lí cia e sua jus ti ça. Essa não é, ab so lu ta men te, a
si tu a ção exis ten te em nos sa so ci e da de.

Sa be mos que ou tros pa í ses, onde se re a li za es -
tu do es ta tís ti co sé rio vi san do ori en tar a so ci e da de so -
bre o as sun to, têm cons ta ta do que um dos fa tos prin -
ci pa is a ini bir o cri mi no so ar ma do é a pos si bi li da de de 
a ví ti ma es tar ar ma da.

É fá cil in fe rir-se que ini ci a ti vas le gis la ti vas, en tre 
nós, que vi sam ao de sar ma men to uni la te ral es tão
des ti na das a frus trar ra pi da men te a es pe ran ça da so -
ci e da de em sua ur gen te ne ces si da de de se gu ran ça.
Nes se sen ti do, te mos ex pe riên cia re cen te. É mu i to
sig ni fi ca ti vo que, ape sar de em vi gor há mais de dois



anos, a Lei nº 9.437, de 1997 – a qual, en tre ou tras
ma té ri as, ”es ta be le ce con di ções para o re gis tro e
para o por te de arma de fogo“ e de fi ne, com ri gor, os
cri mes de cor ren tes da inob ser vân cia de suas dis po si -
ções – não ca u sou qual quer me lho ria nos ní ve is de
cri mi na li da de.

Se ana li sar mos suas dis po si ções, as do De cre -
to nº 2.222, de 8 de maio de 1997, que a re gu la men ta,
as do De cre to nº 2.998, de 23 de mar ço de 1999, que
ins ti tui a Fis ca li za ção de Pro du tos Con tro la dos, e as
das por ta ri as do en tão Mi nis té rio do Exér ci to, hoje
Co man do do Exér ci to, a quem cabe, cons ti tu ci o nal -
men te, o con tro le des sas ati vi da des, ve ri fi ca re mos
que nos sas nor mas são bas tan te ri go ro sas. Elas pre -
vê em um con tro le so bre a fa bri ca ção, a aqui si ção e o
por te le ga is de arma de fogo, que se ri am mais que o
su fi ci en te para evi tar que esse tipo de arma se dis se -
mi nas se pela po pu la ção, ou che gas se às mãos de
pes so as in cli na das ao seu uso cri mi no so. Do pon to
de vis ta dos Di re i tos Hu ma nos, a nos sa le gis la ção so -
bre arma de fogo é das mais avan ça das e res tri ti vas
do mun do. Tan to é as sim que o co mér cio de ar mas
caiu en tre nós em oi ten ta por cen to após o ad ven to da 
Lei nº 9.437 de 1997 (qua se no ven ta por cen to, se
con si de rar mos ar mas ad qui ri das por pes soa fí si ca).

Não po de mos ne gar o fato de que os ín di ces de
cri mes vi o len tos, par ti cu lar men te os per pe tra dos com 
arma de fogo, têm au men ta do de for ma alar man te
nos úl ti mos dois anos (en tre dez e quin ze por cen to,
de pen den do do Esta do), ape sar de as ven das de ar -
mas, após o ad ven to da Lei nº 9.437, de 1997, te rem
sido re du zi das em cer ca de oi ten ta por cen to! E,
numa pro por ção se me lhan te à con ces são de por te
de arma!

Para ve ri fi car mos o ab sur do que é cor re la ci o nar
a quan ti da de de por tes au to ri za dos com os ín di ces
de cri mi na li da de, bas ta ve ri fi car mos que o Esta do do
Rio de Ja ne i ro, um dos fo cos da cri mi na li da de no
País, só pos sui cen to e dois por tes de arma vi gen do.
O Rio Gran de do Sul, com uma das me no res ta xas de 
as sas si na to por cem mil ha bi tan tes, tem mais de qua -
ren ta mil por tes de arma dis tri bu í dos.

Estou con ven ci do de que pro pos tas como essa,
de to tal pro i bi ção de pos se de ar mas de fogo e fe cha -
men to de fá bri cas, po de ri am, ao con trá rio do que pre -
ten dem seus au to res, cer ta men te bem in ten ci o na dos
e con ven ci dos de que elas se ri am so ci al men te úte is,
re sul tar em au men to da in se gu ran ça e da vi o lên cia.
Apre sen tar o de sar ma men to como uma pa na céia
para os ma les da in se gu ran ça cons ti tu i ria, mais à
fren te, nova fon te de des cré di to para o Esta do e fon te
de agra va men to da pró pria vi o lên cia – que, como se
sabe, de i ta ra í zes na con vic ção de que o Po der Pú bli -
co não é ca paz de as se gu rar a in co lu mi da de da vida e 
da pro pri e da de do ci da dão e que nos sa Jus ti ça não
fun ci o na. Como o Esta do não está or ga ni za do para

pren der e jul gar as pes so as que por tam ar mas ile gal -
men te, e nem toma qual quer ati tu de efi caz para or ga -
ni zar-se, ele en ga na a so ci e da de dan do-lhe a es pe -
ran ça de uma vida se gu ra com a pro i bi ção de ven da
de ar mas. Se não con se gue im pe dir o por te ile gal,
como con se gui rá im pe dir a ven da?

Qu an do a ini ci a ti va pro põe que a pro du ção na ci -
o nal de ar mas de fogo des ti ne-se, ex clu si va men te, ao 
uso das For ças Arma das, das po lí ci as e à ex por ta -
ção, de mons tra um to tal alhe a men to e des co nhe ci -
men to da re a li da de. Com a co lo ca ção em vi gor de
uma lei, como a pro pos ta, logo em se gui da, com toda
cer te za, não te re mos mais in dús tria para pro du zir ar -
mas e ex por tá-las!

Cer ca de se ten ta por cen to do ar ma men to que
ex por ta mos des ti na- se aos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca. Sem esse mer ca do, nos sa in dús tria é in viá vel.
Des de o ad ven to da Lei nº 9.437, de 1997, que di mi -
nu iu dras ti ca men te nos so co mér cio in ter no de ar mas
e, de que bra, pro mo veu a qua se pa ra li sa ção da im -
por ta ção de ar ma men to, nos so País tem re a li za do
gran de es for ço jun to ao go ver no ame ri ca no para sus -
tar a apli ca ção, con tra nós, do prin cí pio da re ci pro ci -
da de de co mér cio que eles uti li zam em suas re la ções
co mer ci a is.

Gran des fa bri can tes ame ri ca nos (Colt e Smith
Wes son, en tre ou tros) têm re i vin di ca do, jun to ao De -
par ta men to de Co mér cio ame ri ca no, a apli ca ção con -
tra nós des se prin cí pio, o que sig ni fi ca ria a ces sa ção
de nos sas ex por ta ções de ar mas para aque le país e,
como con se qüên cia, o fe cha men to de nos sa in dús tria 
de ar mas le ves (Ta u rus, Ros si e Imbel, en tre ou tras).
Nos sa úni ca de fe sa, e a ra zão de con ti nu ar mos em
ati vi da de, é o fato de ain da man ter mos lo jas co mer ci -
a is em fun ci o na men to, o que, não obs tan te um flu xo
ba i xís si mo de Impor ta ção, con ti nua ca rac te ri zan do,
em úl ti ma ins tân cia, a pos si bi li da de de co mér cio.

O fe cha men to to tal do co mér cio in ter no de ar -
mas dará aos gran des fa bri can tes ame ri ca nos os ar -
gu men tos ne ces sá ri os para ob te rem a pro i bi ção de
im por ta ção com ori gem no Bra sil, e nada po de rá evi -
tar o en cer ra men to de nos sas ati vi da des fa bris.

Isso só nos ca u sa ria da no sos re fle xos so ci o e co -
nô mi cos e de de fe sa na ci o nal, como: mais de sem pre -
go; di fi cul da des de re po si ção de pe ças e ar mas para
as po lí ci as e For ças Arma das; di fi cul da des para a mo -
bi li za ção na ci o nal (au sên cia de in dús tri as ap tas à fa -
bri ca ção de ar mas); e trans fe rên cia de im pos tos, pos -
tos de tra ba lho e lu cros para pa í ses e em pre sas es -
tran ge i ras (após 1997, vin te e sete mil pos tos de tra -
ba lho e uma ge ra ção anu al de qua ren ta mi lhões de
re a is em im pos tos). E isso tudo sem qual quer van ta -
gem para nós.

De ve mos ain da lem brar que o co mér cio le gal
se ria fa tal men te subs ti tu í do pelo clan des ti no, que iria
ge rar sa lá rio e im pos tos no ex te ri or! Que mo ti vo jus ti -



fi ca ria ado tar mos nor ma que con duz a uma re la ção
cus to-benefício tão des fa vo rá vel?

A pos se, a guar da, o uso e o trans por te ile gal de
arma de fogo já são pro i bi dos e ti pi fi ca dos, cri mi nal -
men te, pela Lei nº 9.437, de 1997, e com san ção ma i -
or que a su ge ri da na pro pos ta. No caso da arma ser
de uso pro i bi do ou res tri to, o po ten ci al ofen si vo do de -
li to im põe pena mais ri go ro sa, quan do, en tão, não ca -
be ria rito su má rio, como pro põe o au tor.

Qu an do su ge re dar um pra zo de cen to e oi ten ta
dias para que o Mi nis té rio da Jus ti ça e as se cre ta ri as
de se gu ran ça dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral re co -
lham ao Mi nis té rio do Exér ci to (Co man do do Exér ci -
to), para apro ve i ta men to, todo o ar ma men to que “per -
ten ça a qual quer pes soa ou en ti da de ou es te ja sob
sua pos se ou guar da”, a pro pos ta é du pla men te in -
cons ti tu ci o nal. Em pri me i ro lu gar, não aten de às dis -
po si ções cons ti tu ci o na is que ve dam o con fis co (in ci -
sos XXII e XXIV do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral –
CF). Em se gun do lu gar, atri bui à União com pe tên cia
que ela não tem de, fe rin do o prin cí pio da fe de ra ção,
or de nar aos en tes fe de ra dos que con fis quem (mes -
mo que, em face da CF, fos se pos sí vel) ar mas em po -
der dos ci da dãos.

Qu an to à su ges tão de dar um pra zo de no ven ta
dias, para que “toda pes soa que te nha a pos se ou a
pro pri e da de de arma de fogo” re co lha-a a de le ga cia
mais pró xi ma, onde re ce be ria re ci bo e in de ni za ção
em Le tras do Te sou ro, ela é in cons ti tu ci o nal, por que
nos sa Car ta Mag na dis põe que a de sa pro pri a ção de -
ve rá ser fe i ta me di an te jus ta e pré via in de ni za ção em
di nhe i ro (art. 5º, in ci so XXIV). Ade ma is, sur ge, com
isso, a pos si bi li da de de lon gas de man das ju di ci a is
en tre o Esta do e o pro pri e tá rio da arma.

À par te ser in cons ti tu ci o nal, a pre vi são de re co -
lhi men to das ar mas se ria ine fi caz. Si ti a do em sua
casa e con ven ci do da in ca pa ci da de do Esta do em lhe
ga ran tir a in dis pen sá vel se gu ran ça, o ci da dão não
de i xa rá de pos su ir uma arma pela sim ples exis tên cia
de uma lei res tri ti va. Tor nar-se-ia, as sim, mais uma
da que las “leis que não pe gam”, a en ri que cer o ane -
do tá rio na ci o nal.

Pen so, ao con trá rio, que se de ve ria dar pra zo a
to dos os pos su i do res de ar mas para que as re gis -
trem. Com isso, o Esta do re ti ra ria da clan des ti ni da de
mi lha res de ar mas e pas sa ria a ter con tro le efe ti vo so -
bre elas, ao pas so que seus pro pri e tá ri os, exa ta men -
te por pas sa rem a ser res pon sá ve is por tudo o que
com elas ocor rer, cer ta men te se ri am mais ze lo sos na
sua guar da e ma nu se io.

Estou cer to de que, se não pro ce der mos des sa
for ma, as con se qüên ci as se rão de sas tro sas. Não
ape nas por per der o Esta do a opor tu ni da de de ga ran -

tir o con tro le e a vi gi lân cia so bre esse ar ma men to,
mas por es ti mu lar o sur gi men to de um pe ri go so mer -
ca do ne gro: se é cer to que as pes so as não en tre ga -
rão suas ar mas, é evi den te que aque las hoje de vi da -
men te re gis tra das pas sa ri am à clan des ti ni da de! Tí pi -
co exem plo de uma lei que pro duz efe i to con trá rio ao
pre ten di do!

As pro pos tas do Pro je to de Lei do Se na do nº
386, de 1999, ane xo, não con cor rem para apri mo rar o 
pri me i ro, pois, além de in ci di rem nos mes mos er ros
con ce i tu a is e de ava li a ção da que le, in cor rem em ou -
tros ví ci os, igual men te gra ves, aba i xo ana li sa dos.

As su ges tões de que, no caso de in te res se da
se gu ran ça na ci o nal, “o Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá es ta ti zar tem po ra ri a men te fá bri cas de ar mas de
fogo...” e que o “Po der Exe cu ti vo po de rá cri ar in cen ti -
vos para que as fá bri cas de ar mas de fogo sob o con -
tro le do Esta do mu dem de ati vi da de, no pra zo de um
ano”, re ves tem-se, no va men te, de in cons ti tu ci o na li -
da de.

A es ta ti za ção sem de sa pro pri a ção é ve da da
pela CF por que, como já dis se mos an tes, im pli ca, na -
tu ral men te, em con fis co. No caso, a pro pos ta de es ta -
ti za ção me di an te de sa pro pri a ção, até de vi do ao vul to
que as su mi ria o pro gra ma, tam bém é in cons ti tu ci o -
nal, por for ça do dis pos to no art. 167 da CF:

“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;

..............................................................
............................................................."

E para o ob je ti vo ima gi na do pelo ilus tre pro po -
nen te, ne ces si da de de de fe sa, a CF dis põe di fe ren -
te men te, pre ven do que, “no caso de imi nen te pe ri go
pú bli co, a au to ri da de com pe ten te po de rá usar de
pro pri e da de par ti cu lar, as se gu ra da ao pro pri e tá rio
in de ni za ção ul te ri or, se hou ver dano” (art. 5º, in ci so
XXV, da CF).

A or dem, dada à União, para que ad qui ra os es -
to ques e equi pa men tos das fá bri cas de ar mas tam -
bém é in cons ti tu ci o nal pe los mes mos mo ti vos aci ma
apre sen ta dos, e, mais, por fe rir os prin cí pi os da in de -
pen dên cia e har mo nia en tre os po de res ao imis cu -
ir-se em ma té ria, evi den te men te, de com pe tên cia pri -
va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, a quem cabe
“exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta do, a di -
re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral” (art. 84, in ci -
so II, da CF).

O Pro je to ane xo pro põe, ain da, que os cri mes ti -
pi fi ca dos na Lei nº 9.437, de 1997, se jam con si de ra -
dos he di on dos.



Pre ci sa mos re sis tir à ten ta ção de clas si fi car
como de fi ni do na Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 1990, 
que “dis põe so bre os cri mes he di on dos”, to dos os de -
li tos que nos ca u sam es cân da lo ou in dig na ção". De -
ve mos lem brar-nos de que, após a edi ção da que la lei, 
o ter mo “he di on do”, quan do re fe ri do a uma in fra ção
pe nal, não deve ser con si de ra do ou em pre ga do como 
sim ples qua li fi ca ti vo da pa la vra cri me, mas, ao con -
trá rio, deve ser uti li za do quan do o sig ni fi ca do ju rí di co
do ter mo, de fi ni do na lei, o jus ti fi car. “He di on do” re fe -
re-se a uma na tu re za de de li to com ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas e con duz a con se qüên ci as ju rí di cas bem
de fi ni das.

Ocor re que cri me he di on do é aque le pra ti ca do
com tor pe za, cru el da de e vi o lên cia fí si ca, im pon do
gran de so fri men to às ví ti mas e não lhes dan do chan -
ce de de fe sa. O cri mi no so, nor mal men te, pra ti ca o cri -
me man ten do con ta to vi su al ou fí si co com a ví ti ma.
Assis te seu so fri men to e se com praz com ele. Ou, no
mí ni mo, não de mons tra qual quer sen si bi li da de di an te 
da dor alhe ia. Para ele, a vida ou a in co lu mi da de fí si ca 
da ví ti ma não têm va lor. O que ca rac te ri za o cri me he -
di on do é o ato tí pi co e suas cir cuns tân ci as qua li fi ca -
do ras, e não suas con se qüên ci as.

Esses cri mes re sul tam, di re ta men te, em mor te
ou le são cor po ral de na tu re za gra ve. Essa cons ta ta -
ção pode ser fe i ta numa aná li se das ca rac te rís ti cas
dos cri mes lis ta dos como he di on dos no art. 1º da Lei
nº 8.072, de 1990. Tan to é as sim que cri mes não-en -
qua drá ve is nes sas ca rac te rís ti cas, mas que por seu
alto po ten ci al agres si vo à so ci e da de me re cem tra ta -
men to si mi lar, são, na Lei nº 8.072, de 1990, tra ta dos
se pa ra da men te no art. 2º A ex ce ção é a prá ti ca da
tor tu ra que, ape sar de en qua drar-se nas ca rac te rís ti -
cas dos cri mes he di on dos, não foi lis ta da no art. 1º
(que de fi ne os cri mes he di on dos), quan do da edi ção
da Lei, pro va vel men te por que, àque la épo ca, não ti -
nha sido, ain da, ti pi fi ca da como de li to au tô no mo.

Ora, os cri mes su ge ri dos como he di on dos pelo
no bre au tor da pro po si ção em co men to não têm es -
sas ca rac te rís ti cas.

Qu an do o PLS nº 386, de 1999, obri ga o Exe cu -
ti vo a for mu lar um “pla no de ta lha do de com ba te ao
con tra ban do e ao des ca mi nho de ar mas de fogo” (art.
6), no va men te in ci de, a nos so ver, em inob ser vân ci as 
cons ti tu ci o na is, por se imis cu ir, ou tra vez, em prer ro -
ga ti vas do Pre si den te da Re pú bli ca (art. 84, in ci so II,
da CF).

Não obs tan te, ape sar do vi cio cons ti tu ci o nal, es -
ta mos con ven ci dos de que essa me di da, se to ma da
pelo Exe cu ti vo Fe de ral, em co or de na ção com os exe -

cu ti vos es ta du a is e do Dis tri to Fe de ral, é uma idéia
vá li da que te ria efi cá cia para re du zir a vi o lên cia so ci -
al, se co lo ca da em prá ti ca jun ta men te com ou tras que 
vi sas sem a de sar mar os ban di dos.

Insis ti mos em que um ins tru men to efe ti vo para
esse de sar ma men to se ria a pro i bi ção de con ces são
de au to ri za ção de por te de arma de fogo e a se ve ra
res tri ção à pos se. Essas me di das per mi ti ri am a se pa -
ra ção do joio do tri go. Aque les que, pu bli ca men te,
por tas sem ar mas, es ta ri am, in du bi ta vel men te, pra ti -
can do cri me co mi na do na Lei nº 9.437, de 1997, e
com base nela se ri am pu ni dos. Só fi ca ri am de fora da
pro i bi ção aque les ci da dãos a quem a lei re co nhe ce o
por te de arma como ine ren te à fun ção que de sem pe -
nham (ofi ci a is das for ças ar ma das, po li ci a is, agen tes
de se gu ran ça, ju í zes e mem bros do mi nis té rio pú bli -
co) ou re a li zam ati vi da des ino cen tes como ati ra do res
es por ti vos, ca ça do res, co le ci o na do res e ha bi tan tes
em áre as ru ra is iso la das. Esse tipo de por te não é di -
re i to in di vi du al e, sim, uma con ces são do Esta do a
uma clas se de pes so as que re a li za fun ção ins ti tu ci o -
nal es pe cí fi ca ou ati vi da de não agres si va à so ci e da -
de.

É, tam bém, fun da men tal, que en ten da mos ser
do ma i or in te res se do Esta do es ten der seu con tro le
so bre as ar mas que já es tão de pos se da po pu la ção.
Esse con tro le, im pe di rá, por exem plo, que as al te ra -
ções de pos se como rou bo, ven da, ces são, em prés ti -
mo, etc, se fa çam de for ma clan des ti na, bur lan do,
des sa for ma, as dis po si ções da lei. E é evi den te que
esse con tro le será mais efi caz men te ob ti do com in -
cen ti vo e con di ções que fa ci li tem a le ga li za ção. O
con trá rio, como que rem as ini ci a ti vas em tra mi ta ção,
co lo car um ci da dão, de um mo men to para ou tro, em
si tu a ção ile gal, ace nar com a ame a ça de pri são e ofe -
re cer como úni ca al ter na ti va o con fis co de um bem,
que ele an tes ha via como seu, só terá como con se -
qüên cia ar ras tá-lo para a clan des ti ni da de, com os in -
con ve ni en tes que ana li sa mos aci ma. Ain da, por que,
sa be mos, e eles tam bém sa bem, que a es tru tu ra po li -
ci al do Esta do não tem a mí ni ma con di ção de for -
çá-los a en tre gar suas ar mas.

Ou tra me di da im por tan te se ria a apro va ção do
Pro je to de Lei o Se na do nº 138, de 1999, de au to ria
do ilus tre Se na dor Car los Pa tro cí nio, que aper fe i çoa
todo o ca pí tu lo da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de
1999, que tra ta das san ções pe na is para a inob ser -
vân cia das nor mas re fe ren tes à pos se, à guar da, ao
por te, à fa bri ca ção e ao co mér cio de ar mas de fogo, e
que se en con tra pron to para en trar na pa u ta da Co -



mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, des de
ju nho de 1999.

Enten de mos, fi nal men te, que ou tra pro vi dên cia
fun da men tal se ria dar ao Exe cu ti vo a com pe tên cia
para im pe dir, se ne ces sá rio, a ex por ta ção de ar mas
de fogo para pa í ses que fa zem fron te i ra com o Bra sil,
evi tan do o re tor no des sas ar mas por meio do con tra -
ban do. Para isso, su ge ri mos al te ra ção na Lei nº
9.112, de 10 de ou tu bro de 1995, que “Dis põe so bre a 
ex por ta ção de bens sen sí ve is e ser vi ços di re ta men te
vin cu la dos a tais bens”.

Essas me di das evi ta ri am a gran de ma i o ria
dos in con ve ni en tes ana li sa dos na pro pos ta em tela
e con tor na ria, in clu si ve, seus as pec tos in cons ti tu ci -
o na is.

É cla ro que ela só terá efe ti vi da de se a po lí cia
e a Jus ti ça fi ze rem sua par te. Ne nhu ma lei tem, por
si só, a ca pa ci da de de mu dar prá ti cas e com por ta -
men tos so ci a is.

Fi nal men te, as dis po si ções do Pro je to de Lei
do Se na do nº 614, de 1999, in ci dem nos mes mos
ví ci os dos an te ri o res e sua im ple men ta ção tra ria as
mes mas con se qüên ci as in de se já ve is aci ma ana li -
sa das.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, e pelo con se -
qüen te ar qui va men to dos Pro je tos de Lei do Se na do
de nºs 386 e 614, de 1999, na for ma da se guin te
emen da subs ti tu ti va:

EMENDA Nº 2-CRE 
(Subs tit uti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 1999

Dis põe so bre re gis tro, pos se e por te 
de arma de fogo e al te ra a Lei nº 9.112, de 
10 de ou tu bro de 1995, que “Dis põe so -
bre a ex por ta ção de bens sen sí ve is e ser -
vi ços di re ta men te vin cu la dos”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da, em todo o ter ri tó rio na ci o -

nal, con ces são de au to ri za ção de por te de arma de
fogo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se nu las as au to ri -
za ções de por te já con ce di das.

Art. 2º Só é ad mi ti do o por te de arma de fogo a
quem a lei re co nhe ce esse di re i to como ine ren te à
fun ção ou ati vi da de que exer ce.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes se di re i to os
ser vi do res do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA – que
exer cem po der de po lí cia em áre as flo res ta is e de
pre ser va ção.

Art. 3º A con ces são de no vos re gis tros de ar mas 
des ti na das à de fe sa de pes so as, não en qua dra das
no art. 2º, de pen de rá de o re que ren te com pro var
bons an te ce den tes, com por ta men to so ci al pro du ti vo,
ca pa ci da de téc ni ca de ma nu se io da arma e ap ti dão
psi co ló gi ca.

§ 1º Fica ga ran ti da a va li da de dos re gis tros já
con ce di dos.

§ 2º Às pes so as que pos su em ar mas não re gis -
tra das, re co nhe ce-se o di re i to de re gu la ri zar a pos se
no pra zo de cen to e vin te dias, isen tas das com pro va -
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go.

§ 3º Pre su me-se de boa fé a pes soa que pro mo -
ver o re gis tro de arma de fogo que te nha em sua pos -
se.

Art. 4º O re gis tro, a pos se e o por te de arma de
fogo por ati ra do res, ca ça do res, co le ci o na do res e ha -
bi tan tes em áre as ru ra is se rão re gu la dos por nor mas
es pe ci a is.

Art. 5º O in ci so I do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.112, 
de 10 de ou tu bro de 1995, que “Dis põe so bre a ex por -
ta ção de bens sen sí ve is e ser vi ços di re ta men te vin -
cu la dos”, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
§ 1º .......................................................
I – con si de ram-se bens de apli ca ção

bé li ca, to das as ar mas de fogo, os que a le -
gis la ção de fi na como de uso pri va ti vo das
for ças ar ma das ou que se jam de uti li za ção
ca rac te rís ti ca des sas ins ti tu i ções, in clu í dos
seus com po nen tes, so bres sa len tes, aces só -
ri os e su pri men tos;

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

Art. 6º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. –
Jef fer son Pé res, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la -
tor – Ge ral do Can di do (abs ten ção) – Ro meu
Tuma – Ber nar do Ca bral – Tião Vi a na – Gil ber to 
Mes tri nho – Ge ral do Melo – Ma u ro Mi ran da –
Fer nan do Ma tu sa lém – José Agri pi no – Ro ber -
to Re quião.





TEXTO FINAL OFERECIDO PELA
COMISSÃO DE RELAÇÕES

EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 1999

Dis põe so bre re gis tro, pos se e por te 
de arma de fogo e al te ra a Lei nº 9.112, de 
10 de ou tu bro de 1995, que ”Dis põe so -
bre a ex por ta ção de bens sen sí ve is e ser -
vi ços di re ta men te vin cu la dos“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da, em todo o ter ri tó rio na ci o -

nal, con ces são de au to ri za ção de por te de arma de
fogo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se nu las as au to ri -
za ções de por te já con ce di das.

Art. 2º Só é ad mi ti do o por te de arma de fogo a
quem a lei re co nhe ce esse di re i to como ine ren te à
fun ção ou ati vi da de que exer ce.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se nes se di re i to os
ser vi do res do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA – que
exer cem po der de po lí cia em áre as flo res ta is e de
pre ser va ção.

Art. 3º A con ces são de no vos re gis tros de ar mas 
des ti na das à de fe sa de pes so as, não en qua dra das
no art. 2º, de pen de rá de o re que ren te com pro var
bons an te ce den tes, com por ta men to so ci al pro du ti vo,
ca pa ci da de téc ni ca de ma nu se io da arma e ap ti dão
psi co ló gi ca.

§ 1º Fica ga ran ti da a va li da de dos re gis tros já
con ce di dos.

§ 2º Às pes so as que pos su em ar mas não re gis -
tra das, re co nhe ce-se o di re i to de re gu la ri zar a pos se
no pra zo de cen to e vin te dias, isen tas das com pro va -
ções pre vis tas no ca put des te ar ti go.

§ 3º Pre su me-se de boa fé a pes soa que pro mo -
ver o re gis tro de arma de fogo que te nha em sua pos -
se.

Art. 4º O re gis tro, a pos se e o por te de arma de
fogo por ati ra do res, ca ça do res, co le ci o na do res e ha -
bi tan tes em áre as ru ra is se rão re gu la dos por nor mas
es pe ci a is.

Art. 5º O in ci so I do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.112, 
de 10 de ou tu bro de 1995, que ”Dis põe so bre a ex por -
ta ção de bens sen sí ve is e ser vi ços di re ta men te vin -
cu la dos“, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 1º ...................................................
§ 1º .......................................................

I – con si de ram-se bens de apli ca ção
bé li ca, to das as ar mas de fogo, os que a le -
gis la ção de fi na como de uso pri va ti vo das
for ças ar ma das ou que se jam de uti li za ção
ca rac te rís ti ca des sas ins ti tu i ções, in clu í dos
seus com po nen tes, so bres sa len tes, aces só -
ri os e su pri men tos;

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

Art. 6º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de cen to e oi ten ta dias.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 29 de maio de 2001. –  Jef -
fer son Pe res, Pre si den te – Pe dro Piva, Re la tor.

OF./CRE/23/01

Bra sí lia, 29 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª, que esta Co mis são apro -
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999 que
”dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de
ar mas de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as“ nos ter mos
da Emen da nº 1-CRE(subs ti tu ti vo), bem como, de ci -
diu pela pre ju di ci a li da de do PLS nº 386, de 1999 que
“acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve -
re i ro de 1997, a fim de es ta be le cer cri té ri os para o
por te de ar mas de fogo“ e do PLS nº 614, de 1999 que 
”pro í be a ven da de arma de fogo em todo ter ri tó rio na -
ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, em re u nião re a li za da 
na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Jef fer son Pe res, Pre si den te 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTE 250 DO REGIMENTO INTERNO

Ata Cir cuns tan ci a da da re u nião con -
jun ta das Co mis sões de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, e de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, re a li za da em 11 de ja -
ne i ro de 2000, des ti na da à apre ci a ção dos
Pro je tos de Lei do Se na do NºS 292, de
1999, 386, de 1999, e 614, de 1999, onde
cons ta o re la tó rio oral pro fe ri do pelo Se na -
dor Pe dro Piva, Re la tor das Ma té ri as na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está
aber ta a pri me i ra re u nião ex tra or di ná ria da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, con jun ta
com a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, que se des ti na a apre ci ar os Pro je tos de Lei nºs
292/99, 386/99 e 614/99, que têm tra mi ta ção con jun -
ta.

É Re la tor da ma té ria o Se na dor Pe dro Piva.
Os re fe ri dos pro je tos dis põem so bre o fa bri co,

de pó si to, trân si to e por te de arma de fogo e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exa.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de ob ter um es cla re ci men to da Mesa a res -
pe i to da for ma de tra mi ta ção des sas três ma té ri as:
elas es tão já con so li da das em um subs ti tu ti vo e dis -
cu ti-lo-emos, ou qual de las terá pre fe rên cia na dis -
cus são, ou dis cu ti re mos as três? De vez que, como é
uru tan to anô ma la essa dis cus são, sob o pon to de
vis ta re gi men tal, so bre tu do por que a ma té ria está em
re gi me de ur gên cia, se ria in te res san te a Mesa nos
dar a ori en ta ção de vi da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A de ci são
será das duas Co mis sões, con jun ta men te. De po is de
o Sr. Re la tor pro fe rir o seu voto, con for me a sua ori en -
ta ção, a Co mis são ma ni fes tar-se-á so bre de que ma -
ne i ra vai tra mi tar a ma té ria.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA – Iso la da men te?
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se iso la -

da ou con jun ta men te, por meio de subs ti tu ti vo.
O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te,

peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -

dem, con ce do a pa la vra a V. Exa.
O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te,

gos ta ria de re ce ber có pi as dos três pro je tos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Se cre -

ta ria da Mesa me in for ma que es tão sen do dis tri bu í -
dos os avul sos no ple ná rio.

O SR. JEFFERSON PÉRES – Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Escla re ço 

ao Ple ná rio que, de po is de pro fe ri do o pa re cer, os
Srs. Se na do res de am bas as Co mis sões po de rão de -
ba tê-lo.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Pe dro
Piva.

O SR. PEDRO PIVA – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, an tes de pro fe rir ~ meu voto, gos ta ria 
de es cla re cer à Casa que se tra ta de um pro je to bas -
tan te dis cu tí vel, po lê mi co, e pen so, par ti cu lar men te,
que de ve ria ape nas ler o re la tó rio e as jus ti fi ca ti vas,
mas isso não exi me as Sras e os Srs. Se na do res de o
dis cu ti rem me lhor. Cre io que te mos que dis cu ti-lo e
ou vir as emen das, uma vez que vá ri as fo ram su ge ri -
das. Como Re la tor, vou ape nas ler o meu pa re cer e
sub me tê-lo à dis cus são dos Srs. Se na do res.

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 292, de 1999, de au to ria do ilus tre
Se na dor Ger son Ca ma ta, que ”dis põe so bre o fa bri -
co, de pó si to, trân si to e por te de arma de fogo e dá ou -
tras pro vi dên ci as.“ Ane xa dos a esse pro je to es tão o
Pro je to de Lei do Se na do n0 386, de 1999, de au to ria
do no bre Se na dor Djal ma Fal cão, que ”acres ce dis po -
si ti vos à Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a fim 
de es ta be le cer cri té ri os para a pos se de arma de
fogo“, e o Pro je to de Lei do Se na do n0 614, de 1999,
de au to ria do ilus tre Se na dor José Ro ber to Arru da,
que ”pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em
todo o ter ri tó rio na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.“

A pri me i ra pro po si ção pre ten de pro i bir o fa bri co, 
o de pó si to, o por te e o trân si to de ar mas de fogo em
todo o ter ri tó rio na ci o nal. Pre vê que em si tu a ção ”es -
pe ci al, sem pre a tí tu lo pre cá rio“, po de rá ser emi ti da,
pelo Esta do-Ma i or das For ças Arma das (atu al men te
Esta do Ma i or de De fe sa), a per mis são para o fa bri co
de ar mas de fogo para ex por ta ção ou uso das For ças
Arma das. Esse ór gão re gu la men ta ria o trân si to e o
por te das ar mas fa bri ca das, me di an te au to ri za ção
es pe cí fi ca. Cri ni i na li za a pos se, a guar da, o uso e o
trans por te de ar mas de fogo não au to ri za dos e dá rito
su má rio ao jul ga men to des ses de li tos. Pre vê, ain da, o 
pra zo de no ven ta dias para que ”toda pes soa que te -
nha a pos se ou a pro pri e da de de arma de fogo“ re co -
lha-a na de le ga cia mais pró xi ma, onde re ce be ria re ci -
bo e in de ni za ção em Le tras do Te sou ro.

O pri me i ro pro je to ane xa do pre ten de re ti rar de
to dos os ci da dãos o di re i to de guar da e por te de arma 
de fogo, in clu si ve da que les a quem a lei, hoje, re co -
nhe ce o di re i to de por te de arma como ine ren te à fun -
ção so ci al que de sem pe nham, como, por exem plo,
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e ju í zes. Tam bém, da -
que les que usam arma como es por te, os ati ra do res, e 
que as usam em ati vi da des de caça.

Man têm o di re i to de uso, por te e guar da de
arma de fogo às For ças Arma das, po lí ci as e, ex cep ci -
o nal men te, sob con tro le do Mi nis té rio do Exér ci to,
hoje Co man do do Exér ci to, aos fun ci o ná ri os das em -



pre sas de trans por tes de va lo res – co me te, aí, uma
ex ce ção. Dáo pra zo de cen to e oi ten ta dias para que
o Mi nis té rio da Jus ti ça e a Se cre ta ria de Se gu ran ça
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral re co lham ao Mi nis -
té rio do Exér ci to (Co man do do Exér ci to), para apro -
ve i ta men to, todo o ar ma men to que ”per ten ça a qual -
quer pes soa ou en ti da de, ou es te ja sob sua pos se ou
guar da.“ Pre vê que a pro du ção na ci o nal de arma de
fogo des ti na-se ao uso das For ças Arma das, das po lí -
ci as e à ex por ta ção.

Dis põe que, no caso de in te res se da se gu ran ça
na ci o nal, ”o Pre si den te da Re pú bli ca po de rá es ta ti zar 
tem po ra ri a men te fá bri cas de anu as de fogo...“ e que o 
”Po der Exe cu ti vo po de rá cri ar in cen ti vos para que as
fá bri cas de ar mas de fogo sob o con tro le do Esta do
mu dem de ati vi da de, no pra zo de um ano.“ De ter mi na 
que a União ad qui ra os es to ques e equi pa men tos in -
dus tri a is para apro ve i ta men to ”em ou tras ati vi da des
ou pe las For ças Arma das.“ Trans for ma em he di on dos 
os cri mes pre vis tos na Lei nº 9.437, de 1997. Fi nal -
men te, dá ao Po der Exe cu ti vo pra zo de no ven ta dias
para for mu lar uni ”pla no de ta lha do de com ba te ao
con tra ban do e ao des ca mi nho de ar mas de fogo.“

A úl ti ma pro po si ção, en tre ou tras dis po si ções,
pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, ex ce tu an do para as For ças Arma -
das, para os ór gãos de se gu ran ça pú bli ca e in te li gên -
cia e para as em pre sas de se gu ran ça pri va da. Pre vê
o re co lhi men to, me di an te in de ni za ção, de to das as
ar mas e mu ni ções de pro pri e da de par ti cu lar no pra zo
de tre zen tos e ses sen ta dias. Alte ra as pec tos pe na is
da Lei nº 9.437, de 1997, au men tan do as pe nas para
pos se, por te, fa bri co e ven da de ar mas de fogo, e re -
vo ga to dos os ar ti gos des sa lei que co li dem com as
dis po si ções da pro pos ta.

A essa úl ti ma pro po si ção foi apre sen ta da uma
emen da, de au to ria do no bre Se na dor Ber nar do Ca -
bral, no sen ti do de su pri mir mul ta im pos ta a em pre sas 
de trans por te aé reo, ro do viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo,
flu vi al e la cus tre que ”por qual quer meio pro mo va ou
per mi ta o trans por te de arma de fogo ou mu ni ção
sem a de vi da au to ri za ção ou com inob ser vân cia das
nor mas de se gu ran ça.“ Argu men ta o Se na dor que a
me di da é in jus ta e ina de qua da, dada a im pos si bi li da -
de de es sas em pre sas re a li za rem a fis ca li za ção, que
é de com pe tên cia dos ór gãos pú bli cos.

Aná li se.
Em que pese a vi sí vel in ten ção cen tral do emi -

nen te au tor do Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de
1999, de de sar mar a so ci e da de, ex pos ta em sua jus ti -
fi ca ti va, a ini ci a ti va pa re ce in ci dir em pro fun dos ví ci os

de ava li a ção, além de fe rir al guns dis po si ti vos cons ti -
tu ci o na is.

Em pri me i ro lu gar, a pro pos ta su ge re, de fato, o
de sar ma men to do ci da dão co mum, pa ca to, da que le
que ad qui re sua arma após o ne ces sá rio e le gal re -
gis tro e a guar da no in te ri or do seu lar, para exer cer
seu ina li e ná vel di re i to de de fe sa con tra um ata que in -
jus to ou na es pe ran ça de de fen der-se. Mas será jus to
ti rar-lhe até essa es pe ran ça? Tan to ele tem di re i to a
essa ini ci a ti va que a lei pe nal re co nhe ce a con di ção
de le gí ti ma de fe sa se o fi zer.

Em con tra par ti da, o que tem fe i to o Esta do para
dar se gu ran ça a esse ci da dão co mum? Tem re ti ra do
de cir cu la ção as ar mas que es tão em mãos de cri mi -
no sos, em quan ti da de cada vez ma i or, fru to, prin ci pal -
men te, do con tra ban do e do des ca mi nho? Não. Os
ban di dos, im pu ne men te, sem qual quer res tri ção,
con ti nu am ad qui rin do ”seu ins tru men to de tra ba lho”,
em qual quer es qui na, com o be ne plá ci to, às ve zes,
da omis são. O ci da dão or de i ro sen te-se acu a do no
re ces so do seu lar pe los ban di dos e, ago ra tam bém,
por se to res do Esta do que, dan do ou vi dos a uma in -
sis ten te cam pa nha, e tam bém da im pren sa, mo vi da
por in te res ses às ve zes le gí ti mos, tem se mos tra do
ine fi caz no com ba te à cri mi na li da de.

Um dos prin ci pa is ar gu men tos uti li za dos pela
im pren sa do de sar ma men to so ci al, uni la te ral, apre -
sen ta do como pa na céia para to dos os ma les, é de
que, de cada 16 ci da dãos que re a gem ar ma dos con -
tra ban di dos tam bém ar ma dos só um lo gra êxi to. É
evi den te que essa es ta tís ti ca não é sé ria. Pos suo di -
ver sas ou tras es ta tís ti cas que di zem jus ta men te o
con trá rio. Pos suo em mi nhas mãos es ta tís ti cas que
mos tram que, no Esta do do Rio de Ja ne i ro, ape nas
uma cen te na de ar mas es tão de fato re gis tra das em
nome do ci da dão co mum, en quan to, ob vi a men te, mi -
lha res e mi lha res es tão em mãos cri mi no sas. O que
va mos fa zer? Co i bir cen te nas de pes so as pa ca tas,
que re gis tra ram suas ar mas, de usá-las en quan to os
ban di dos têm ar mas efi ca zes e, na ma i o ria das ve -
zes, con tra ban de a das.

Mes mo que as es ta tís ti cas vin cu la das pela im -
pren sa fos sem re a is, en ten de mos que a es pe ran ça
de qual quer ci da dão de ser bem su ce di do tem que
ser res pe i ta da. De ve mos lem brar que exis tem ci da -
dãos ap tos, emo ci o nal e tec ni ca men te, para de fen -
der-se. Va mos ne gar-lhes o di re i to de fazê-lo efi caz -
men te, mes mo que se jam pou cos? Sob que fun da -
men to? Mor men te quan do o Esta do está fa li do no
que si to se gu ran ça pú bli ca e não tem sido ca paz de
ga ran tir o mí ni mo? 



Qual a ga ran tia de so bre vi vên cia? Re fe ri mo-nos 
ao di re i to de pos se e guar da de ar mas no in te ri or de
re si dên ci as. Não es ta mos fa lan do do ci da dão que se
arma e sai de casa, que tran si ta com uma arma, a
este so mos ab so lu ta men te con trá ri os. Este, a meu
ver, é um di re i to que deve ser ne ga do, pois pode ha -
ver uma ba ti da de car ro, uma bri ga na rua, em um bar. 
Nes se caso, o Esta do deve exer cer sua fun ção de se -
ve ra fis ca li za ção. A pos se de arma, en tre tan to, den tro 
de cer tas con di ções, pode ser exer ci da. 

No pro je to, ve mos que con di ções ex cep ci o na is
po dem ser aten di das, como, por exem plo, as que di -
zem res pe i to às em pre sas de se gu ran ça. Isso é um
pou co com pli ca do, fi ca ri am ape nas as em pre sas de
se gu ran ça, man te ne do ras da or dem e do bem-es tar?
Qu a is em pre sas de se gu ran ça? Qu a is in di ví du os da
em pre sa de se gu ran ça? Qual é o ní vel psi co téc ni co
ou psi co ló gi co de di ver sos ci da dãos des sas em pre -
sas de se gu ran ça? São as mes mas da que les que
têm pos se de arma em sua casa.

A pe que na em pre sa, a mi cro em pre sa, que fa bri -
ca pe que nas quan ti da des e não pode con tra tar uma
em pre sa de se gu ran ça, como de fen de o seu pa tri mô -
nio? Na ati vi da de ru ral, nas fa zen das, quem tran si ta
por es tra das lon gín quas, quem pos sui uma fa zen da,
uma pro pri e da de e a vê in va di da por ci da dãos fora da
lei, en fim, como de fen der o seu pa tri mô nio? O que fa -
zer? 

Srªs e Srs. Se na do res, ob vi a men te to dos es ta -
mos pre o cu pa dos com este pro ble ma que pen so tem
que ser ana li sa do com mais dis cus são. Sou fa vo rá vel
a que ele seja dis cu ti do du ran te a con vo ca ção ex tra -
or di ná ria e que te nha mos uma so lu ção, já que es ta -
mos aqui e te mos que apre sen tar um sal do po si ti vo
de re a li za ções des te Con gres so, mas va mos fazê-lo
com cal ma e aca tan do as inú me ras emen das.

Há pou cos mi nu tos, re ce bi su ges tões da Ma ri -
nha so bre por te de arma em con di ções es pe ci a is, das 
com pa nhi as aé re as, com mul tas de até 200 mil re a is
se se en con trar uma arma den tro do avião – tra ta-se
de uma com pa nhia aé rea; não é Alfân de ga nem Po lí -
cia para co i bir que um in di ví duo por te uma arma, e
será ela res pon sá vel pela ma nu ten ção.

Va mos im por tar ba las dos Esta dos Uni dos ou
de não sei onde? Isso por que te mos de ve ri fi car como 
fi cam as For ças Arma das. Fe char sim ples men te as
fá bri cas pa re ce-me uma so lu ção, a meu ver, um pou -
co sim plis ta.

O SR. GERSON CAMATA – Se na dor Pe dro
Piva, V. Exª me per mi te uma apar te?

O SR. PEDRO PIVA – Per mi ta-me, Exce lên cia,
ape nas con clu ir o meu ra ci o cí nio e ou vi rei V. Exª.

Há tem pos, logo no iní cio des ta mi nha ca mi nha -
da no Se na do Fe de ral – V. Exª se re cor dam – apre -
sen tei um pro je to pelo qual se ri am co lo ca dos pe que -
nos se los nos ci gar ros para que esse im pos to fos se
para a sa ú de, em lu gar da CPMF. Eu ima gi na va que
aque les que fu mam e be bem de vem pa gar esse im -
pos to so ci al.

Na épo ca, foi-me dito pelo Go ver no que isso
não adi an ta ria nada, por que, se hou ves se mais im -
pos tos, ha ve ria ma i or con tra ban do.

Como ana li sa mos esse fato, à luz des ta ques -
tão? Se sim ples men te cor tar mos as em pre sas, in ci di -
ría mos no mes mo erro, es ta ría mos fo men tan do o
con tra ban do de ar mas.

Ou vi rei pri me i ra men te o Se na dor Ger son Ca -
ma ta e con ti nu a rei na mi nha ex po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª de -
ve rá pro fe rir o seu pa re cer e, em se gui da, os Srs. Se -
na do res o dis cu ti rão.

V. Exª pode con ti nu ar.
O SR. PEDRO PIVA – Ago ra, não es ta mos fa -

lan do de di re i to a por te de arma. Re fe ri mo-nos ao di -
re i to de pos se e guar da des sas ar mas no in te ri or dos
la res e lo ca is de tra ba lho, di re i to re co nhe ci do pela
qua se to ta li da de dos pa í ses, in clu si ve pe los mais ci vi -
li za dos, por que diz res pe i to in trin se ca men te ao ir re fu -
tá vel di re i to de de fe sa da vida. Se per mi tir mos a ne -
ga ção des se úl ti mo di re i to, o que fa re mos, em tro ca,
para dar se gu ran ça a es sas pes so as?

Por que im pe dir que ma gis tra dos, mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, ati ra do res e ca ça do res ad qui ram
ar mas? A ne ces si da de que es sas pes so as têm de
por tar ar mas pres cin de de ex pli ca ções. E é ób vio que
elas, mu i to ra ra men te, con tri bu am para o au men to
dos re gis tros po li ci a is e dos ín di ces de cri mi na li da de.

To me mos, por exem plo, três pa í ses que, se gun -
do a im pren sa,se des ta cam por te rem so ci e da des
sig ni fi ca ti va men te “de sar ma das” e com ba i xos ín di -
ces de cri mi na li da de: Aus trá lia, Ca na dá e Ja pão.

Os três pos su em ar mas; dois de les as ex por tam 
(Aus trá lia e Ca na dá) e um de les é um dos ma i o res
pro du to res e ex por ta do res mun di a is de ar mas (Ca na -
dá). A le gis la ção dos três ad mi te a ob ten ção do por te
de arma. Ocor re que o for ne ci men to de au to ri za ção é
fe i to em ca rá ter ex cep ci o nal no Ja pão e no Ca na dá,
mas é bem mais to le ran te na Aus trá lia. Em to dos eles, 
a lei que re gu la o as sun to tem ri gor se me lhan te à nos -
sa. No Ca na dá, 30,8% das re si dên ci as pos su em ar -
mas le ga is. Na Aus trá lia, 20,1%. No Bra sil, após a vi -



gên cia da Lei nº 9.437, de 1997, es ta mos em tor no de 
5,2%!

É im por tan te ob ser var mos que, di fe ren te men te
do que pa re ce em cer tos or ga nis mos de co mu ni ca -
ção so ci al que rem que nós acre di te mos, nos pa í ses
ci ta dos, não foi o de sar ma men to da so ci e da de que di -
mi nui dra ma ti ca men te os ín di ces de cri mi na li da de. A
prin ci pal ca u sa foi o cu i da do so pre pa ro pro fis si o nal
das po lí ci as os ten si vas e ju di ciá ri as des ses pa í ses,
co nhe ci das por sua efi ciên cia e com pe tên cia. Tam -
bém con cor re para esse qua dro a efi cá cia da Jus ti ça
e da edu ca ção nes ses pa í ses. O êxi to do de sar ma -
men to da so ci e da de, nes ses Esta dos, não é ca u sa do 
pro ces so, mas con se qüên cia. A so ci e da de sen tiu-se
tran qüi la para de sar mar-se, por que con fia e se sen te
se gu ra com sua Po lí cia e sua Jus ti ça. Essa não é, ab -
so lu ta men te, a si tu a ção exis ten te nes te mo men to.

Sa be mos que ou tros pa í ses, onde se re a li za es -
tu do es ta tís ti co sé rio, vi san do ori en tar a so ci e da de
so bre o as sun to, têm cons ta ta do que um dos fa tos
prin ci pa is a ini bir o cri mi no so ar ma do é a pos si bi li da -
de de a ví ti ma es tar ar ma da.

É fá cil in fe rir-se que ini ci a ti vas le gis la ti vas, en tre 
nós, que vi sam ao de sar ma men to uni la te ral, es tão
des ti na das a frus trar ra pi da men te a es pe ran ça da so -
ci e da de em sua ur gen te ne ces si da de de se gu ran ça.
Nes se sen ti do, te mos ex pe riên cia re cen te. É mu i to
sig ni fi ca ti vo que, ape sar de em vi gor há mais de dois
anos, a Lei nº 9.437, de 1997 – a qual, en tre ou tras
ma té ri as, “es ta be le ce con di ções para o re gis tro e
para o por te de arma de fogo” e de fi ne, com ri gor, os
cri mes de cor ren tes da inob ser vân cia de suas dis po si -
ções –, não ca u sou qual quer me lho ria.

Se ana li sar mos suas dis po si ções, as do De cre -
to nº 2.222, de 8 de maio de 1997, que a re gu la men ta, 
as do De cre to nº 2.998, de 23 de mar ço de 1999, que
ins ti tui a Fis ca li za ção de Pro du tos Con tro la dos, e as
das por ta ri as do en tão Mi nis té rio do Exér ci to, hoje
Co man do do Exér ci to, a quem cabe, cons ti tu ci o nal -
men te, o con tro le das ati vi da des, ve ri fi ca re mos que
nos sas nor mas são bas tan te ri go ro sas. Elas pre vê em 
um con tro le so bre a fa bri ca ção, a aqui si ção e o por te
le ga is de ar mas de fogo, que se ri am mais do que su fi -
ci en tes, no meu en ten der, para evi tar que esse tipo de 
arma se dis se mi nas se pela po pu la ção ou che gas se
às mãos de pes so as in cli na das ao seu uso cri mi no so.
Do pon to de vis ta dos di re i tos hu ma nos, a nos sa le -
gis la ção so bre arma de fogo é das mais avan ça das e
res tri ti vas do mun do. Tan to é as sim que o co mér cio de 
ar mas caiu en tre nós em 80% após o ad ven to da Lei

nº 9.437, de 1997 (qua se 90%, se con si de rar mos as
ar mas ad qui ri das por pes soa fí si ca).

Mas, en tão, o que ocor re? Não po de mos ne gar
o fato de que os ín di ces de cri mes vi o len tos, par ti cu -
lar men te os per pe tra dos com arma de fogo, têm au -
men ta do de for ma alar man te nos úl ti mos dois anos
(en tre 10% e 15%, de pen den do do Esta do), ape sar
de as ven das de ar mas, após o ad ven to da Lei nº
9.437, de 1997, te rem sido re du zi das em cer ca de
80%! E numa pro por ção se me lhan te à con ces são de
por te de arma!

Os pró pri os de fen so res do de sar ma men to to tal,
uni la te ral, re co nhe cem que o efe i to será pe que no so -
bre os ín di ces cri mi na is. Atri bu em 10% dos ho mi cí di -
os com arma de fogo a pes so as co muns, a ci da dãos
pa ca tos, que se de i xam le var por um mo men to de fú -
ria, em meio a uma dis cus são, ou pela sen sa ção de
po der que lhes dá a pos se de uma arma.

Ou tra fa lá cia. Enten de mos que, se fos se real,
10% se ria uma taxa mu i to alta para o tipo de agen te
(ci da dão co mum, pa ca to), o que tal vez jus ti fi cas se
essa me di da le gal mais enér gi ca. Não obs tan te, es ta -
mos cer tos, mais uma vez, de que a es ta tís ti ca não
re fle te a re a li da de. Nela es tão cer ta men te in clu í dos
cri mes co me ti dos por pes so as de ín do le vi o len ta, co -
me ten do seu pri me i ro de li to, ou que, pela pri me i ra
vez, foi re gis tra do. No le van ta men to des se dado es ta -
tís ti co, hou ve o cu i da do de se ave ri guar a ori gem le -
gal ou ile gal da arma? O agen te ti nha por te de arma?
Se ti nha por te, ha via pas sa do nas pro vas téc ni cas e
psi co ló gi cas ne ces sá ri as à ob ten ção do por te? Não é 
crí vel que o ci da dão co mum, “pa ca to”, ad qui ra e por te 
uma arma, ile gal men te, e tor ne-se re pen ti na men te vi -
o len to a pon to de ti rar a vida de seu se me lhan te numa 
dis cus são fú til. O tipo de pes soa que co me te es ses
atos é aque la a quem a lei em vi gor não per mi te o por -
te de arma. E é im por tan te ob ser va mos que, tam bém, 
para esse tipo de agen te, uma “lei de de sar ma men to”
mos trar-se-ia inó cua.

Para ve ri fi car mos como é di fí cil cor re la ci o nar a
quan ti da de de por tes de arma au to ri za dos com os ín -
di ces de cri mi na li da de, bas ta ve ri fi car mos o que dis se 
há pou co: o Esta do do Rio de Ja ne i ro, com foco de cri -
mi na li da de alta no País, pos sui 102 por tes de arma vi -
gen do. Não acre di to na es ta tís ti ca, deve ser mais,
mas ape nas al gu mas cen te nas de por tes de arma au -
to ri za dos. O Rio Gran de do Sul, com uma das me no -
res ta xas de as sas si na to por 100 mil ha bi tan tes, tem
mais de 40.000 por tes de arma dis tri bu í dos.

Di an te des se qua dro, a ten ta ti va de im por à so -
ci e da de leis vi san do ao de sar ma men to uni la te ral,



quan do ela dá mos tras de não crer em sua efi cá cia,
aten de ape nas a pou cos in te res ses.

Como o Esta do não está or ga ni za do para pren -
der e jul gar pes so as que por tam ar mas ile gal men te e
nem toma qual quer ati tu de ade qua da para or ga ni -
zar-se, ele en ga na a so ci e da de, dan do-lhe a es pe ran -
ça de uma vida se gu ra com a pro i bi ção de ven da de
ar mas. Se ele não con se gue im pe dir o por te ile gal,
como con se gui rá im pe dir a ven da?

O Esta do deve se or ga ni zar me lhor para de fen -
der o pa tri mô nio do ci da dão co mum. Por pa tri mô nio
en ten da-se casa, fa zen da, fa mí lia ou seu pe que no
ne gó cio, para cuja vi gi lân cia esse ci da dão co mum
não po de rá ja ma is con tra tar uma em pre sa de se gu -
ran ça de gran de por te, fi can do in clu si ve à mer cê de
um lobby ex tra or di ná rio des sas em pre sas.

Qu an do a ini ci a ti va pro põe que a pro du ção na ci -
o nal de ar mas de fogo des ti ne-se ex clu si va men te ao
uso das For ças Arma das, das Po lí ci as e à ex por ta -
ção, de mons tra to tal alhe a men to e des co nhe ci men to
da re a li da de. Com a co lo ca ção em vi gor de uma lei
como a pro pos ta, logo em se gui da, com toda cer te za, 
não te re mos mais in dús tria para pro du zir ar mas e ex -
por tá-las! São de ze nas de mi lha res de em pre gos que 
de sa pa re ce rão – en ten da-se não só os di re ta men te
li ga dos à ati vi da de, mas to dos os re la ci o na dos à dis -
tri bu i ção de ar mas. Te mos é que le ga li zar a fa bri ca -
ção, aqui si ção e por te de ar mas, não ape nas co i bir
es sas si tu a ções.

Cer ca de 70% do ar ma men to que ex por ta mos
des ti na-se aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Sem
esse mer ca do, nos sa in dús tria é in viá vel. Des de o ad -
ven to da Lei nº 9.437, de 1997, que di mi nu iu dras ti ca -
men te nos so co mér cio in ter no de ar mas e, de que bra, 
pro mo veu a qua se pa ra li sa ção da im por ta ção de ar -
ma men to, nos so País tem re a li za do gran de es for ço
jun to ao Go ver no ame ri ca no para sus tar a apli ca ção,
con tra nós, do prin cí pio da re ci pro ci da de de co mér cio
que eles uti li zam em suas re la ções co mer ci a is.

Gran des fa bri can tes ame ri ca nos (Colt e Smith
Wes son, en tre ou tros) têm re i vin di ca do, jun to ao De -
par ta men to de Co mér cio ame ri ca no, a apli ca ção des -
se prin cí pio con tra nós, o que sig ni fi ca ria a ces sa ção
de nos sas ex por ta ções de ar mas para aque le País e,
como con se qüên cia, o fe cha men to de nos sa in dús tria 
de ar mas le ves – aliás, as me nos usa das, por que os
ban di dos ge ral men te usam ar mas de gros so ca li bre
–, tais como Ta u rus, Ros si, Imbel, en tre ou tras, que
em pre gam jun tas mi lha res e mi lha res de ci da dãos
bra si le i ros. Nos sa úni ca de fe sa e a ra zão de con ti nu -
ar mos em ati vi da de é o fato de ain da man ter mos lo jas 

co mer ci a is em fun ci o na men to, o que, não obs tan te
um flu xo ba i xís si mo de im por ta ção, con ti nua ca rac te -
ri zan do, em úl ti ma ins tân cia, a pos si bi li da de de co -
mér cio.

O fe cha men to to tal do co mér cio in ter no de ar -
mas dará aos gran des fa bri can tes ame ri ca nos o ar -
gu men to ne ces sá rio para ob te rem a pro i bi ção de im -
por ta ção de ar mas com ori gem no Bra sil, e nada po -
de rá evi tar o en cer ra men to da ati vi da de.

Isso só nos ca u sa ria da no sos re fle xos so ci o e co -
nô mi cos e de de fe sa na ci o nal, como: mais de sem pre -
go; di fi cul da des de re po si ção de pe ças e ar mas para
as Po lí ci as e For ças Arma das, di fi cul da des para a
mo bi li za ção na ci o nal (au sên cia de in dús tri as ap tas à
fa bri ca ção de ar mas) e trans fe rên cia de im pos tos,
pos tos de tra ba lho e lu cros para pa í ses e em pre sas
es tran ge i ras (após 1997, 27.000 pos tos de tra ba lho e
uma ge ra ção anu al de R$40 mi lhões em im pos tos). E
isso tudo sem qual quer van ta gem para nós. De ve mos
ain da lem brar que o co mér cio le gal se ria fa tal men te
subs ti tu í do pelo clan des ti no, que iria ge rar sa lá rio e
im pos tos no ex te ri or! Que mo ti vo jus ti fi ca ria ado tar -
mos nor ma que con duz a re la ção cus to-be ne fí cio tão
des fa vo rá vel?

A pos se, a guar da, o uso e o trans por te ile gal de
ar mas de fogo já são pro i bi dos e ti pi fi ca dos cri mi nal -
men te pela Lei nº 9.437, e com san ção ma i or que a
su ge ri da na pro pos ta. No caso da arma de fogo ser de 
uso pro i bi do ou res tri to, o po ten ci al ofen si vo do de li to
im põe pena mais ri go ro sa, quan do en tão não ca be ria
rito su má rio, como pro põe o au tor.

Qu an to à su ges tão de dar um pra zo de no ven ta
dias para que “toda pes soa que te nha a pos se ou a
pro pri e da de de arma de fogo” re co lha-a à de le ga cia
mais pró xi ma, onde re ce be ria re ci bo e in de ni za ção
em Le tras do Te sou ro, é in cons ti tu ci o nal, por que nos -
sa Car ta Mag na dis põe que a de sa pro pri a ção de ve rá
ser fe i ta me di an te jus ta e pré via in de ni za ção em di -
nhe i ro (art. 5º, in ci so XXIV).

As pro pos tas do Pro je to de Lei do Se na do nº
386, de 1999, ane xo, não con cor rem para apri mo rar o 
pri me i ro, pois, além de in ci dir nos mes mos er ros con -
ce i tu a is e de ava li a ção da que le, in cor rem em ou tros
ví ci os, igual men te gra ves, aba i xo ana li sa dos.

Qu an do su ge re dar um pra zo de 180 dias para
que o Mi nis té rio da Jus ti ça e as Se cre ta ri as de Se gu -
ran ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral re co lham ao
Mi nis té rio do Exér ci to (Co man do do Exér ci to), para
apro ve i ta men to, todo o ar ma men to que “per ten ça a
qual quer pes soa ou en ti da de ou es te ja sob sua pos se 
ou guar da”, a pro pos ta é du pla men te in cons ti tu ci o nal. 



Em pri me i ro lu gar, não aten de às dis po si ções cons ti -
tu ci o na is que ve dam o con fis co (in ci sos XXII e XXIV
do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral – CF). Em se gun do
lu gar, atri bui à União com pe tên cia que ela não tem
de, fe rin do o prin cí pio da Fe de ra ção, or de nar aos en -
tes fe de ra dos que con fis quem ar mas em po der dos
ci da dãos.

As su ges tões de que, no caso do in te res se da
se gu ran ça na ci o nal, “o Pre si den te da Re pú bli ca po -
de rá es ta ti zar tem po ra ri a men te as fá bri cas de ar mas
de fogo....” e o “Po der Exe cu ti vo po de rá cri ar in cen ti -
vos para as fá bri cas de ar mas de fogo sob o con tro le
do Esta do mu dem de ati vi da de, no pra zo de um ano“,
re ves tem-se no va men te de in cons ti tu ci o na li da de,
além de se rem ab sur das.

A es ta ti za ção sem de sa pro pri a ção é ve da da
pela Cons ti tu i ção Fe de ral, por que, como já dis se mos
an tes, im pli ca na tu ral men te con fis co. No caso, a pro -
pos ta es ta ti zan te me di an te de sa pro pri a ção, até de vi -
do ao vul to que as su mi ria o pro gra ma, tam bém é in -
cons ti tu ci o nal, por for ça do art. 167 da Cons ti tu i ção
Fe de ral:

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

Nos ab sur dos, en qua dram-se a es ta ti za ção
tem po rá ria (?) e o in cen ti vo do Esta do a si pró prio.

E para o ob je ti vo ima gi na do pelo ilus tre pro po -
nen te, ne ces si da de de de fe sa, a Cons ti tu i ção Fe de ral 
dis põe di fe ren te men te, pre ven do que, ”no caso de
imi nen te pe ri go pú bli co, a au to ri da de com pe ten te po -
de rá usar de pro pri e da de par ti cu lar, as se gu ra da ao
pro pri e tá rio in de ni za ção ul te ri or, se hou ver dano“ (art. 
5º, in ci so XXV da Cons ti tu i ção Fe de ral).

A or dem dada à União para que se ad qui ra os
es to ques e equi pa men tos das fá bri cas de ar mas tam -
bém é in cons ti tu ci o nal pe los mes mos mo ti vos aci ma
apre sen ta dos, e mais, por fe rir os prin cí pi os da in de -
pen dên cia e har mo nia en tre os Po de res ao imis cu -
ir-se em ma té ria, evi den te men te, de com pe tên cia pri -
va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, a quem cabe
”exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta do, a di -
re ção su pe ri or da Admi nis tra ção Fe de ral“ (art. 84, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

O Pro je to ane xo pro põe ain da que os cri mes ti -
pi fi ca dos na Lei nº 9.437, de 1997, se jam con si de ra -
dos he di on dos.

Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa mos re sis tir à ten -
ta ção de clas si fi car como de fi ni dos na Lei nº 8.072, de 

25 de ju lho de 1990, que ”dis põe so bre os cri mes he -
di on dos“, to dos os de li tos que nos ca u sam es cân da lo 
ou in dig na ção. De ve mos nos lem brar que, após a edi -
ção da que la lei, o ter mo ”he di on do“, quan do re fe ri do
a uma in fra ção pe nal, não deve ser con si de ra do ou
em pre ga do como sim ples qua li fi ca ti vo da pa la vra cri -
me, mas, ao con trá rio, deve ser uti li za do quan do o
sig ni fi ca do ju rí di co do ter mo, de fi ni do em lei, o jus ti fi -
car. ”He di on do“ re fe re-se a uma na tu re za de de li to
com ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas e con duz a con se -
qüên ci as ju rí di cas bem de fi ni das.

Cri me he di on do é aque le pra ti ca do com tor pe -
za, cru el da de e vi o lên cia fí si ca. O cri mi no so, nor mal -
men te, pra ti ca o cri me man ten do con ta to vi su al ou fí -
si co com a ví ti ma. Assis te a seu so fri men to e se com -
pa ra com ele, ou, no mí ni mo, não de mons tra qual quer 
sen si bi li da de.

Qu an do o PLS nº 386, de 1999, obri ga o Exe cu -
ti vo a for mu lar um ”pla no de ta lha do de com ba te ao
con tra ban do e ao des ca mi nho de ar mas de fogo“, no -
va men te in ci de, a nos so ver, em inob ser vân ci as cons -
ti tu ci o na is, por se imis cu ir, mais uma vez, em prer ro -
ga ti vas do Pre si den te da Re pú bli ca.

Não obs tan te, ape sar do ví cio cons ti tu ci o nal,
es ta mos con ven ci dos de que essa me di da, se to ma -
da pelo Exe cu ti vo Fe de ral, em co or de na ção com os
Exe cu ti vos es ta du a is e do Dis tri to Fe de ral, é uma
idéia vá li da que te ria efi cá cia para re du zir a vi o lên cia
so ci al, se co lo ca da em prá ti ca jun ta men te com ou tras 
que vi sas sem de sar mar os ban di dos.

Te mos de com ple men tar a Lei. Não po de mos
sim ples men te, em dois ar ti gos, can ce lar to dos os re -
gis tros de ar mas e con fis cá-las. Pre ci sa mos de um
es tu do mais de ta lha do da pro po si ção.

Esta mos tam bém con ven ci dos de que uma co -
la bo ra ção efe ti va para o de sar ma men to se ria a pro i bi -
ção da con ces são de au to ri za ção de por te de arma
de fogo. Essa me di da per mi ti ria a se pa ra ção do joio
do tri go. Aque les que, pu bli ca men te, por tas sem ar -
mas es ta ri am, in du bi ta vel men te, pra ti can do cri me co -
mi na do na Lei nº 9.437, de 1997, e com base nela se -
ri am pu ni dos. Só fi ca ri am fora da pro i bi ção aque les ci -
da dãos a quem Lei re co nhe ce o por te de arma como
ine ren tes à fun ção – ofi ci a is das For ças Arma das, po -
li ci a is, agen tes de se gu ran ça, ju í zes, mem bros do Mi -
nis té rio Pú bli co. Esse tipo de por te não é um di re i to in -
di vi du al e, sim, uma con ces são do Esta do a uma clas -
se de pes so as que re a li za fun ção ins ti tu ci o nal es pe cí -
fi ca.



Essa me di da evi ta ria a gran de ma i o ria dos in -
con ve ni en tes ana li sa dos na pro pos ta da Lei e con tor -
na ria, a meu ver, seus as pec tos in cons ti tu ci o na is.

E cla ro que ela só terá efe ti vi da de se a po lí cia e
a Jus ti ça fi ze rem sua par te. Ne nhu ma lei tem, por si
só, a ca pa ci da de de mu dar as prá ti cas de com por ta -
men tos so ci a is.

Fi nal men te, as dis po si ções do Pro je to de Lei do
Se na do nº 614, de 1999, in ci dem nos mes mos ví ci os
dos an te ri o res, e sua im ple men ta ção tra ria as mes -
mas con se qüên ci as in de se já ve is a se rem ana li sa das.

Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, e pelo con se -
qüen te ar qui va men to dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 386 e 614, na for ma da se guin te emen da subs ti tu -
ti va:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292
(Subs ti tu ti vo), DE 1999

Dis põe so bre por te de arma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da, em todo o ter ri tó rio na ci o -

nal, a con ces são de au to ri za ção de por te de ar mas
de fogo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se nu las as au to ri -
za ções já con ce di das.

Art. 2º Só é ad mi ti do por te de arma de fogo a
quem a lei re co nhe ce esse di re i to como ine ren te à
fun ção ou à ati vi da de que exer ce.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 180 dias.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, pre o cu -
po-me com o ter mo ”re gu la men ta rá“, pois se tra ta do
re gu la men to, da dis cus são den tro des ta Casa, das
emen das. A pro po si ção de to dos os Srs. Se na do res
tra rá luz a esse de ba te.

Sou con tra o por te de ar mas de fogo. Sou pelo
re gis tro, pela fiel ob ser vân cia dos pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is, dos pre ce i tos de se gu ran ça das ar mas das
For ças Arma das. No en tan to, quan to à pos se, gos ta -
ria que os Srs. Se na do res pen sas sem e re fle tis sem
so bre o fe cha men to puro e sim ples des sas fá bri cas e
so bre o con fis co das ar mas exis ten tes. Que cri mi no so 
de vol ve rá a sua arma? Ape nas aque les que cum prem 
a lei o fa rão; os ou tros con ti nu a rão ar ma dos.

Pre ci sa mos re fle tir mu i to e mu dar a lei, para fa -
zer com que te nha mos mais se gu ran ça. Pre ci sa mos
dis ci pli nar e fis ca li zar. Com um de ba te apri mo ra do,

um de ba te mais pro fun do nes ta Casa, de ve mos apro -
var essa re gu la men ta ção ain da nes ta con vo ca ção
ex tra or di ná ria.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re la tó -

rio con clui pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 292, de 1999, nos ter mos do subs ti tu ti vo apre -
sen ta do pelo Re la tor, e pelo ar qui va men to dos Pro je -
tos nºs 386 e 614, de 1999.

Na for ma re gi men tal, como esta é uma re u nião
con jun ta da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal e 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 Re nan
Ca lhe i ros, Re la tor na CCJ.

O SR. JOSÉ FOGAÇA – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª

O SR JOSÉ FOGAÇA – Antes de o Se na dor
Re nan Ca lhe i ros usar da pa la vra, in da go a V. Exª se
há có pia do alen ta do pa re cer apre sen ta do pelo Se na -
dor Pe dro Piva, com o subs ti tu ti vo que aca bou de ofe -
re cer. Não es ta mos ten do, di an te da exis tên cia de três 
pro je tos, a ori en ta ção cla ra do ca mi nho que está sen -
do ado ta do pe los Re la to res, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Como o
Se na dor Pe dro Piva não en tre gou an te ri or men te o
seu pa re cer à Mesa, foi im pos sí vel dis tri bui-lo aos
Srs. Se na do res. Mas, du ran te a ex po si ção do Re la tor
Re nan Ca lhe i ros na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, o re la tó rio apre sen ta do pelo Se na dor
Pe dro Piva já es ta rá nas mãos de to dos os Srs. Se na -
do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, o Se na dor Pe dro Piva con clu -
iu o seu pa re cer, apre sen tan do um subs ti tu ti vo ao
pro je to de lei que pro í be a co mer ci a li za ção de ar mas
e mu ni ções no Bra sil.

Evi den te men te, Sr. Pre si den te, o Se na do não
co nhe ce pro fun da men te o subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo
Se na dor Pe dro Piva. Por tan to, an tes de tudo, peço
vis ta do pa re cer e pro po nho, Sr. Pre si den te, a exem -
plo do que fi ze mos hoje na Co mis são de Cons ti tu i ção, 
Jus ti ça e Ci da da nia, um ca len dá rio que se pos sa de -
sen vol ver num cur tís si mo es pa ço de tem po, ca paz de 
com pa ti bi li zar a tra mi ta ção des te con tro ver so e po lê -
mi co pro je to. Antes, po rém, de ve mos ou vir to das as
par tes que têm in te res se no as sun to.



Pro pus, Sr. Pre si den te, que fi zés se mos uma au -
diên cia pú bli ca para con fron tar po si ções no dia 18,
mas essa data po de ria in vi a bi li zar a com pa ti bi li za ção
ne ces sá ria com a tra mi ta ção na con vo ca ção do Con -
gres so Na ci o nal.

Pro po nho, por tan to, que fa ça mos essa au diên -
cia pú bli ca das duas Co mis sões con jun ta men te re u -
ni das na quin ta-fe i ra, logo após a Ordem do Dia, para
que pos sa mos ou vir, por exem plo, o Emba i xa dor do
Re i no Uni do no Bra sil, que de ve rá ex por o pro je to
ado ta do na Ingla ter ra e as es ta tís ti cas re fe ren tes à
pro i bi ção da ven da de ar mas; o Di re tor da Po lí cia Fe -
de ral, que terá, evi den te men te, con tri bu i ções im por -
tan tes so bre o vo lu me de ar mas ile ga is e as pers pec -
ti vas para o com ba te ao con tra ban do no País; os Go -
ver na do res, es pe ci al men te do Rio de Ja ne i ro –
Anthony Ga ro ti nho – e do Dis tri to Fe de ral, que im -
plan ta ram leis es ta du a is, ob je ti van do pro i bir a co mer -
ci a li za ção de ar mas de fogo; re pre sen tan tes do mo vi -
men to Viva Rio, do Rio de Ja ne i ro; re pre sen tan tes do
Mo vi men to de Com ba te à Vi o lên cia, do Esta do de
São Pa u lo; en ti da des como a Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil e a CNBB e tam bém re pre sen tan tes das in -
dús tri as de ar mas do País.

Re a li zan do essa au diên cia pú bli ca na quin ta-fe -
i ra, as su mo o com pro mis so de apre sen tar o meu pa -
re cer na se gun da-fe i ra, em uma nova re u nião con jun -
ta das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Esse
pro je to foi apre sen ta do quan do eu ain da exer cia o
car go de Mi nis tro da Jus ti ça e re a pre sen ta do em boa
hora pelo Se na dor José Ro ber to Arru da, por que teve
sua tra mi ta ção des fi gu ra da na Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Te nho a ab so lu ta con vic ção de que o Se na do
Fe de ral dis cu ti rá e vo ta rá o pro je to em pro fun di da de,
em con so nân cia com a opi nião pú bli ca. A vi o lên cia é
um fe nô me no mun di al, mas, la men ta vel men te, o Bra -
sil é cam peão mun di al em ho mi cí di os por arma de
fogo. O ín di ce de re so lu ti vi da de dos cri mes em nos so
País é mu i to pe que no, o que tem hu mi lha do o Bra sil
pe ran te os ou tros pa í ses.

Os nú me ros – te nho uma es pé cie de pre di le ção
por eles – in di cam que 89% dos cri mes no Bra sil são
co me ti dos com arma de fogo. Ocor re um ho mi cí dio
por hora em gran des ci da des como São Pa u lo e Rio
de Ja ne i ro. O Bra sil, se gun do a ONU, os ten ta o me -
lan có li co tí tu lo de cam peão mun di al de ho mi cí di os
por arma de fogo. Dos ho mi cí di os ocor ri dos no País,
mais de 60% têm mo ti vos ba na is e acon te cem como
con se qüên cia de dis cus sões, de rus gas em ba res,

em es co las, em es tá di os de fu te bol, na rua, e bas ta ria 
que nin guém es ti ves se por tan do arma para que es -
ses cri mes não acon te ces sem.

O País tem, hoje, cer ca de 20 mi lhões-de ar mas
ile ga is em cir cu la ção. Mais de 83% das ar mas apre -
en di das no Rio de Ja ne i ro eram des ti na das à ex por ta -
ção. Os qua tro fa bri can tes na ci o na is de ar mas di zem
que já ex por tam 90%. Se ex por tam 90%, me lhor, o
pre ju í zo será me nor, por que o Go ver no terá que as -
su mir o com pro mis so de in cen ti var a ex por ta ção dos
ou tros 10%. Pes qui sa re cen te men te re a li za da no Rio
de Ja ne i ro pelo Mo vi men to Viva Rio fez com que nos
de pa rás se mos com um nú me ro es tar re ce dor. A gran -
de quan ti da de de ar mas que, te o ri ca men te, são ex -
por ta das no pa pel es tão em cir cu la ção no Bra sil, ar -
man do o bra ço da vi o lên cia, sen do uti li za das por ban -
di dos, por as sas si nos, para se qües trar pes so as que
es tão ame dron ta das, es pe ran do, Sr. Pre si den te, que
o Se na do da Re pú bli ca faça algo no sen ti do de re pen -
sar, de fi ni ti va men te, a Lei de Armas no País. A Lei de
Armas é uma lei sé ria, cri te ri o sa, dura mes mo.

Ci ta rei ape nas um dado, para que, de fi ni ti va -
men te, fi que es cla re ci da a pou ca efi cá cia so ci al que
ela ca u sou. Em São Pa u lo, por exem plo, an tes da vi -
gên cia da lei, hou ve a li be ra ção, em ape nas um ano,
de 70 mil ar mas, le gal men te re gis tra das. De po is da
vi gên cia da Lei do Si narm, essa li be ra ção le gal, esse
re gis tro le gal de ar mas caiu para 6,4 mil ar mas, e
diga-se de pas sa gem que 80% de las fo ram com pra -
das por em pre sas de se gu ran ça pri va da. E ób vio que
essa si tu a ção não pode con ti nu ar! E pre ci so que algo
seja fe i to. Não te mos a pre ten são, a ve le i da de de que -
rer re sol ver de fi ni ti va men te o pro ble ma da vi o lên cia,
ape nas pro i bin do a ven da, a co mer ci a li za ção de ar -
mas e mu ni ções. Sa be mos que a pro i bi ção sim ples -
men te não re sol ve, mas será, Sr. Pre si den te, sem dú -
vi da, o gran de pas so que ha ve re mos de dar, nes te
País, para de fi ni ti va men te com ba ter a vi o lên cia e fa -
zer com que o Bra sil não con vi va mais com este ter rí -
vel tí tu lo de cam peão mun di al em ho mi cí di os por ar -
mas de fogo.

O SR. EDUARDO SUPLICY –  V. Exª me per mi te 
um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS – Con ce do, com
mu i ta hon ra, um apar te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, du ran te a apre sen ta ção do re la tó rio, 
o Re gi men to Inter no não per mi te aos Se na do res
apar te ar. Os Se na do res po dem usar da pa la vra para
dis cu ti-lo, após a sua apre sen ta ção. Pe di ria a com -
pre en são de V. Exª.



O SR. EDUARDO SUPLICY – Pois não, Sr. Pre -
si den te. Ape nas gos ta ria de so li ci tar que fos sem con -
vi da dos para a au diên cia pú bli ca o Pro fes sor Pa u lo
Sér gio Pi nhe i ro, do Nú cleo de Estu dos de Vi o lên cia
da Uni ver si da de de São Pa u lo, e, con so an te com a
sua pro po si ção, o Sr. Anto nio Car los de Mo ra is Bar -
ros, Pre si den te da Com pa nhia Bra si le i ra de Car tu -
chos, que se ria, di ga mos, o ou tro lado, uma vez que
este está de fen den do o di re i to de pro du zir mu ni ções.
Tra ta-se de um aden do à pro po si ção do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros. Con si de ro mu i to im por tan te que haja a 
au diên cia pú bli ca.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
es ses no mes su ge ri dos pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy já es tão con ti dos na nos sa pro pos ta.

Agra de ço e faço um ape lo para que V. Exª de fi ra
essa pro pos ta de tra mi ta ção. Te nho ab so lu ta con vic -
ção de que este Se na do, di fe ren te men te do que
acon te ceu no pas sa do, com a ou tra Casa do Con -
gres so Na ci o nal, de mons tra rá, de uma vez por to das,
quem ga nha toda vez em que há um es tam pi do ou
uma mor te no País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De fi ro o

pe di do de vis ta e o adi a men to re que ri do pelo Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, Re la tor da ma té ria na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A re a li za ção de au diên cia pú bli ca com as pes -
so as por S. Exª re fe ri das e o adi ta men to do Se na dor
Edu ar do Su plicy de pen dem de apro va ção do Ple ná -
rio das duas Co mis sões.

Assim, sub me te rei à apro va ção a tra mi ta ção so -
li ci ta da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

A SRA. EMILIA FERNANDES – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra pela or dem a V. Exª

A SRA. EMILIA FERNANDES – Sr. Pre si den te,
vi mos a re la ção su ge ri da pelo Se na dor Re nan Ca lhe -
i ros e o aden do ofe re ci do pelo Se na dor Edu ar do Su -
plicy. Po rém, en ten de mos que pre ci sa ría mos fa zer
uma mesa de de ba tes para olhar a si tu a ção de ou tros
pa í ses e do Bra sil e a ques tão da vi o lên cia de uma
for ma mais equi li bra da.

Então, su gi ro que tam bém se de i xe um es pa ço
aber to para tra zer re pre sen tan tes de en ti da des que
te nham da dos e nú me ros con cre tos em re la ção à fa -
bri ca ção e o uso de ar mas no Bra sil.

Peço a V. Exª que con si de re esse as pec to. Não
te nho no mes, nes te mo men to, para ofe re cer à Co mis -

são, mas te nho cer te za de que há en ti da des que gos -
ta ri am de par ti ci par da au diên cia pú bli ca. E, já que é
um mo men to de de ba te de mo crá ti co, con si de ro que
de ve ría mos no mí ni mo for mar um gru po mais equi li -
bra do, a fim de dis cu tir o as sun to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li ci to a
V. Exª que en ca mi nhe à Pre si dên cia, pos te ri or men te,
o re que ri men to, com os no mes das pes so as a se rem
con vo ca das.

O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra, o Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te,
Sras. e Srs. Se na do res, acre di to, pri me i ro, que a pro -
po si ção apre sen ta da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros
é im por tan te nes te mo men to, por que es ta mos en tre
três pro je tos que tra mi tam e um re la tó rio no qual não
po de mos apro fun dar-nos, apre sen ta do há pou cos
mi nu tos. E o ca len dá rio pro pi ci a rá que as Co mis sões
e a Casa ou çam as par tes con trá ri as: os que são a fa -
vor e os que são con tra.

Eu, por exem plo, sou au tor do pro je to mais ra di -
cal de to dos, apre sen ta do em 1997. Mi nha idéia era a
de que o as sun to fos se de ba ti do, e, a par tir dis so, ele
pas sou a ser. Apa re ceu o pro je to do Go ver no, e do
Se na dor José Ro ber to Arru da, vá ri as pro po si ções; a
so ci e da de bra si le i ra co me çou a dis cu tir o as sun to. Te -
mos que de ba ter que pa pel as For ças Arma das bra si -
le i ras es tão de sem pe nhan do, a fim de evi tar o con tra -
ban do no Bra sil. Não se pode dis cu tir o pro je to de ar -
ma men to que pro í be o ci da dão de pos su ir arma, se o
ban di do tem aces so a ela, por que os en car re ga dos
de im pe dir o con tra ban do de ar mas não es tão agin do
de acor do com o que a so ci e da de bra si le i ra es pe ra
de les.

Ontem, por exem plo, vi mos que um par que
aquá ti co de São Pa u lo foi in va di do por 30 ban di dos
ar ma dos de me tra lha do ras. É uma guer ri lha. Inva di -
ram e as sal ta ram o par que du ran te seis ho ras, com
ar mas con tra ban de a das. Essas ar mas en tra ram no
Bra sil, ape sar de a lei de ter mi nar quem deve fis ca li zar 
a en tra da de con tra ban do de ar mas no Bra sil. Esta -
mos numa épo ca de qua se guer ra, e a ocor rên cia
des sas guer ri lhas ur ba nas tem que ser con ti da.

Por tan to, esse ca len dá rio é mu i to im por tan te e
bom. Ele nos pos si bi li ta rá ou vir as par tes con trá ri as.
Ago ra, há a Asso ci a ção Bra si le i ra dos De fen so res do
Por te de Arma, e en ti da des como essa vi rão aqui e
po de rão ex por as suas po si ções. A po si ção do Se na -
do, cer ta men te, es ta rá en tre aqui lo que é im por tan te



para a se gu ran ça do ci da dão bra si le i ro e o que pode
re pre sen tar um ex tre mo: um ban di do ar ma do; uma
Po lí cia ar ma da; e o povo, no meio, de sar ma do.

De ve mos dis cu tir ou tro gran de pro ble ma: o que
os Go ver nos Esta du al, Fe de ral e Mu ni ci pal es tão pro -
por ci o nan do hoje ao ci da dão? Co bram a car ga tri bu -
tá ria mais ele va da do mun do, mas, se o ci da dão não
ti ver um pla no de sa ú de e pre ci sar da sa ú de do Go -
ver no – des cul pem a ex pres são – ele ”está no bre jo“.
Co bram a car ga tri bu tá ria mais pe sa da do mun do,
mas, se ele é rico, tem sua pró pria se gu ran ça; se po -
bre, co lo ca gra des nas ja ne las, câ me ras de te le vi são
e o ”di a bo a qua tro“, para se pro te ger. Co bram a car ga 
tri bu tá ria mais pe sa da do mun do e, se esse ci da dão,
em al gum mo men to, pre ci sar da pre sen ça do Go ver -
no na Edu ca ção, ele tem que ma tri cu lar o fi lho em um
co lé gio pri va do, por que sen ti mos, com pe sar, que a
es co la pú bli ca bra si le i ra, a cada dia, está ca in do de
qua li da de.

Tam bém de ve mos dis cu tir o que os Go ver nos
Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal es tão dan do ao povo
bra si le i ro em tro ca da car ga tri bi tá ria mais ele va da do
mun do.

Toda essa dis cus são vem por meio da pro po si -
ção apre sen ta da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i ros. S.
Exª, com a ex pe riên cia de ex-Mi nis tro da Jus ti ça, po -
de rá tra zer es cla re ci men tos e abrir a dis cus são no
Se na do Fe de ral.

Meu en ca mi nha men to, Sr. Pre si den te, é fa vo rá -
vel à pro pos ta apre sen ta da pelo Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Ro ber to Arru da, para en ca mi -
nhar a vo ta ção. V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, uti li za rei o pri me i ro mi -
nu to, dos cin co que me ca bem, para en ca mi nhar fa vo -
ra vel men te à pro pos ta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
e os ou tros qua tro mi nu tos, para di zer, ain da que ra pi -
da men te, das ra zões que for mam mi nha con vic ção.

Estou con ven ci do de que esta dis cus são aqui é
mu i to ma i or do que ”pro í be-se ou não o uso e a ven da
de ar mas no Bra sil?“. Na ver da de, es ta mos dis cu tin do 
qual o mo de lo de so ci e da de que de se ja mos cons tru ir. 
Ra di ca li zan do, ape nas para exem pli fi car, va mos ima -
gi nar que ci da dãos bra si le i ros não po dem ter con fi an -
ça nas for ças pú bli cas de se gu ran ça, por ine fi ciên cia
des tas, e que de vês se mos, en tão, cri ar para os ci da -
dãos a al ter na ti va do ar ma men to in di vi du al. Se um ci -
da dão pode se ar mar, to dos po dem tam bém fazê-lo.
E aí es ta ría mos cons tru in do uma so ci e da de em que

cada um dos 160 mi lhões de bra si le i ros te ria que
com prar um re vól ver, co lo car na cin ta ou le var para
casa, sob a tese de que, se to dos os bra si le i ros an -
dam ar ma dos, a so ci e da de é mais se gu ra.

Ora, Sr. Pre si den te, as es ta tís ti cas es tão aí a
de mons trar que no Esta do de São Pa u lo mais de 60% 
dos ho mi cí di os são co me ti dos por mo ti vos ba na is e
por pes so as que, até o mo men to do cri me, são con si -
de ra das de bem e com pra ram suas ar mas le gal men -
te. A so ci e da de bra si le i ra está cada vez mais vi o len ta. 
De se ja mos ou não trans for má-la ra di cal men te e
cons tru ir as ba ses le ga is para um con ví vio pa cí fi co?
Se te mos que me lho rar as for ças pú bli cas de se gu -
ran ça, con tem co mi go. Se esta Casa tem pro pos tas
para que a se gu ran ça pú bli ca bra si le i ra pos sa ser
mais efi ci en te, va mos dis cu ti-las. Não po de mos se -
guir o ca mi nho in ver so: o de ar mar os ci da dãos co -
muns. Mes mo as so ci e da des mais com pe ti ti vas, mais 
vi o len tas do mun do – como a ame ri ca na, de po is da
ba na li za ção do uso de ar mas, dos cri mes co me ti dos
por me no res – es tão li mi tan do ra di cal men te o uso de
ar mas de fogo.

Há o pro je to do Se na dor Ger son Ca ma ta, o pro -
je to do Se na dor Djal ma Fal cão, o pro je to que apre -
sen tei nes ta Casa e o pro je to do Go ver no Fe de ral,
que nas ceu de uma ex po si ção de mo ti vos que deve
ser lida por to dos. Foi re di gi da pelo Mi nis tro da Jus ti -
ça, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. A ex po si ção de mo ti -
vos co lo cou o dedo na fe ri da, pois pro põe cor tar o mal 
pela raiz. E uma ex po si ção de mo ti vos, Sr. Pre si den te, 
de sas som bra da, co ra jo sa, que en fren ta o lobby da -
que les que fa bri cam e co mer ci a li zam ar mas no Bra sil. 
Lobby le gí ti mo, diga-se de pas sa gem; é o mes mo
que fez com que a so ci e da de ame ri ca na mo ti vas se
guer ras mun do afo ra para pre ser var as suas in dús tri -
as de ar ma men to.

Qu e ro cri ar mais em pre gos no Bra sil, mas não
de se jo que es ses em pre gos se jam cri a dos e nem se -
quer man ti dos por quem pro duz ar mas de fogo. De se -
jo, Sr. Pre si den te – e per do em a ve e mên cia, ela nas -
ce da con vic ção – que cons tru a mos, a par tir des te
pro je to, ba ses de uma so ci e da de pa cí fi ca. Não se tra -
ta, por tan to, de dis cu tir ape nas o uso de ar mas, tra -
ta-se de dis cu tir uma mo di fi ca ção cul tu ral da ma i or
im por tân cia na so ci e da de bra si le i ra; fa zen do com que 
to dos os ci da dãos se jam de sar ma dos e aque les que
com pra ram suas ar mas le gal men te se jam in de ni za -
dos pelo Go ver no; a par tir daí es ta re mos dan do ins -
tru men tos efi ca zes a to das as po lí ci as para um de sar -
ma men to to tal.



Cria-se sem pre um ar gu men to em con trá rio: ti -
ra mos as ar mas dos ci da dãos de bem e de i xa mos os
cri mi no sos ar ma dos. Este ar gu men to se re pe te. Ora,
Sr. Pre si den te, aque le es tu dan te do sex to ano de Me -
di ci na de São Pa u lo, de uma fa mí lia de clas se mé dia
alta, mo ra va em um apar ta men to de três quar tos,
caro, era ou não, an tes do cri me, um ci da dão de bem? 
Que cri té rio eli tis ta é esse? Ci da dão de bem? To dos o 
são an tes de co me ter al gum cri me!

Ora, Sr. Pre si den te, não de se ja mos di vi dir os ci -
da dãos bra si le i ros; não de se ja mos es ta be le cer cri té -
ri os para ci da dãos que são ou não de bem. De se ja -
mos es ta be le cer uma re gra que va lha para to dos os
bra si le i ros: to dos se jam de sar ma dos e as for ças pú -
bli cas de se gu ran ça, es tas sim, cum pram a sua mis -
são.

Sr. Pre si den te, as fa las do Se na dor Pe dro Piva e 
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros me le vam for ço sa men te 
à idéia de que este pro je to terá de com por tar al gu mas 
ex ce ções. Va mos dis cu ti-las, mas como ex ce ções, e
não que ren do que as ex ce ções se trans for mem em
re gras.

Va mos ten tar – e esta Casa es ta rá, as sim, dan -
do uma gran de con tri bu i ção para que haja uma so ci e -
da de mais jus ta, fra ter na, har mo ni o sa, me nos vi o len -
ta – fa zer um pro je to de lei ri go ro so, que seja efe ti va -
men te li mi ta dor da ven da de ar mas de fogo no Bra sil.

O SR. PEDRO PIVA – Se na dor José Ro ber to
Arru da, V. Exª me per mi te uma apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Se o Sr.
Pre si den te per mi tir, ou vi rei V. Exª com o ma i or pra zer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor,
es ta mos em en ca mi nha men to de vo ta ção e o Re gi -
men to não per mi te apar tes.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de que, nas pró xi mas re u niões, ti vés -
se mos a opor tu ni da de do de ba te, de acor do com o
Re gi men to.

Digo aos fa bri can tes de ar mas, aos que ga nham 
di nhe i ro nes te País ven den do umas pou cas ar mas le -
ga is no bal cão e um mon te de ile ga is pelo fun do da
loja, es ses, efe ti va men te, ain da que na de fe sa de
seus in te res ses co mer ci a is, não es tão con tri bu in do
para a so ci e da de que de se ja mos cons tru ir.

Sr. Pre si den te, por to das es sas ra zões e por ou -
tras mu i tas que ge ram ele men tos de con vic ção – e na 
cer te za de que há al guns ca sos como o dos co le ci o -
na do res e o da caça que seja efe ti va men te au to ri za da 
para os qua is te re mos de bus car for mas de fa zer a ex -
ce ção, com par ti lhá-la e li mi tá-la ao ob je to es pe cí fi co
das ação –, en ca mi nho fa vo ra vel men te, por tan to, ao

cro no gra ma do Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Não te nho
dú vi das de que te re mos, nes ta Casa, uma dis cus são
pro fun da so bre o tema.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul to
o Se na dor Pe dro Piva se de se ja ins cre ver-se para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PEDRO PIVA – Gos ta ria, Sr. Pre si den te.
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA – Sr. Pre si den te, se rei
bre ve.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros nos dará a opor tu -
ni da de, com o seu re que ri men to – com o qual con cor -
do e o qual peço ao Ple ná rio que apro ve -, de ter mos
uma dis cus são mais cla ra so bre o as sun to, que deve
ser tra ta do no bojo de um sis te ma na ci o nal de se gu -
ran ça.

O Se na dor José Ro ber to Arru da de fen deu com
con vic ção sua pro pos ta, mas deu um exem plo que
me cha ma a aten ção. Dis se que um jo vem, es tu dan te
de me di ci na, foi ao ci ne ma, as sas si nou três pes so as
e fe riu ou tras, e que usa va uma arma con tra ban de a -
da, uma sub me tra lha do ra. 

Assis ti mos a ações re cen tes nos no ti ciá ri os de
jor na is te le vi si o na dos ou pelo rá dio, que de mons tram
in fe liz men te a in com pe tên cia do sis te ma de se gu ran -
ça em co i bir o con tra ban do. E, nes sas ações, to das
as ar mas iden ti fi ca das são fa bri ca das no ex te ri or,
com tal ní vel de so fis ti ca ção, tais como: AR-15, sub -
me tra lha do ras, pis to las au to má ti cas.

Num dis cur so so bre o au men to da cri mi na li da de 
or ga ni za da, dis se que, após a de ses ta ti za ção da
Rús sia e de seu sis te ma de se gu ran ça, as ar mas de
por te pes so al pas sa ram a ser ven di das para o cri me
or ga ni za do, che gan do ao ter ri tó rio bra si le i ro – até ar -
mas nu cle a res, se ne ces sá rio for, as qua dri lhas têm!

Os cri mi no sos, hoje, têm tido o zelo de não con -
tra ta rem ad vo ga dos para se de fen de rem quan do pre -
sos, quan do res pon dem por cri me. Estão con tra tan do 
qua dri lhas or ga ni za das para res ga tá-los nas de le ga -
ci as. E eles têm hu mi lha do as au to ri da des po li ci a is
em ser vi ço.

Per gun to: o Esta do tem ou não que ofe re cer se -
gu ran ça para que o ci da dão não te nha medo de es tar
em casa? Por ca u sa des se medo, às ve zes, o ci da dão 
se con ven ce que tem que ad qui rir uma arma e guar -
dá-la em casa.



Eu sou um exem plo, Sr. Pre si den te. E V. Ex.ª,
que me deu a opor tu ni da de de ser Di re tor da Po lí cia
Fe de ral, sabe que nun ca an dei ar ma do, se não quan -
do che fi a va uma ope ra ção, em ação po li ci al na de fe sa 
do ci da dão ou qual quer ou tro mo ti vo que me pu des se 
obri gar ao por te de arma.

De sa pro vo o uso de arma pelo ci da dão co mum,
o que pode ca u sar uma sé rie de cri mes. O Esta do, po -
rém, tem de dis cu tir o que pode ofe re cer em ma té ria
de se gu ran ça. Te nho lido vá ri as es ta tís ti cas se gun do
as qua is to das as me to do lo gi as usa das são co in ci -
den tes e con fli tan tes, ba se an do-se em re gis tro de 30
ou 40 anos atrás. Qu an do se trou xe à ba i la este as -
sun to, pre ten dia-se re ca das trar os pos su i do res de
arma. O Se na dor e Mi nis tro à épo ca ti nha a von ta de
po lí ti ca de to mar co nhe ci men to do nú me ro de ar mas
exis ten tes, ou com por te ou re gis tra das nas re si dên -
ci as. E as au to ri da des não ti ve ram con di ções de sa -
ber dis so, por que quem pro cu rou es pon ta ne a men te a 
Po lí cia Fe de ral fez seu re ca das tra men to, e quem não
o fez se quer foi in ti mi da do por uma car ti nha per gun -
tan do por que de i xou de re gis trá-la. 

Cre io que nas mor tes oca si o na is por cri mes
pas si o na is ou ou tros pre do mi na a arma de fogo, que
mata mais. A arma bran ca di fi cil men te con se gue le var 
ao óbi to a pes soa ata ca da. Ra ra men te a arma bran ca 
mata, pois, no má xi mo, ca u sa fe ri men tos gra ves que
pro va vel men te não le vam à mor te. 

Re al men te o Se na dor Re nan Ca lhe i ros tem ra -
zão. Não apre sen tou seu re la tó rio, por que se viu im -
pos si bi li ta do. S. Exa quer dis cu tir com a so ci e da de um
sis te ma de se gu ran ça que de fi na o des ti no real das
ar mas de fogo.

Apóio o re que ri men to do Se na dor Re nan Ca lhe -
i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
O SR. AGNELO ALVES – Sr. Pre si den te!
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª

está ins cri to, Se na dor Agne lo Alves, mas terá a pa la -
vra pos te ri or men te.

O SR. NEY SUASSUNA – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, às ve zes, pre o cu po-me ex ces si va -
men te com esse as sun to. Fui au tor, há três anos, de
um pro je to que con di ci o na va a ven da de ar mas. Esse
pro je to aca bou por fa zer par te de todo aque le acer vo
que deu ori gem àque la le gis la ção já pu bli ca da.

Mas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, se al -
guém es ti ver em casa ou na sua fa zen da e che gar um 
ban di do ar ma do com qual quer arma, como re a gi rá?

Temo que a fal ta de ar mas, prin ci pal men te na área
ru ral, ou até mes mo nas re si dên ci as, pos sa le var a
um pro ble ma, em bo ra eu vote com um cré di to de con -
fi an ça nes sa le gis la ção. O ho mem de bem cum pri rá a 
le gis la ção, mas o ban di do, não. Mu i tas das ar mas
apre en di das, em mu i tos in qué ri tos, foi a Po lí cia quem
as ven deu. É cla ro que não foi a Po lí cia boa, sé ria,
mas os que fa zem a mar gi na li da de den tro da Po lí cia. 

Então, Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, vo ta rei
fa vo ra vel men te como cré di to de con fi an ça, mas pre o -
cu pa do com es sas si tu a ções que aca bei de re la tar.
Acho que es ta mos exa ge ran do na me di da. Mas que i -
ra Deus isso dê cer to. E na es pe ran ça de di mi nu ir a vi -
o lên cia, vou dar esse voto de con fi an ça, mas um voto
com uma cer ta apre en são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra, o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, que ro, em pri me i ro lu gar, lou var
a ati tu de do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que op tou por
uma dis cus são mais apro fun da da da ques tão. De ve -
mos pen sar, re fle tir mu i to so bre o que es ta mos vo tan -
do aqui, e não ape nas pen sar em en cher es pa ço em
fun ção da fal ta de ma té ria para a nos sa con vo ca ção.
Um dos de fe i tos que vi nos três pro je tos apre sen ta -
dos é a per mis são para a ex por ta ção de arma. Nos
três pro je tos, é pro i bi da, no Bra sil, a ven da de ar mas
aqui pro du zi das, mas pode-se ex por tá-las. Ora, se
não que re mos o mal para o nos so País, por que per -
mi ti-lo em ou tros pa í ses? Se não de ve mos fa bri car
para con su mo pró prio, en tão, tam bém não te mos por
que per mi tir a ex por ta ção, le van do, des sa for ma, o
que não que re mos no nos so País para ou tros pa í ses
do mun do. 

É o pri me i ro pon to de dis cor dân cia com re la ção
a es ses pro je tos. 

Ou tras re fle xões de vem ser fe i tas. Não sou
mem bro da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia nem da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, até por que sou mem bro da Mesa.
Mas, por exem plo, ima gi ne, Se na dor Ja der Bar ba lho,
o nos so se rin gue i ro, o nos so ca bo clo, lá, na Ama zô -
nia, não po de rá, em hi pó te se al gu ma, ter uma arma
de fogo. Ele vai en fren tar a onça de que for ma, com as 
unhas, com as mãos? Onde está a res pon sa bi li da de
de quem pen sa em ques tões como es sas? A Ama zô -
nia é uma re gião di fe ren te. Além dis so, há a caça. Eu
con ver sa va, há pou co, com a Se na do ra Ma ri na Sil va
e com o Se na dor Jef fer son Pé res so bre esse pro je to
e to dos en ten dem que isso é inad mis sí vel. O ho mem
que mora na mata ama zô ni ca pre ci sa ter pelo me nos



uma es pin gar da para ca çar. Não se pode ti rar dele a
arma, que não é um ins tru men to de vi o lên cia e sim de 
so bre vi vên cia. De sar ma do, como ele vai re a gir di an te 
de de ter mi na das di fi cul da des?

Acre di tar que o ci da dão que tem uma arma em
casa vai en tre gá-la de gra ça ao Go ver no é ino cên cia.
Quem tem uma arma ile gal não vai em ne nhu ma hi -
pó te se en tre gá-la de gra ça ao Go ver no. Ela é con si -
de ra da um bem e até mes mo um pa tri mô nio. Se o
Con gres so Na ci o nal de ci dir que as co i sas de vem ser
en ca mi nha das des sa ma ne i ra, o ci da dão de ve rá ser
in de ni za do. Não se pode que rer que ele vá de bom
gra do en tre gar sua arma ao Go ver no. É mu i ta ino cên -
cia de quem faz uma pro pos ta como essa, que aliás
está em to dos os pro je tos. 

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, eu tam bém me pre o -
cu po por que em nos sa re gião há mu i ta vi o lên cia, mu i -
to con fli to, prin ci pal men te na área agrí co la. Lá cen te -
nas de com pa nhe i ros fo ram as sas si na dos por pis to -
le i ros de alu guel, por gen te gran de, por la ti fun diá ri os.
Pro mo to res, ju i zes e de pu ta dos são ame a ça dos. Um
de pu ta do do meu par ti do foi as sas si na do. O De pu ta -
do Pa u lo Fon tel les, co nhe ci do no Bra sil in te i ro, tam -
bém foi as sas si na do. Qu an tos com pa nhe i ros vi mos
mor rer? Qu an tas pes so as es tão mar ca das para mor -
rer? Não há pro te ção ofi ci al do Esta do. To dos sa be -
mos dis so, e a po lí cia não fun ci o na! Por exem plo,
como é que um pro mo tor de jus ti ça que cum pre o seu
de ver, que en fren ta o la ti fún dio, a pis to la gem ou um
pre fe i to cor rup to, pode vi ver sem pro te ção de nin -
guém? Às ve zes esse pro fis si o nal nem sabe pe gar
numa arma, nem sabe ati rar. Então pre ci sa que al -
guém de sua con fi an ça, com uma arma, es te ja ao
lado dele para pro te ger a sua vida. Como va mos re -
sol ver essa ques tão? 

Não acre di to, Sr. Pre si den te, que o de sar ma -
men to em si vá re sol ver esse pro ble ma. O pa re cer e
os ar gu men tos do Se na dor Pe dro Piva de mons tram
que o pro je to não faz sen ti do. Bas ta ler com toda a
aten ção os ar gu men tos de S. Exª para ver que es sas
me di das não são as me lho res para aca bar com a vi o -
lên cia no Bra sil. Pre ci sa mos, efe ti va men te, de cres ci -
men to eco nô mi co, de ge ra ção de em pre go, de jus ti ça
sa la ri al, de fi nan ci a men to de mo ra dia po pu lar, de ter -
ra para to dos que que rem tra ba lhar. É dis so que pre ci -
sa mos para aca bar com a vi o lên cia nes te país. Não
cre io que esse pro je to seja apro va do, a não ser que
se cor ri jam to dos os de fe i tos que ele tem. Pre ci sa mos 
ela bo rar uma lei um pou co me lhor do que aque la fe i ta
re cen te men te pelo Con gres so Na ci o nal. É pre ci so
que cada Se na dor re fli ta de ta lha da men te so bre o ou -

tro lado da ques tão, a fim de não pas sar para a opi -
nião pú bli ca bra si le i ra a idéia de que o de sar ma men to 
ou a fal ta de co mer ci a li za ção é a pa na céia para re sol -
ver o pro ble ma da vi o lên cia em nos so país.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. Se na do res, que ro tam bém ma ni fes tar o meu po -
si ci o na men to acer ca da ques tão, ten do em vis ta a im -
por tân cia do tema que está sen do dis cu ti do e, mais
do que isso, a ne ces si da de de dar a res pos ta por que
a so ci e da de bra si le i ra cla ma para di mi nu ir a vi o lên cia
em nos so país. Te nho cer te za de que com esse de ba -
te os Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Pe dro Piva che -
ga rão a um con sen so, a uma pro pos ta úni ca que pos -
sa efe ti va men te dis si par as pre o cu pa ções dos Se na -
do res, aqui ex pos tas, e dar, tam bém, como eu dis se,
uma res pos ta à so ci e da de.

Como Se na dor da ama zô nia, que ro re gis trar
uma pre o cu pa ção: sem dú vi da ne nhu ma, ir con tra o
por te de ar mas é uma po si ção unâ ni me de to dos os
Se na do res e da so ci e da de. Não é ad mis sí vel a pes -
soa an dar ar ma da e, após qual quer per cal ço, qual -
quer dis cus são, sem ne nhum con tro le, pu xar uma
arma e ati rar em al guém. No Bra sil não exis tem so -
men te os gran des cen tros ur ba nos; exis tem tam bém
a área ru ral, o in te ri or, a re gião onde, como dis se o
Se na dor Ade mir Andra de, a onça ros na na por ta da
casa do ca bo clo nas vi ci na is da ama zô nia e do cen -
tro-oes te. O po der pú bli co e a se gu ran ça tam bém não 
che gam às pe que nas ci da des, aos lu ga res mais dis -
tan tes. 

Nes ses ca sos en ten do que deve ha ver uma
aten ção es pe ci al dos Re la to res no sen ti do de bus ca -
rem um me ca nis mo para que aque le ho mem de Ro ra -
i ma, meu Esta do, que mora em uma vi ci nal, aque le ci -
da dão do in te ri or do Pará, o pes ca dor do Acre, que
tra ba lha à no i te, pos sam por tar uma arma para se de -
fen der. É pre ci so con tro le, acom pa nha men to, mas es -
ses ci da dãos, por con ta de uma vi são ur ba na de um
pro je to pelo qual a so ci e da de bra si le i ra cla ma, não
po dem ser equi pa ra dos a um ban di do. Não po dem
ser pre sos e en qua dra dos em cri mes pre vis to pela lei
só por que pos su em uma arma para de fen der a sua
fa mí lia ou para ob ter o seu ga nha-pão.

Pen so que te mos de pro i bir o trân si to de arma
de fogo. O por te de ar mas pre ci sa ser en ca ra do com
todo o ri gor. Entre tan to, não bas ta ape nas uma lei
pro i bin do isso. É ne ces sá rio apa re lhar a po lí cia com
de tec tor de me ta is e cri ar vá ri os me ca nis mos para se



fa zer uma var re du ra, pro i bin do o trân si to de ar mas
prin ci pal men te nas gran des ci da des onde a vi o lên cia
ex plo de com mais fre qüên cia.

Inde pen den te men te dis so, faço um ape lo aos
Re la to res para que as ques tões da ama zô nia, do meu 
Esta do, Ro ra i ma, das vi ci na is, das pro pri e da des ru ra -
is, do tra ba lha dor do cam po e das fa mí li as que es tão
des pro te gi das se jam le va das em con ta e te nha mos a
con di ção de ela bo rar um pro je to abran gen te, que
con si de re to dos os bra sis e aju de a di mi nu ir a vi o lên -
cia em nos so país.

Sr. Pre si den te, era o que que ria di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 

Se na do res, após ter pro fe ri do voto, fi quei sa tis fe i to
pelo fato de, em con ver sa com o Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, per ce ber que po de mos che gar a um en ten di -
men to so bre a me lhor fór mu la de for ma tar esse pro je -
to. Não pa i ra dú vi da em ne nhum de nós so bre a im -
por tân cia e a pre mên cia des sa vo ta ção. Mas isso não
pode ser fe i to de afo ga di lho, por que se ria mais uma
lei inó cua e que não se ria cum pri da. Se ria uma lei
seca das ar mas. Pre ci sa mos ter um pou co mais de
cu i da do ao for ma tar essa lei. Ouvi to dos os ora do res
e pen so que é qua se unâ ni me a idéia de que o por te
de ar mas não pode con ti nu ar e que a pos se de ar mas 
te nha al gu mas ex ce ções, a se rem aber tas nes se pro -
je to.

De po is de to das as dis cus sões ha vi das a res pe -
i to da ma té ria, re i te ro, Sr. Pre si den te, que não po de -
mos fa zer uma lei e di mi nu ir a vi o lên cia sim ples men te 
por de cre to. O Se na dor Ade mir Andra de dis se, mu i to
bem, que pre ci sa mos de uma sé rie de con di ções e
con se gui re mos obtê-las. Te nho ab so lu ta cer te za de
que o país se en con tra num ca mi nho me lhor. O ano
2000 é uma nova era, um novo tem po, em que há uma 
nova for ma de go ver nar. Par ti re mos para bus car mais
em pre gos, mais tra ba lhos, mais de sen vol vi men to.
Isso vai con tri bu ir, cer ta men te, como dis se o Se na dor 
Ade mir Andra de, para que a vi o lên cia por si só seja
di mi nu í da.

Sr. Pre si den te, co mu ni co à Casa que aca bo de
con ver sar com o Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Como
dis se o pró prio Se na dor José Ro ber to Arru da, na de -
fe sa do in te res se le gí ti mo, como Lí der do Go ver no, é
fun da men tal que se al can ce um con sen so, para que
pos sa mos le var este pro je to adi an te, com pe que nas
aber tu ras. É pre ci so ce der, lado a lado, para que pos -
sa mos aten der à po pu la ção bra si le i ra da me lhor for -
ma pos sí vel.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Lú dio Co e lho. 

O SR. LÚDIO COELHO – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, es ses pro je tos apre sen ta dos aqui no
Se na do, na mi nha ava li a ção, não es tão ba se a dos
num di ag nós ti co mais exa to da si tu a ção. Não pen so
que são as ar mas que ma tam, mas aque les que as
aci o nam. A meu ver, isso é como que rer pro i bir a
pros ti tu i ção no País aca ban do com as ca mas. Não
va mos aca bar com o cri me den tro da es tru tu ra so ci al
do País. Este pro je to é mu i to abran gen te, e te nho co -
mi go, Sr. Pre si den te, que ele de ve ria ser es tu da do
mais cu i da do sa men te. 

São vá ri os os mo ti vos que le vam a essa cri mi -
na li da de – o me nor de sam pa ra do, por exem plo. To -
das as no tí ci as ve i cu la das pela im pren sa dão con ta
de que os cri mes são pra ti ca dos por re in ci den tes, por
fu gi ti vos. O sis te ma car ce rá rio bra si le i ro não tem con -
di ções de man ter em pre sí dio to dos os con tra ven to -
res.

Sr. Pre si den te, pen so que o as sun to de ve ria ser
trans fe ri do para ou tra opor tu ni da de e não ser tra ta do
em uma con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Agne lo Alves.

O SR. AGNELO ALVES – Sr. Pre si den te, a sen -
sa ção que te nho é a de que es ta mos de sar man do o
lado mais fra co, aque le que com pra tra bu co, Pa ra bel -
lo, as ar mas na ci o na is que são ven di das País afo ra,
en quan to que o ou tro lado vai con ti nu ar com as ar -
mas de úl ti ma ge ra ção.

O que está fal tan do, em mi nha opi nião, é von ta -
de po lí ti ca para se re sol ver o pro ble ma por que leis te -
mos às es cân ca ras para o que se qui ser fa zer, seja o
bem, o mal, o mais ou me nos, nem uma co i sa ou ou -
tra, ou pelo con trá rio. To da via, não se está fa zen do
nada.

Tro pas bra si le i ras es tão po li ci an do as ruas no
Ti mor Les te e, aqui, não te mos con di ções de po li ci ar
as nos sas ruas. Te mos leis e não pre ci sa mos de ou -
tras para com ba ter a vi o lên cia. Tam bém não po de -
mos de sar mar o lado mal ar ma do, aque le que com pra 
a arma bra si le i ra, en quan to o ou tro está mu i to bem
ar ma do.

Essa é a sen sa ção que te nho na tra mi ta ção de
to dos es ses pro je tos e com os de ba tes que es ta mos
ou vin do no ple ná rio. Mu i to obri ga do.



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te,
peço li cen ça para fa lar sen ta do por se tra tar de re u -
nião de co mis são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
di re i to de fazê-lo. Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los
fa zia sem pre as sim.

O SR. JEFFERSON PÉRES – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, te nho pou co a acres cen tar ao
que foi dito, prin ci pal men te pe los Se na do res da Ama -
zô nia. Esses pro je tos de lei, ape sar das boas in ten -
ções, fo ram fe i tos para o Bra sil ur ba no. Igno ra ram
seus au to res a re a li da de do Bra sil ru ral, a co me çar
pela mi nha re gião, a Ama zô nia, onde a es pin gar da é
arma que de fen de o ca bo clo de fe ras e mal fe i to res,
mas é tam bém ins tru men to de tra ba lho, usa do na
caça de sub sis tên cia, per mi ti da por lei. Não pos so
con ce ber um se rin gue i ro da Ama zô nia sem arma de
fogo, Sr. Pre si den te. E isso não acon te ce ape nas na
Ama zô nia, mas em todo o Bra sil ru ral.

Se na dor Pe dro Piva, como fi ca rão os pro pri e tá -
ri os ru ra is des te País? Eles são ho mens pa ca tos,
obe di en tes às leis, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, e cer -
ta men te se rão os pri me i ros a en tre gar suas ar mas. E,
quan do se tor nar no tó rio que os pro pri e tá ri os ru ra is,
os fa zen de i ros não dis põem mais de ar mas, cre io que 
eles se rão as pre sas pre fe ren ci a is e mais fá ce is para
os as sal tan tes des te País. Será uma tran qüi li da de as -
sal tar uma fa zen da, por que o as sal tan te tem cer te za
de que seus pro pri e tá ri os não dis põem de ar mas, e a
po lí cia não está lá, nem per to. Isso até em São Pa u lo,
não ape nas na Ama zô nia.

Mu i to bem, va mos de sar mar ci da dãos das ci da -
des. Pre fe ri ria o pro je to do Se na dor Pe dro Piva, que
pro i bia o por te de ar mas. Não con ce bo um ci da dão
an dar de car ro, ar ma do, para se de fen der de um as -
sal tan te. Se for apro va do um dos ou tros pro je tos de
lei, as ex ce ções te rão que ser mu i to mais am plas, ou
en tão va mos ter pro ble mas mu i to sé ri os nes te País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Artur da Tá vo la. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
fico fe liz com a pos si bi li da de de evo lu ir mos para um
pa re cer úni co, um pa re cer co mum. Há pou co, con ver -
sa va isso aqui com o Se na dor Pe dro Piva, na pre sen -
ça do Lí der Ja der Bar ba lho e do Lí der José Ro ber to
Arru da. Essa au diên cia pú bli ca mar ca da para quin -

ta-fe i ra pro va vel men te vai co la bo rar com o que pre -
ten de mos. 

Pelo de ba te aqui, ve ri fi ca mos que o Se na do Fe -
de ral está pre o cu pa do em não apro var mos um pro je -
to ra pi da men te, como se quer, sem le var em con si de -
ra ção al gu mas par ti cu la ri da des do Bra sil. Enten do
des sa for ma. Se aca tar mos um pa re cer úni co, co -
mum, fun da men tal men te to das es sas par ti cu la ri da -
des te rão que ser le va das em con si de ra ção, e eu,
pes so al men te, es tou dis pos to a fazê-lo.

Mas, Sr. Pre si den te, equi vo ca da men te, al gu -
mas pes so as en ten dem que an dar ar ma do sig ni fi ca
es tar pro te gi do, e na ver da de não está. Te mos es ta -
tís ti cas que de mons tram exa ta men te o con trá rio,
como lem bra o Se na dor Ro ber to Fre i re. No ven ta e
seis por cen to das pes so as, Se na dor Jef fer son Pé res, 
que, ar ma das, re a gem a um as sal to mor rem, por que
o ci da dão co mum, o ho mem de bem, não sabe ma ne -
jar a arma, ao con trá rio do ban di do, que sabe ma ne -
já-la mu i to bem. 

Ou tro as pec to im por tan te é que o ci da dão co -
mum, o ho mem de bem, é sem pre sur pre en di do. O
ban di do sur pre en de. Se, num as sal to, o ban di do per -
ce ber que a ví ti ma está ar ma da, ele pre fe re ma tar a
dar as cos tas a quem as sal tou.

De modo que es ses pon tos pre ci sam de fi ni ti va -
men te fi car cla ros. Essa au diên cia pú bli ca, sem dú vi -
da, vai co la bo rar com tudo isso. O de ba te foi re al men -
te pro ve i to so. É pre ci so ca mi nhar para que se fa çam
al gu mas adap ta ções. O Bra sil todo en ten de isso, tam -
bém en ten do da mes ma for ma. Os mo vi men tos de
com ba te à vi o lên cia sa bem que, para que essa lei te -
nha even tu al men te efi cá cia, é pre ci so que seja fle xi bi -
li za da.

O meu pro pó si to é o mes mo: dis cu tir com mu i ta
tran qüi li da de. Apre sen ta mos o pro je to. Sei que a in -
dús tria de ar mas no Bra sil con ta com um lobby po de -
ro so, for te, tem es pa ço, di nhe i ro. Mas va mos con ti nu -
ar de fen den do essa po si ção por que te nho ab so lu ta
con vic ção de que é a me lhor para o País. Cla ro que
tem que ser re pen sa do o sis te ma de se gu ran ça; pre -
ci sa mos de cres ci men to eco nô mi co, como já foi dito
aqui; pre ci sa mos re gu la men tar o art. 144 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, que tra ta da se gu ran ça pú bli ca. A União
Fe de ral não gas ta um cen ta vo se quer com a se gu ran -
ça pú bli ca dos Esta dos. Tudo isso tem que ser mu da -
do, mas a dis cus são não pode es pe rar. O Bra sil tem
que dar o pri me i ro pas so. O pior de tudo é con ti nu ar
con vi ven do com o ter rí vel ín di ce de cri mi na li da de. Te -
nho ci ta do – e o Go ver na dor de São Pa u lo não gos ta
– que na que le Esta do ape nas 1,7% dos cri mes são



es cla re ci dos. É o me nor ín di ce de re so lu bi li da de de
cri mes do mun do. Esta mos di an te da fa lên cia do
Esta do e é pre ci so fa zer algo. Te nho ab so lu ta con vic -
ção de que o Se na do Fe de ral apro va rá o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA – Sr. Pre si den te, já
a essa al tu ra o as sun to está de ve ras de ba ti do e es ta -
mos nos ma ni fes tan do no sen ti do de apro var a pro -
pos ta do Se na dor Re nan Ca lhe i ros a fim de que dis -
cu ta mos a ma té ria um pou co mais, den tro da li mi ta -
ção da ur gên cia, mas não de i xe mos de votá-la ou vin -
do as par tes. Estou pes so al men te con ven ci do de que
a arma é a dro ga com pól vo ra. Ela está in se ri da no co -
ra ção da tra gé dia so ci al bra si le i ra. E é evi den te que
não será uma me di da tó pi ca que há de de ime di a to
re sol ver um pro ble ma des sa gra vi da de. Por ou tro
lado, se a so ci e da de não to mar uma ini ci a ti va ra di cal
nes sa ma té ria, aí mes mo é que ja ma is ha ve rá uma
so lu ção no par ti cu lar.

Os ar gu men tos fa vo rá ve is ao uso da arma, em
ge ral, es tão li ga dos à idéia da au to de fe sa e até da le -
gí ti ma de fe sa. O Se na dor Re quião me di zia, par ti cu -
lar men te, um ar gu men to, di ga mos as sim, in te li gen te
como S. Exª, mas, ao mes mo tem po, di fí cil de com ba -
ter, mas que me re ce ser com ba ti do. S. Exª me di zia:
“Se pro i bir mos a arma, aca ba re mos com o ins ti tu to
da le gí ti ma de fe sa”, ao que eu lhe pude, bre ve men te,
ar gu men tar que não se aca ba ria com o ins ti tu to da le -
gí ti ma de fe sa; isto sim, o por ta dor da arma, pos te ri or -
men te, se ain da por tas se arma de po is da pro i bi ção,
se ria efe ti va men te ape na do por por tar a arma, mas a
le gí ti ma de fe sa fi ca ria como um ins ti tu to pró prio do
Di re i to. Isso ape nas para mos trar a di fi cul da de e a
com ple xi da de do pro ble ma.

Di an te dela, a mi nha po si ção – acre di to que seja 
a po si ção da ma i o ria des ta Casa – é a po si ção de me -
di da ra di cal. Até exa ta men te os tem pe ra men tos me -
nos ra di ca is são os que, nes sas cir cuns tân ci as, de -
fen dem so lu ções mais ra di ca is. Ou seja, a pro i bi ção
da arma, a pro i bi ção da fa bri ca ção, a pro i bi ção do
por te para quem não es te ja au to ri za do, com as ex ce -
ções fe i tas nos pro je tos exis ten tes e a pro i bi ção da fa -
bri ca ção para uso in ter no, cri a rão aqui lo que o Se na -
dor José Ro ber to Arru da ob ser vou com mu i ta pre ci -
são: um ou tro mo de lo de so ci e da de. Essa dis cus são
põe a ques tão de uma ou tra so ci e da de. Qu e re mos
uma so ci e da de ar ma da, com to das as suas con se -
qüên ci as, ou que re mos uma so ci e da de de sar ma da?
E se nós que re mos uma so ci e da de de sar ma da – o
que tem a ver in clu si ve com o sen ti do mais pro fun do,

hu ma nis ta, da pró pria for ma ção, do pró prio es pí ri to
da nos sa Cons ti tu i ção – é pre ci so co me çar um dia.

Pos si vel men te, num pri me i ro mo men to, aque les 
que en tre guem as suas ar mas, aque les que não as
com prem ile gal men te, como os ban di dos, pos sam ter
uma pe que na der ro ta, der ro ta, aliás, que já es tão ten -
do com arma e tudo. Mas num se gun do mo men to, a
pró pria pro i bi ção do por te e do uso da arma atin gi rá
todo aque le que a ti ver, seja um me nor de 18 anos,
seja um ban di do, e, por tan to, o or ga nis mo po li ci al vai
con tar com um ins tru men to a mais. É ló gi co que isso
não vai al te rar as de fi ciên ci as do or ga nis mo po li ci al.
Va mos cus tar a ter no va men te in ves ti men tos nes se
se tor para que se pos sa efe ti va men te avan çar. É cla -
ro! Pode ser que haja um pri me i ro mo men to de der ro -
ta dos de sar ma dos. Mas esse mo men to de der ro ta
dos de sar ma dos se gu ra men te não será ma i or do que 
a der ro ta atu al.

Den tre os da dos que co nhe ço des sa ma té ria,
há um que me de i xa es tar re ci do, Sr. Pre si den te. Vá ri -
os de les fo ram lem bra dos aqui hoje e que ro acres -
cen tar este: O Bra sil apre sen tou uma mé dia, nos úl ti -
mos dois anos, de 47 mil ho mi cí di os por ano. Esse é
um dado es tar re ce dor para um país que se diz cor di -
al, a quem Sér gio Bu ar que de Ho lan da no Ra í zes do
Bra sil, li vro que eu sei é da ca be ce i ra de V. Exª, cha -
mou o bra si le i ro de o ho mem cor di al, de cor dis, que
quer di zer co ra ção em la tim, de onde vem a pa la vra
cor di al; o ho mem ame no, o ho mem que re sol ve as
suas ques tões har mo ni ca men te. Este ho mem cor di al
do Bra sil hoje, que tal vez te nha sido um so nho, uma
uto pia de Sér gio Bu ar que de Ho lan da, faz mais ví ti -
mas do que a guer ra do Vi et nã com 47 mil ho mi cí di -
os/ano. A ma i or par te dos ho mi cí di os é per pe tra da
por ar mas de fogo. É um ín di ce ab so lu ta men te es tar -
re ce dor. Por esta e por vá ri as ou tras ra zões, que te re -
mos con di ção e tem po de me lhor de sen vol ver na Co -
mis são, que é o lu gar es pe cí fi co para a dis cus são, en -
ca mi nho fa vo ra vel men te a pro pos ta do Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros para que fa ça mos uma uni fi ca ção dos
tex tos e, até lá, pos sa mos ou vir o res tan te da so ci e -
da de.

Mu i to obri ga do pela aten ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Sr. José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA – Sr. Pre si den te, as ob -

ser va ções que gos ta ria de fa zer pos si vel men te se rão
ad je ti vas, mas cre io que não se jam me nos im por tan -
tes.

Esta mos aqui re u ni dos com duas co mis sões.
Evi den te men te, a ma té ria é da com pe tên cia des sas



duas co mis sões. Em prin cí pio o nor mal é que, ha ven -
do dois pa re ce res, es tes ve nham, com suas di fe ren -
tes qua li da des, ao ple ná rio. Se con ti nu ar mos com re -
u niões con jun tas – se é o de se jo da Pre si dên cia da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
que V. Exª exer ce com o bri lho de sem pre – te re mos
que ca mi nhar tam bém para um pa re cer uni fi ca do. É
evi den te que não é pos sí vel, em uma re u nião con jun -
ta, o mes mo cor po le gis la ti vo de ci dir fa vo ra vel men te
ao pa re cer do Se na dor Re nan Ca lhe i ros e ao pa re cer
do Se na dor Pe dro Piva. Aliás, a nos sa Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal tem como Re -
la tor o Se na dor Pe dro Piva.

Não há, pelo que me pa re ce, uma po si ção ab so -
lu ta men te idên ti ca, são po si ções con trá ri as até en tre
am bos os re la to res. Con se quen te men te ou há uma
de ci são pela uni fi ca ção dos pa re ce res, o que sig ni fi ca 
di zer que um dos re la to res deve sair do pro ces so,
para fi car nas mãos de ape nas um ou tro, ou sig ni fi ca
que es tas re u niões con jun tas não de ve rão mais se re -
a li zar e que a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia deve ter o seu pa re cer e a Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res deve ter tam bém, a res pe i to dos
mes mos pro je tos, um pa re cer pró prio.

Ha ven do di fe ren ça en tre os dois pa re ce res, o
Ple ná rio da Casa pode de po is re sol ver. Ago ra fi ca ría -
mos nós numa si tu a ção bas tan te com pli ca da se ti -
vés se mos que vo tar em re u nião con jun ta, Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia mais Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, dois pa re -
ce res que não ca sam, que não são har mô ni cos, que é 
o pa re cer do Se na dor Pe dro Piva mais o pa re cer do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Com isto que ro le van tar
esta ques tão ape nas a tí tu lo de ori en ta ção nos sa,
mem bros das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia.

Sr. Pre si den te, já que es ta mos aqui dis cu tin do
uma ques tão re la ti va à con vo ca ção de au to ri da des,
de ex perts na ma té ria, de pes so as que te nham co -
nhe ci men to apro fun da do das di ver sas ex pe riên ci as
do mun do, eu gos ta ria de res sal tar a im por tân cia de
tra zer mos quem pos sa fa zer uma ver da de i ra dis se ca -
ção ju rí di ca da ques tão, pe las di ver sas im pli ca ções.

O Se na dor Artur da Tá vo la re fe riu-se à ques tão
da le gí ti ma de fe sa – e esta fui eu quem a le van tou.
Tra ta-se de um ins ti tu to do Di re i to Pe nal bra si le i ro,
que, evi den te men te será ri go ro sa men te afe ta do por
uma lei como esta. É pre ci so dis se car isso, do pon to
de vis ta ju rí di co, quan to às di ver sas im pli ca ções.

O pro je to, por exem plo, de ter mi na a ex pro pri a -
ção ou a de sa pro pri a ção das ar mas, que, como dis se
o Se na dor Ade mir Andra de, se não me en ga no, são
con si de ra dos bens fí si cos, pa tri mô nio dos ci da dãos
que as pos su em, que as te nham como pro pri e da de.
Dá-se, no caso, uma de sa pro pri a ção do Esta do em
re la ção a um bem par ti cu lar. E a de sa pro pri a ção do
Esta do é, cons ti tu ci o nal men te, vin cu la da à in de ni za -
ção, em di nhe i ro, pelo jus to pre ço. Logo, tem de ha ver
tam bém al guém que ana li se a ques tão do pon to de
vis ta ju rí di co e das di ver sas im pli ca ções que pode ter.

Qu an to ao mais, Sr. Pre si den te, não te mos ne -
nhu ma dú vi da de que é pre ci so apro fun dar, ma tu rar a
ques tão me di an te um am plo de ba te, um es tu do sé rio, 
por que aqui não es ta mos di gla di an do dis cur sos pa ci -
fis tas, ide a lis tas ou pró-vi o lên cia. Esta mos em bus ca
de so lu ções as mais con sis ten tes, as mais efi ca zes
para um di ag nós ti co da so ci e da de bra si le i ra. Se o di -
ag nós ti co es ti ver er ra do e o re mé dio tam bém, é pos -
sí vel que tudo isso se tor ne inú til e in con se qüen te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na -

dor José Fo ga ça, de al gu ma ma ne i ra, le van tou uma
ques tão de or dem. A Mesa se sen te na obri ga ção de
es cla re cer o Ple ná rio a res pe i to dela. To dos co nhe -
cem meu es ti lo de pre si dir nes ta Casa, sem pre vin cu -
la do ao Re gi men to. É a úni ca ma ne i ra de man ter mos
a im pes so a li da de das nos sas de ci sões.

O art. 113 do Re gi men to da Casa per mi te a re u -
nião con jun ta de duas ou mais co mis sões des de que
uma de las pro po nha e que as ou tras es te jam de acor -
do. No en tan to, es ta be le ce al gu mas nor mas. Pri me i -
ro, que haja a pre sen ça da ma i o ria ab so lu ta dos
mem bros de cada uma das Co mis sões. Se gun do,
que o es tu do da ma té ria seja fe i to em con jun to, mas a
vo ta ção seja fe i ta se pa ra da men te por cada uma das
Co mis sões. Ter ce i ro, que, mes mo que as duas ou três 
Co mis sões ado tem um pa re cer úni co, a vo ta ção sem -
pre será se pa ra da e, ao fi nal, o re sul ta do terá uma
con clu são na qual se rão con sig na dos os vo tos ven ci -
dos, os vo tos em se pa ra do e mais ain da as con clu -
sões to ma das e as res tri ções em cada uma das di ver -
sas Co mis sões. Esse será o pro ce di men to ado ta do
no de cor rer dos nos sos tra ba lhos.

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO – Sr. Pre si den te, a

ques tão não é subs tan ti va. Mais uma vez o Con gres -
so Na ci o nal foge das suas res pon sa bi li da des e da
dis cus são que de ve ria es tar fa zen do. A in fla ção au -
men ta; o Bra sil está sen do di ri gi do pelo Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal; as em pre sas fe cham; o de sem pre -



go pro gri de; a fal ta de con fi an ça da so ci e da de nas
ins ti tu i ções cres ce de ma ne i ra ex tra or di ná ria, e o
Con gres so Na ci o nal dis cu te as sun tos como este: a
pro i bi ção ab so lu ta da pos se, do por te, da ven da e da
com pra de ar mas de fogo, como já dis cu tiu a es te ri li -
za ção de cães, en quan to o Bo ris Yelt sin in va de a
Che chê nia e o Bill Clin ton faz o que fez re cen te men te.

Va mos pen sar em es te ri li zar quem pela mor te
re cen te do tra ba lha dor em gre ve no Dis tri to Fe de ral? 

Le gis la ção de pâ ni co! Dis cus são ab so lu ta men -
te ir ra ci o nal! 

Algo que se as se me lha à vo ta ção da Lei Seca
nos Esta dos Uni dos que deu es pa ço para mul ti pli ca -
ção das má fi as e que foi re pe ti da pelo Gor ba chev na
Rús sia, dan do es pa ço para a for ma ção da Má fia rus -
sa.

A Lei Seca caiu, mas as or ga ni za ções cri mi no -
sas que sur gi ram no ras tro de uma pro i bi ção ab sur da
per sis tem até hoje.

O nú me ro de ban que i ros as sas si na dos na Rús -
sia é sim ples men te fan tás ti co, por que as má fi as que -
rem em prés ti mos e fa vo res. 

Ago ra, va mos es te ri li zar ca chor ros, pro i bir as
ar mas e, tal vez, ex ter mi nar os pa pa ga i os, re co nhe ci -
da men te trans mis so res de do en ças que po dem atin -
gir as nos sas fa mí li as. 

E os ga tos? 
E as pom bas, que in fes tam as pra ças e es pa -

lham con ta mi na ção? 
Pro i bir o por te de arma pa re ce-me per fe i ta men -

te ra zoá vel, tan to do pon to de vis ta ur ba no quan to do
pon to de vis ta ru ral. 

Eu pen sa va em su ge rir, por exem plo, a pro i bi -
ção do por te e a pro i bi ção da caça. Mas, nes te Bra sil
tão gran de, há ao meu lado um Se na dor ama zô ni da,
que ime di a ta men te me dis se: “Re quião, na Re gião
Ama zô ni ca a caça é ins tru men to de so bre vi vên cia da
po pu la ção”. 

Pro i bir a co mer ci a li za ção e o por te de ar mas?! 
As ar mas uti li za das pe las qua dri lhas, as ar mas

da vi o lên cia e dos ban di dos es tão pro i bi das no Bra sil
ago ra. Com a úl ti ma le gis la ção, que di fi cul tou o por te
de ar mas, a ven da e o re gis tro de por te de ar mas ca í -
ram 80%. No en tan to, não hou ve uma úni ca uni da de
de de crés ci mo na cri mi na li da de. Não há, por tan to, re -
la ção di re ta en tre o por te de arma e a cri mi na li da de. E 
as ar mas usa das pe las qua dri lhas dos ban di dos são
pro i bi das no Bra sil há mu i to tem po. O ca li bre má xi mo
per mi ti do para a co mer ci a li za ção é 38; e as ar mas
são de 9 mi lí me tros, 556, 762, 44 e 40, to das pro i bi -
das, to das en tran do pelo con tra ban do. Os fu zis 762,

as fa mo sas AR-15 e as Ka lash ni kovs 556 ou 223 são
uti li za das pe las qua dri lhas. 

Pro i bir um ci da dão que mora num lu gar afas ta -
do de ter uma arma den tro de casa é con de ná-lo ao
as sal to, é ofe re cê-lo à mar gi na li da de e não tem, ri go -
ro sa men te, ne nhum sen ti do. 

Acre di to, no en tan to, que a ces sa ção do por te
se ria in te res san te, com ex ce ções. Um ci da dão ame a -
ça do de mor te se ria pro i bi do de por tar uma arma de
de fe sa du ran te o tem po, por exem plo, em que a Po lí -
cia in ves ti gas se as ame a ças. 

E a Po lí cia ar ma da? Qual é a qua li fi ca ção da
Po lí cia ar ma da? Ou me lhor, Sr. Pre si den te, da Po lí cia
de sar ma da? Por que o ar ma men to da Po lí cia é, em
po der de fogo e ve lo ci da de de tiro, ex tra or di na ri a men -
te in fe ri or ao po der das qua dri lhas. Armar a Po lí cia tal -
vez não fos se mais in te res san te do que de sar mar de
for ma ab so lu ta a po pu la ção? 

E a pre pa ra ção da Po lí cia para a uti li za ção de
uma arma? 

Lem bro que, quan do Go ver na dor do Pa ra ná,
numa ilha de pro pri e da de do Esta do, re ce bi, a tí tu lo
de se gu ran ça, um gru po de sol da dos ar ma dos da Po -
lí cia Flo res tal. Co lo quei, na fren te de um bar ran co de
ter ra, al guns al vos e pedi a 10 ou 15 de les que ati ras -
sem no alvo. As ba las ba te ram no chão a 1 ou 2 me -
tros do ati ra dor, quan do o alvo es ta va a 30 me tros.
Ne nhum ti nha con di ção de por tar uma arma. Mas nós 
pre ten de mos re ser var o mo no pó lio do por te de arma
para a po lí cia de sar ma da, ar mas de má qua li da de.
Ne nhum de les, ve lhos po li ci a is mi li ta res da Po lí cia Mi -
li tar pa ra na en se, po li ci a is de 5, 6, 10 anos, ti nha dado
mais do que 20 ou 30 ti ros du ran te toda a sua car re i ra
na Po lí cia Mi li tar. 

Con si de ro uma pro pos ta de pâ ni co, al gu ma co i -
sa se me lhan te à lei seca, para o Con gres so dis cu tir
na fal ta de as sun to mais per ti nen te e subs tan ti vo. 

Acre di to, no en tan to, com o en ca mi nha men to
dado pelo Se na dor Pe dro Piva, da pro i bi ção do por te
com al gu mas res tri ções, que al gu mas pos si bi li da des
para que au to ri da des po li ci a is, em ca sos ri go ro sa e
ab so lu ta men te ex cep ci o na is – não o fa vor, co nhe ci do
na le gis la ção bra si le i ra, do por te de arma do De pu ta -
do, do Ve re a dor ou do Se na dor –, es ta be le ci dos com
a par ti ci pa ção das Pro cu ra do ri as de Esta do, que bra -
ri am a pro i bi ção ab so lu ta. De res to, ab so lu ta a pro i bi -
ção do por te de ve ria ser.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, meu pro nun ci a men to é mais por que



eu ha via pe di do um apar te, que era ape nas para ofe -
re cer um pe que no sub sí dio que ti ve mos, du ran te um
cer to mo men to, em Per nam bu co.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É sem pre
agra dá vel à Casa ouvi-lo.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Cre io que aju da ria, na ar gu men ta ção fe i ta pelo Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros de al guns ín di ces da dura re a li -
da de do que sig ni fi ca uma so ci e da de ar ma da, como a 
bra si le i ra, e pen san do que vai com ba ter a vi o lên cia
com mais ar ma men to. É aque la idéia do equi lí brio do
ter ror que, du ran te mu i to tem po per ma ne ceu, quan do 
da es ca la da da guer ra fria da cor ri da ar ma men tis ta.

Esta mos ven do isso ima gi nan do que va mos di -
mi nu ir a vi o lên cia na nos sa ci da de se co lo car mos os
tan ques nas ruas. Exis tem es sas pro pos tas de co lo -
car as For ças Arma das nas ruas, mas como não foi
pre pa ra da para isso e tal vez au men te a vi o lên cia. Ti -
ve mos isto no Rio: no pri me i ro mo men to, es pan ta; no
se gun do mo men to, pode vir o caos.

Eu pre ten dia ofe re cer aos Se na do res e tal vez à
Casa uma pe que na con tri bu i ção do que acon te ceu
em Per nam bu co. Go ver no Arra es, Zona da Mata Sul,
ín di ce al tís si mo de cri mi na li da de e de vi o lên cia. Não
ha via ain da lei so bre a ques tão do por te de ar mas. Ele 
sim ples men te de cla rou que es ta vam pro i bi das ar mas 
na que la re gião, man dou a po lí cia e de sar mou tudo. O
ín di ce de vi o lên cia e de cri mi na li da de na que la re gião
ba i xou qua se a zero e era a zona mais vi o len ta do
Esta do de Per nam bu co. Cla ro que foi em um de ter mi -
na do mo men to, de po is po de ria vol tar ao nor mal, mas
é evi den te que o nor mal ou o co mum e o cor ren te não
se ria nun ca dos ín di ces de vi o lên cia an te ri or quan do
o de sar ma men to foi fe i to.

Então, acre di to que nes se de ba te pre ci sa mos,
pri me i ro de tudo, nos de sar mar de pre con ce i tos. Isso
é um as sun to tão sé rio que os in di ca do res da po pu la -
ção bra si le i ra, tal vez dos pri me i ros de les, co me cem a
ser a se gu ran ça, os gra us de vi o lên cia que atin gem
as nos sas co mu ni da des.

Esse as sun to é tão sé rio que es ta mos de ba ten -
do-o uma tar de toda e eu tal vez te nha vis to pou cos
de ba tes, nes ses úl ti mos tem pos, com tan ta par ti ci pa -
ção e com ex ce len tes con tri bu i ções.

Nun ca tive ne nhu ma arma, em bo ra sa i ba ati rar,
por que ser vi o Exér ci to e, lá, de mos al guns ti ros – não 
mais que vin te. Se dis se ram que a Po lí cia do Pa ra ná
não sa bia ati rar, ima gi nem a ci da da nia em ge ral, que
nem ser vi ço mi li tar, mu i tas ve zes, pres tou!

Alguém pen sa que, ar ma do, vai com ba ter o
ban di do? O ín di ce dado pelo Se na dor Re nan Ca lhe i -

ros, que deve ter pos se de ou tros in di ca do res im por -
tan tes, como Mi nis tro da Jus ti ça que foi – tal vez Pa u lo 
Cé sar Pi nhe i ro, da Uni ver si da de de São Pa u lo, pes -
qui sa dor, deve ter da dos es ta tís ti cos so bre a ques tão
da vi o lên cia e a vin cu la ção com quem anda ar ma do
–, é fun da men tal para le var mos em con si de ra ção. A
ma i o ria das ví ti mas de as sal to, quan do há a re sul tan -
te mor te, es ta va ar ma da, ima gi nan do que, com essa
arma, se ga ran tia con tra a vi o lên cia do as sal to. É um
dado im por tan te, para ana li sar mos o que isso sig ni fi -
ca.

Um mo ti vo fú til, mu i tas ve zes, leva um ci da dão,
com ne nhu ma pro pen são à cri mi na li da de, por uma
emo ção de mo men to, a ser um cri mi no so. Mais que
isso: al guns pen sam que são mais ho mens que os ou -
tros, por que es tão com uma arma na cin tu ra. 

É nes se sen ti do que con si de ro im por tan te esse
de ba te. Mi nha po si ção é mu i to as se me lha da à do Se -
na dor Artur da Tá vo la: ra di ca li ze mos. Te mos pro ble -
mas como a ques tão da caça, os es por tes e os lu ga -
res er mos. Que se abram al gu mas ex ce ções con cre -
ta men te.

Sr. Pre si den te, que ro abrir uma dis cus são sé ria
so bre a ques tão da Ama zô nia. Va mos dis cu tir se ri a -
men te, a par tir de uma ra di ca li da de de pro ces sos ci vi -
li za tó ri os. Alguém pode di zer que não va mos ser a
Ingla ter ra, mas nes se pon to eu gos ta ria de ser. Gos -
ta ria de pen sar que de sar ma da está in clu si ve a po lí -
cia, que pode ter um cor po ar ma do, uti li za do quan do
ne ces sá rio, e não este ab sur do no Bra sil, pois con tra
qual quer as sal to a po lí cia sai ati ran do – pou co im por -
ta que haja tran se un tes ou qual quer ci da dão – e bala
per di da mata ci da dãos bra si le i ros. Então, essa ques -
tão da arma está aí. Tal vez um ou tro exem plo: pro i bi -
do arma. Nes te Ple ná rio, quan do não foi pro i bi da, a
arma fez ví ti mas! Então, é pre ci so ter a vi são de que
isto é um pro ble ma gra ve. Ra di ca li zar tal vez seja o
pon to e ten tar dis cu tir as ex ce ções de sar ma dos de
pre con ce i tos.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, como úl ti ma
ora do ra ins cri ta.

A SRA. HELOISA 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, não es ta -
va que ren do en trar nes se de ba te, mas te nho de
fazê-lo na tar de de hoje em vir tu de do re que ri men to
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, um re que ri men to ex tre -
ma men te im por tan te por que pos si bi li ta a esta Casa



uma dis cus são ma i or, que aca bou sen do fe i ta hoje.
Qu e ro tra zer a Casa al gu mas pre o cu pa ções quan to a 
esse de ba te.

Como tra ba lhei mu i to tem po no meu Esta do,
apon ta do na ci o nal men te pela mar ca per ver sa da vi o -
lên cia do cri me or ga ni za do, tive a opor tu ni da de de,
du ran te mu i to tem po da mi nha vida, tra ba lhar nos fó -
runs de vá ri as en ti da des con tra a vi o lên cia e pe los di -
re i tos hu ma nos. É cla ro que, em to dos es ses mo men -
tos, nos de ba tes que fa zía mos para ob ter um le van ta -
men to so bre os cri mes que acon te ci am, isso era algo
mo ti va dor de mu i ta pre o cu pa ção. A pre o cu pa ção de
mu i tos Par la men ta res nes ta Casa é em re la ção à ba -
na li za ção dos as sas si na tos, ou seja, aqui lo que pode
trans for mar um ci da dão pa ca to, um ci da dão ho nes to,
em um as sas si no em po ten ci al. É evi den te que um ci -
da dão pa ca to pode re a gir, de qual quer je i to, a um de -
ter mi na do fato, a uma bri ga de rua. Se ele está de sar -
ma do, pode ten tar re a gir du ran te a bri ga ou se con ter.
Estan do ar ma do, não.

Já trou xe a esta Casa a pre o cu pa ção que hoje
te nho em re la ção a esse as sun to. O que tam bém
pode trans for mar um ci da dão co mum, pa ca to, em um
as sas si no é a ques tão do ál co ol. Entre tan to, esta
Casa não quer dis cu tir so bre as pro pa gan das das be -
bi das al coó li cas. Nos Esta dos Uni dos e aqui mes mo
no Bra sil, em todo o sis te ma de in for ma ção de cri mes, 
o que mais mata hoje tam bém tem re la ção di re ta com
o al co o lis mo. Nos Esta dos Uni dos, há vá ri as pes qui -
sas so bre como trans for mar um ci da dão co mum em
um as sas si no em po ten ci al com seis la ti nhas de cer -
ve ja ou três do ses de ca cha ça. Os da dos es ta tís ti cos
mos tram esse fato. Alguém pode di zer que, se o in di -
ví duo es ti ver ar ma do, po de rá trans for mar-se – não
du pla men te, mas tri pla men te – num as sas si no po ten -
ci al.

Então, con cor do com to das as pre o cu pa ções,
mas tra go ou tras à Casa, com a mais ab so lu ta tran -
qüi li da de e isen ção, até por que não sou mo ti va da
nem pres si o na da por lo bis ta al gum. Aliás, lo bis tas
não têm nem a ou sa dia de apa re cer em mi nha sala –
seja de em pre i te i ras ou de fa bri can tes de ar mas. A in -
dús tria pode ser po de ro sa para al guns, mas es sas
pes so as não têm a au dá cia de com pa re cer em meu
ga bi ne te.

Não te nho dú vi da de que o pro ble ma do País é
me nos de lei e mais de fal ta de cum pri men to da lei. A
le gis la ção que tra ta da ques tão do sis te ma de ar mas
efe ti va men te não pos si bi li ta que ban di dos e que
aque les que não sa bem ati rar an dem ar ma dos. Isso
não exis te hoje na lei. Se o ca das tro de ar mas não

fun ci o na, se os exa mes de ba lís ti ca e os tes tes que
pro vam que uma pes soa pode ati rar não exis tem, isso 
é ou tro as sun to.

Te nho gran de in te res se em fa zer mos esse re le -
van te de ba te so bre a uti li za ção de ar mas e so bre a
ba na li za ção dos cri mes que ocor rem hoje. Alguém
pre ci sa in for mar-me se exis te, por exem plo, um ca -
das tro das ar mas uti li za das hoje no País pelo apa ra to
de se gu ran ça pú bli ca. Exis tem exa mes de ba lís ti ca
de to das as ar mas uti li za das pelo apa ra to de se gu -
ran ça, quer seja pela Po lí cia Fe de ral, quer pe las po lí -
ci as es ta du a is – mi li tar e ci vil?

Qu an to à ex pe riên cia de meu Esta do, que ro di -
zer ini ci al men te que me sin to mu i to hon ra da em re -
pre sen tar Ala go as, por que a ma i o ria de meus con ter -
râ ne os é de mu lhe res e ho mens de bem e de paz – o
Se na dor Re nan Ca lhe i ros sabe dis so. Meia dú zia de
de lin qüen tes é que fo ram os res pon sá ve is pela ima -
gem do cri me or ga ni za do em todo o Esta do. O que
ocor re lá é que as ar mas que ma tam não são iden ti fi -
ca das, vale di zer, não são ar mas com pra das em lo jas. 
O por te de arma é re la ti vo a re vól ver trin ta e oito, mas, 
como o Se na dor Ro ber to Re quião dis se, não são es -
sas ar mas que ma tam hoje no País, são as nove mi lí -
me tros.

Faço essa afir ma ção com tran qüi li da de, so bre -
tu do por que nun ca usei uma arma, ape sar des sa de -
lin qüên cia no meu Esta do. Uma vez de ram um mon te
de ti ros na mi nha casa – mais de ses sen ta ti ros de
nove mi lí me tros – e ti ve ram a ou sa dia de di zer que o
PT po de ria es tar en vol vi do num su pos to aten ta do.
Então, nem ando com um trin ta e oito, por que não
vale a pena, uma vez que os ca bras ma tam mes mo é
com AR15 e ou tras ar mas pe sa das. Por isso, não dá
para an dar com um trin ta e oito, e não que ro mes mo
an dar com ele. Não faço de fe sa de que nin guém ande 
ar ma do, não te nho dú vi das de que o ci da dão co mum
pode se trans for mar num as sas si no.

Não obs tan te, pre ci sa mos dis cu tir com mais cla -
re za a ma té ria, ve ri fi car se a le gis la ção de hoje é su fi -
ci en te, se é ade qua da uma me di da ra di cal como
essa. Não que eu te nha algo con tra ra di ca lis mos, mu i -
to pelo con trá rio, mas não po de mos sim ples men te di -
zer “sus pen dam-se to dos os por tes de ar mas”, sem
bus car mos sa ber o que isso sig ni fi ca re al men te. Pre -
ci sa mos co nhe cer as es ta tís ti cas, sa ber qua is são as
ar mas que ma tam atu al men te no Bra sil, até para
cons ta tar mos se as que efe ti va men te ma tam no País
são as su je i tas a ca das tro. São ar mas ca das tra das?
São com pra das em lo jas ou são ar mas do trá fi co? Por 



si nal, para mim é “lixo” tudo aqui lo re la ci o na do ao nar -
co trá fi co ou ao trá fi co de ar mas pe sa das.

A mi nha gran de pre o cu pa ção é a de que po de -
re mos es tar ini bin do um lado da ques tão e for ta le cen -
do ou tra co i sa ter rí vel, per ver sa, co var de, cer ca da da
mais bru tal ile ga li da de, que é jus ta men te o que vem
jun to com o nar co trá fi co – o trá fi co de ar mas. Essas
pes so as que se es tão ar man do por qual quer mo ti vo
vão con ti nu ar se ar man do, por que in fe liz men te, para
to dos nós, o apa ra to ofi ci al de se gu ran ça não nos dá
a efe ti va se gu ran ça. Assim, es sas pes so as vão com -
prar ar mas onde? Qual a pos si bi li da de me nor de se
ca das tra rem es sas ar mas?

Essas são mi nhas pre o cu pa ções. Como ci da dã
co mum, como mi li tan te du ran te mu i to tem po do Con -
se lho de Di re i tos Hu ma nos, a pri me i ra im pres são que 
te nho é de que de ve mos aca bar com o por te de ar -
mas e com to das as ar mas. No en tan to, pre ci sa mos
res pon der a al guns ques ti o na men tos da so ci e da de
an tes de apre sen tar mos uma me di da de im pac to
para com ba ter a vi o lên cia, sob pena de cor rer mos o
ris co da de ma go gia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra -
do o en ca mi nha men to da ma té ria.

Sub me to a vo tos a pro pos ta do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Re la tor da ma té ria, para que a Co mis são
pro ce da a uma au diên cia pú bli ca, con for me a re la ção
que fez de vá ri os mem bros, com o aden do do Se na -
dor Edu ar do Su plicy e da Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

Os Srs. Se na do res da Co mis são de Re la ção
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal que es ti ve rem de acor -
do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Os Srs. Se na do res da Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia que es ti ve rem de acor do
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Con vo co uma re u nião para quin ta-fe i ra, após a

Ordem do Dia da ses são or di ná ria, para con ti nu ar -
mos os nos sos tra ba lhos.

Nada mais ha ven do a tra tar, está en cer ra da a
re u nião.

(Encer ra-se a re u nião às 18h 27 min.)

REQUERIMENTO Nº 398, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 258, do Re gi men to Inter -

no, re que i ro tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292/99, de au to ria do Se na dor Ger son Ca -

ma ta, ”que dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e 
por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as“ com
o Pro je to de Lei do Se na do 386/99, de au to ria do Se -
na dor Djal ma Fal cão, ”que acres cen ta dis po si ti vos à
lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, a fim de es ta -
be le cer cri té ri os para o por te de ar mas de fogo“.

Sa las das Ses sões, 30 de ju nho de 1999. – Se -
na dor Pe dro Piva.

REQUERIMENTO Nº 720, DE 1999

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,
re que i ro te nham tra mi ta ção con jun ta os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 292, 386 e 614, de 1999, por re gu -
la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 16 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Luis Este vão.

Se nho res Se na do res,

Na ses são de li be ra ti va or di ná ria re a li za da dia 9
do cor rente mês, o no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros 
le van tou ques tão de or dem, ale gan do que as três
pro po si ções que tra tam do fa bri co, por te e uso de
ar mas de fogo de ve ri am ter sido dis tri bu í das pri -
me i ra men te à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e, só em se gun do lu gar, à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Em re for -
ço a esse en ten di men to, ale gou que o pró prio re la -
tor das ma té ri as na Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res e De fe sa Na ci o nal, o no bre Se na dor Pe dro
Piva, te ria le van ta do dú vi das quan to a cons ti tu ci o -
na li da de dos pro je tos.

A Pre si dên cia es cla re ce que o exa me do mé -
ri to das três pro po si ções, à vis ta do dis pos to no
art. 101, in ci so II, alí nea e e art. 103, in ci so V, do
Re gi men to Inter no, é da com pe tên cia da que las
duas Co mis sões, uma vez en vol ve rem ma té ria re -
fe ren te à se gu ran ça pú bli ca, ao di re i to pe nal e às
For ças Arma das.

Ten do em vis ta, en tre tan to, que o re la tor da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal le van ta dú vi das com re la ção à cons ti tu ci o na li -
da de das pro po si ções, con for me se reporta o no bre 
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a Pre si dên cia de fe re a
ques tão de or dem para re ti fi car o seu des pa cho apos -
to aos Pro je tos de Lei do Se na do nú me ros 292, 386 e
614, to dos de 1999, de ter mi nan do a re mes sa dos
pro ces sos à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia para exa me da cons ti tu ci o na li da de e mé ri to
das ma té ri as e, uma vez ins tru í do com o com pe ten te
pa re cer des sa Co mis são, ser sub me ti do, em de ci são



ter mi na ti va, ao exa me da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

OF. SF Nº 1.423/2000

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exmº Se nhor 
Se na dor Pe dro Piva
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
Se na do Fe de ral

Se nhor Re la tor,
O Pro je to de Lei do Se na do nº 614, de 1999, que

pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as, tra mi tan -
do em con jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 
292 e 386, de 1999, dos qua is V. Exª é re la tor na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, já
foi am pla men te de ba ti do nes ta Casa, in clu si ve em re -
u nião con jun ta en tre essa Co mis são e a de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em re u nião re a li za da no dia 14 de ju nho do cor -
ren te ano, emi tiu seu pa re cer so bre a ma té ria, en ca -
mi nhan do-a à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

Ten do em vis ta que, con for me cons ta do pro -
ces sa do, o pro je to de lei já dis põe do re la tó rio pre pa -
ra do por V. Exª, so li ci to a sua co la bo ra ção no sen ti do
de le vá-lo ao exa me da Co mis são, para que a ma té ria 
seja en vi a da ao Ple ná rio para as fa ses pro ces su a is
pos te ri o res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te. – Anto nio Car los Ma ga lhães
Pre si den te.

OF. SF Nº 1.424/2000

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exmº Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
O Pro je to de Lei do Se na do nº 614, de 1999, que 

pro í be a ven da de arma de fogo e mu ni ção em todo o
ter ri tó rio na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as, tra mi tan -
do em con jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 
292 e 386, de 1999, já foi am pla men te de ba ti do nes ta

Casa, in clu si ve em re u nião con jun ta en tre essa Co -
mis são e a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, em re u nião re a li za da no dia 14 de ju nho do cor -
ren te ano, emi tiu seu pa re cer so bre a ma té ria, en ca -
mi nhan do-a à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

Ten do em vis ta que, con for me cons ta do pro -
ces sa do, a ma té ria já se en con tra de vi da men te ins -
tru í da com o re la tó rio do Se na dor Pe dro Piva, so li ci to
a sua co la bo ra ção no sen ti do de co lo cá-la em pa u ta
na Co mis são, para que seja re me ti da ao Ple ná rio
para as fa ses pro ces su a is pos te ri o res.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a V. Exª
pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te. – Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

OF. SF/540/2001

Em 16 de maio de 2001

Exmº Se nhor 
Se na dor Jef fer son Pe 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
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª que foi apre sen ta do re que ri -

men to pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra, atra vés do qual
so li ci ta, nos ter mos do art. 172, I, do Re gi men to Inter -
no, a in clu são em Ordem do Dia do Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 1999, de au to ria do Se na dor Ger -
son Ca ma ta, que tra mi ta em con jun to com os de nºs
389 e 614, de 1999, que dis põem so bre fa bri co, de pó -
si to, trân si to e por te de arma de fogo.

Uma vez que a ma té ria já se en con tra de vi da -
men te ins tru í da com re la tó rio e na pa u ta de re u -
niões des sa Co mis são, en ca re ço a V. Exª, no sen ti -
do de que seja de vi da men te apre ci a da nes se
Órgão téc ni co, a fim de que ve nha a ser sub me ti da
ao Ple ná rio com o res pal do da ma ni fes ta ção des se
Co le gi a do.

À opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

REQUERIMENTO Nº   , DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to

Inter no, re que i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, que tra mi ta em 



con jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 386 e
614, de 1999, que dis põe so bre o fa bri co, de pó si to,
trân si to e por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên -
ci as, cujo pra zo na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal já se acha es go ta do.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
 JUSTIÇA E CIDADANIA

5ª Re u nião (ex tra or di ná ria), da 2ª Ses são Le -
gis la ti va Extra or di ná ria, da 51ª Le gis la tu ra, re a li -
za da em 13 de ja ne i ro de 2000, em con jun to com a
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal

Às onze ho ras e trin ta mi nu tos do dia tre ze de ja -
ne i ro do ano de dois mil, no Ple ná rio do Se na do Fe de -
ral, sob a Pre si dên cia do Se nhor Se na dor José Sar -
ney, re ú nem-se as Co mis sões de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. Pre sen tes no re cin to da re u nião os Se nho -
res Se na do res mem bros da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Lú cio Alcân ta ra, Ro -
ber to Sa tur ni no, José Agri pi no, Ro meu Tuma, José
Jor ge, Mo za ril do Ca val can ti, Artur da Tá vo la, Lú dio
Co e lho, Pe dro Piva, Gil ber to Mes tri nho, Pe dro Si mon, 
Já der Bar ba lho, Ma u ro Mi ran da, José Fo ga ça, Ger -
son Ca ma ta, Mar lu ce Pin to, José de Alen car, Djal ma
Bes sa Ma gui to Vi le la, Edu ar do Su plicy, La u ro Cam -
pos, Tião Vi a na, Hugo Na po leão, Emí lia Fer nan des,
e, José Ro ber to Arru da, e os se nho res se na do res
mem bros da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
José Agri pi no (Pre si den te), Ra mez Te bet, Lú cio
Alcân ta ra, Djal ma Bes sa, Já der Bar ba lho, Mo za ril do
Ca val can ti, José Fo ga ça, Pe dro Si mon, Álva ro Dias,
Agne lo Alves, Ro meu Tuma, José Jor ge, José Alen -
car, Ro ber to Re quião, Jéf fer son Pé res, Amir Lan do,
Pe dro Si mon, Se bas tião Ro cha, Re nan Ca lhe i ros, Lu -
zia To le do e José Edu ar do Du tra. Ha ven do nú me ro
re gi men tal, o Se nhor Pre si den te de cla ra aber tos os
tra ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da Ata da re u nião an -
te ri or, que é dada como apro va da. Sua Exce lên cia,
de po is de bre ves es cla re ci men tos, co mu ni ca que a
pre sen te re u nião con jun ta des ti na-se à Au diên cia Pú -
bli ca vi san do ori en tar as se guin tes ma té ri as em tra mi -
ta ção con jun ta, Pro je tos de Lei do Se na do nº 292/99,
386/99 e 614/99, com as as ex po si ções que fa rão os
se nho res; Wan tu ir Jacy, Vice-Di re tor da Po lí cia Fe de -
ral; Exce len tís si mo Se nhor Anthony Ga ro ti nho, Go -
ver na dor do Esta do do Rio de Ja ne i ro; Antô nio Mar -
cos Mo ra es de Bar ros, Pre si den te da Com pa nhia

Bra si le i ra de Car tu chos; Ru bem Cé sar Fer nan des,
Pre si den te da en ti da de “Viva Rio”; Car los Alber to
Gur gel, Di re tor-Pre si den te da Ta u rus; Oscar Vi lhe na
Vi e i ra, Se cre tá rio-Exe cu ti vo do ILANUD; Se na dor Ira -
pu an Cos ta Jú ni or; José Fa u ri, Mem bro e Instru tor da
Aca de pol; e Mar ce lo Tor res, Pre si den te da ANPCA.
Para in ter pe lar, fa zem uso da pa la vra pela or dem, os
se nho res Se na do res José Ro ber to Arru da, que so li ci -
ta a trans cri ção em ata de edi to ri al do jor nal O Glo bo,
He lo i sa He le na, Edu ar do Su plicy, José Fo ga ça, Pe -
dro Piva, Pe dro Si mon, e José Edu ar do Du tra. No
pros se gui men to, o se nhor Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Se na dor
José Sar ney, pas sa a Pre si dên cia dos tra ba lhos ao
Se nhor Se na dor Iris Re zen de. A se guir, Sua Exce lên -
cia con ce de a pa la vra como Re la tor ao se nhor Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros. No en cer ra men to o se nhor Se -
na dor Iris Re zen de, na Pre si dên cia dos tra ba lhos,
agra de ce a pre sen ça de to dos e elo gia o tra ba lho dos
se nho res Re la to res. Nada mais ha ven do a tra tar, a
Pre si dên cia de cla ra en cer ra da a pre sen te re u nião
con jun ta, e, para cons tar, eu, Mar cos San tos Pa ren te
Fi lho, Se cre tá rio da CRE, la vrei a pre sen te Ata que,
lida e apro va da, será as si na da pelo Se nhor Pre si den -
te, indo a pu bli ca ção jun ta men te com o apa nha men to 
ta qui grá fi co, par te in te gran te da mes ma.

Se na dor José Sar ney, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ha ven do

nú me ro le gal, de cla ro aber ta a se gun da re u nião con -
jun ta da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do
Se na do Fe de ral.

Esta re u nião es pe ci al des ti na-se ao exa me dos
três pro je tos de lei que tra mi tam pela Casa e dis põem
so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de arma de
fogo e ou tras pro vi dên ci as.

De ci di ram as Co mis sões que esta re u nião de
hoje fos se des ti na da a uma au diên cia pú bli ca com a
pre sen ça de al gu mas au to ri da des e ex perts no se tor, 
que com a sua ex pe riên cia e vi vên cia do as sun to po -
de ri am for ne cer sub sí di os va li o sos aos Srs. Se na do -
res, para que, com as con tri bu i ções, o pro je to pos sa
ter sua con fi gu ra ção me lho ra da.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor da ma té ria na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor 
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, esta re u nião foi con vo ca da
com o ob je ti vo cla ro de con tri bu ir com o de ba te, com
o con tra di tó rio, sem os qua is não va mos ja ma is ter
con di ções de avan çar para o que pre ten de mos, que é 



exa ta men te ca mi nhar no rumo de um úni co pa re cer; é 
o que o Se na dor Pe dro Piva e eu de se ja mos.

Por esse mo ti vo, Sr. Pre si den te, con vi da mos es -
pe ci a lis tas, pes so as ver da de i ra men te in te res sa das
no as sun to, para que pos sam fun da men tal men te dis -
cu tir a ques tão. Já dis se e re pi to, a pro pos ta gera con -
tro vér sia, é po lê mi ca, mas na ver da de é a pri me i ra
pro pos ta sé ria fe i ta no Bra sil, para que todo o sis te ma
de se gu ran ça pú bli ca na ci o nal seja re pen sa do o mais 
ra pi da men te pos sí vel.

O Bra sil, hoje, se gun do da dos da ONU, é cam -
peão mun di al em ho mi cí di os por arma de fogo; o Bra -
sil tem 2,8% da po pu la ção mun di al e res pon de – pas -
mem – por 10% dos ho mi cí di os co me ti dos com arma
de fogo em todo o mun do. Ou seja, na prá ti ca, o ci da -
dão bra si le i ro tem três ve zes mais chan ce de ser as -
sas si na do do que qual quer ou tro ci da dão do mun do.

A lei em vi gor, a Lei do Si narm, em que pese a
von ta de de acer tar – e o Se na dor Ro meu Tuma já re -
pe tiu isso aqui mu i tas ve zes, com mu i ta pro pri e da de,
sa be do ria, ex pe riên cia, co nhe ci men to e, evi den te -
men te, de po is de um tra ba lho me ti cu lo so do Con -
gres so Na ci o nal –, na ver da de, fa vo re ceu a clan des ti -
ni da de e sa be mos que isso não pode con ti nu ar. Ses -
sen ta por cen to dos cri mes no Rio de Ja ne i ro e em
São Pa u lo são co me ti dos por mo ti vos ba na is. São cri -
mes que acon te cem como con se qüên cia de uma dis -
cus são aca lo ra da na rua, no es tá dio de fu te bol ou na
es co la e se as pes so as não es ti ves sem por tan do
uma arma, por cer to não acon te ce ria o cri me. É o que
cha ma mos, Sr. Pre si den te, de cri me sem ca u sa. É o
cri me que acon te ce como con se qüên cia da ba na li za -
ção do uso de ar mas.

Oi ten ta e três por cen to das ar mas ile ga is apre -
en di das são de fa bri ca ção na ci o nal, o que des faz de -
fi ni ti va men te – e co lo co, aqui, esse nú me ro para aju -
dar a es ta be le cer o con tra di tó rio – o mito de que o
ban di tis mo é ali men ta do ape nas pelo con tra ban do.
Se ten ta e um por cen to das ar mas são de ca li bre 38,
o que der ru ba da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, o mito 
de que o cri me or ga ni za do ope ra so men te com ar ma -
men tos pe sa dos e so fis ti ca dos. Ocor re um cri me a
cada hora nas gran des ci da des como São Pa u lo e Rio 
de Ja ne i ro.

Os fa bri can tes já ex por tam 90% da sua pro du -
ção. Dis se aqui e re pi to: por que não pen sar em in cen -
ti var a ex por ta ção dos ou tros 10%? Numa pes qui sa
de opi nião pú bli ca que fi ze mos no ano pas sa do, ain da 
quan do es ta va no Mi nis té rio da Jus ti ça, cons ta ta mos
que 85% da po pu la ção se ma ni fes ta ram cla ra men te
pela pro i bi ção da ven da de ar mas de fogo, e 76% en -

ten de ram que ela por si só não aca ba com a vi o lên -
cia.

Tam bém é pre ci so de i xar cla ro que este pro je to
não ob je ti va de for ma ne nhu ma aca bar com a vi o lên -
cia, mas é a pri me i ra pro pos ta sé ria ma te ri a li za da
para que pos sa mos mu dar a se gu ran ça do País e
cons tru ir um novo mo de lo de so ci e da de para o Bra sil.

Sr. Pre si den te, há uma far ta dis tri bu i ção de um
do cu men to que elen ca 20 mo ti vos para que o pro je to
não seja apro va do. Em re la ção ao do cu men to, só te -
nho a di zer que te mos, no Bra sil, 47 mil ví ti mas ino -
cen tes por ano e seus fa mi li a res. Na ver da de, Sr. Pre -
si den te, es ses são os meus mo ti vos, os mo ti vos de
87% da po pu la ção bra si le i ra que que rem que o Se na -
do apro fun de a dis cus são, mas, so bre tu do, agi li ze a
tra mi ta ção e a apre ci a ção do pro je to, para que pos sa -
mos de fi ni ti va men te, em pro i bin do a ven da de ar mas,
aca bar com a ba na li za ção de ar mas de fogo.

De modo que gos ta ria de su ge rir a V. Exª, em
pri me i ro lu gar, que pu dés se mos ou vir os con vi da dos,
e até me per mi to, Sr. Pre si den te, su ge rir um tem po
que con si de ro re co men dá vel para que pos sa mos re -
co lher as in for ma ções que pre ci sa mos, eu e o Se na -
dor Pe dro Piva, para avan çar, a par tir de hoje mes mo,
no rumo da cla ra de fi ni ção dos nos sos pa re ce res.

Su gi ro que cada con vi da do faça uma in ter ven -
ção ini ci al de dez mi nu tos e, a par tir daí, se for ne ces -
sá rio, con fron te mos as po si ções e es ta be le ça mos o
de ba te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Re la tor
da ma té ria na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, Se na dor Pe dro Piva, já teve opor tu -
ni da de, na re u nião an te ri or, de pro fe rir o seu re la tó rio.
De ma ne i ra que, após ou vir mos o Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, pas sa re mos ao de po i men to das pes so as
con vi da das para con tri bu ir, com sua ex pe riên cia,
para uma boa evo lu ção des sa ma té ria no Se na do Fe -
de ral.

A Mesa ado ta rá o cri té rio de con ce der a cada
con vi da do, ini ci al men te, dez mi nu tos, para que fa çam
uma bre ve ex po si ção. De po is, cons ti tu í do o pa i nel
dos de po i men tos, pe di re mos aos Srs. Se na do res que 
pos sam di a lo gar com as pes so as pre sen tes, de modo 
a me lhor apro ve i tar mos suas ex pe riên ci as.

De acor do com a lis ta que me foi en tre gue pelo
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Re la tor da ma té ria, con vi -
do, em pri me i ro lu gar, o Dr. Wan tu ir Ja ci ni, Vi -
ce-Diretor da Po lí cia Fe de ral, que po de rá usar da tri -
bu na para ex por, du ran te 10 mi nu tos, a ma té ria.



O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
on tem o pro po nen te do re que ri men to de oi ti va das di -
ver sas au to ri da des e per so na li da des que aqui vi rão
para con tri bu ir com este de ba te aco lheu a su ges tão
que fiz, no sen ti do de que fos se con vo ca do o pro fes -
sor Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, da Uni ver si da de de São
Pa u lo, co or de na dor de es tu dos so bre a vi o lên cia. Se -
ria mu i to im por tan te ou vir mos o pro fes sor, mas, in fe -
liz men te, ele teve uma in dis po si ção e não po de rá vir
hoje a Bra sí lia. Inclu si ve, su ge ri que, em bo ra com pro -
ble ma de sa ú de, ele ouça a TV Se na do de sua re si -
dên cia em São Pa u lo, para, em se gui da, en vi ar suas
con tri bu i ções, mes mo que por es cri to.

Assim, jus ti fi co a au sên cia do pro fes sor Pa u lo
Sér gio Pi nhe i ro, que con ti nu a rá co la bo ran do co nos -
co, por que é uma das pes so as que mais tem ar gu -
men ta do a fa vor de le var mos em con si de ra ção a ex -
pe riên cia de ou tros pa í ses que têm res trin gi do o uso
de ar mas den tre a po pu la ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a in for ma ção de V. Exª Con vi do a ter as sen to
à Mesa o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho, que se en -
con tra em ple ná rio.

O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te, os
três pro je tos são ra di cal men te – uns mais do que os
ou tros – con tra o uso, a ven da e o por te de ar mas.
Então, se ria in te res san te que, logo de po is da ex po si -
ção do Vi ce-Diretor-Geral da Po lí cia Fe de ral, se or de -
nas se um de po en te a fa vor e um con tra, al ter nan -
do-se as po si ções. Como os três pro je tos são con trá -
ri os, se ria in te res san te que, logo após, ou vís se mos
al guém do gru po que é con tra a pro i bi ção ra di cal.
Des sa for ma, po de ría mos in qui rir de acor do com as
po si ções co lo ca das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, a pro po si ção de V. Exª é ab so lu ta -
men te ra ci o nal, mas im pos sí vel de ser re a li za da por -
que a Mesa não dis põe das in for ma ções de quem é a
fa vor ou con tra o pro je to, mas di li gen ci a rá para que a
al ter nân cia pos sa se con cre ti zar.

Con ce do a pa la vra, por dez mi nu tos, ao Dr.
Wan tu ir Ja ci ni, Vi ce-Diretor da Po lí cia Fe de ral.

O SR. WANTUIR JACINI – Exmº Se na dor José
Sar ney, Pre si den te da Mesa, de ma is Se na do res que
com põem a Mesa e o ple ná rio, Srªs e Srs., atu al men -
te, no Bra sil, as ar mas são con tro la das pelo Sis te ma
Na ci o nal de Armas – SINARM.

O Sis te ma Na ci o nal de Armas foi ins ti tu í do pela
Lei nº 9.437, de 1997, no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm -
bi to da Po lí cia Fe de ral.

Em seu art. 2º, a ci ta da lei traz a com pe tên cia do 
Si narm, a se guir trans cri to.

“Art. 2º Ao Si narm com pe te:
I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a pro pri e da de

de ar mas de fogo, me di an te ca das tro;
II – ca das trar as ar mas de fogo pro du zi das, im -

por ta das e ven di das no País;

III – ca das trar as trans fe rên ci as de pro pri e da de,
o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras ocor rên ci as sus ce -
tí ve is de al te rar os da dos ca das tra is;

IV – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al te rem as
ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to de arma de fogo;

V – in te grar no ca das tro os acer vos po li ci a is já
exis ten tes;

VI – ca das trar as apre en sões de ar mas de fogo,
in clu si ve as vin cu la das a pro ce di men tos po li ci a is e ju -
di ci a is.

Para dar cum pri men to ao co man do le gal aci ma
trans cri to, o De par ta men to da Po lí cia Fe de ral de sen -
vol veu um ban co de da dos que acom pa nha as ar mas
co mer ci a li za das no Bra sil em to das as suas fa ses,
des de a sa í da da fá bri ca pro du to ra até o ad qui ren te
no co mér cio de ar mas, da for ma a se guir des cri ta.

Uma fá bri ca de ar mas, ao ven der um lote de ar -
mas para de ter mi na da loja ven de do ra, co mu ni ca ime -
di a ta men te essa tran sa ção ao DPF, for ne cen do to das 
as ca rac te rís ti cas das ar mas e da dos da loja ad qui -
ren te. O DPF, de pos se des sas in for ma ções, atu a li za
seu ban co de da dos, ca das tran do a em pre sa ad qui -
ren te, caso já não seja ela ca das tra da, pas san do a
cons tar no Si narm o nú me ro de ar mas, com to das as
suas ca rac te rís ti cas, no es to que da re fe ri da loja.

A loja em ques tão, ao ven der al gu mas des sas
ar mas, co mu ni ca à Po lí cia Fe de ral, de ime di a to, essa
ven da, for ne cen do os da dos qua li fi ca ti vos do com pra -
dor, que são in se ri dos no Si narm, como pro pri e tá rio
da arma, que au to ma ti ca men te de i xa de cons tar no
es to que da loja ven de do ra.



No caso da com pra e ven da de arma en tre par ti -
cu la res, am bos vão até uma De le ga cia de Po lí cia da
Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca, quan do en tão, pre -
en chi dos os re qui si tos ne ces sá ri os por par te do ad -
qui ren te, é a arma trans fe ri da, sen do esta tran sa ção
atu a li za da no ban co de da dos do Si narm, com o re -
gis tro do novo pro pri e tá rio.

As ar mas ex por ta das e as im por ta das tam bém
são re gis tra das no Si narm, por meio de co mu ni ca ção
da fá bri ca pro du to ra e Sis co mex, que é um ór gão da
Re ce i ta Fe de ral, res pec ti va men te.

O fur to, ex tra vio, rou bo e ou tras ocor rên ci as en -
vol ven do ar mas tam bém são lan ça das no Si narm, via
ter mi nal de com pu ta do res ins ta la dos nas De le ga ci as
de Po lí cia Fe de ral.

O Si narm pos sui hoje o ca das tro de 1.800.000
ar mas.

Os ór gãos de se gu ran ça que se uti li zam do Si -
narm po dem ob ter, de for ma atu a li za da, mi nu to a mi -
nu to, re la tó ri os so bre:

– to tal de ar mas no Si narm (na ci o nal);
– ar mas ca das tra das por es ta do, anu al men te ou 

por pe río do, mês e dia; 
– ar mas apre en di das por es ta do, dia, mês e ano 

ou pe río do;
– por te fe de ral de fe ri do e in de fe ri do, por es ta do,

dia, mês e ano de pe río do;
– ar mas fur ta das por pe río do, dia, mês e ano;
– ar mas per di das, por pe río do, dia, mês e ano;
– ar mas re cu pe ra das, por pe río do, dia, mês e

ano;
– ar mas en ca mi nha das para o ser vi ço de fis ca li -

za ção de pro du tos con tro la dos, do Mi nis té rio do Exér -
ci to.

Há tam bém no Si narm um mó du lo onde são lan -
ça das as ar mas ad qui ri das ile gal men te no co mér cio
pa ra gua io, que con ta hoje com um to tal de 9.500 ar -
mas. Esse ban co de da dos é ali men ta do por in for ma -
ções for ne ci das pelo go ver no pa ra gua io, em vir tu de
de acor do de no tas fir ma do en tre o Bra sil e aque le
país no ano de 1996.

Ocor re que mu i tas in for ma ções re fe ren tes a es -
sas ar mas não re pre sen tam a re a li da de, por que, mu i -
tas ve zes, os no mes dos com pra do res são fic tí ci os,
bem como a iden ti fi ca ção dos mes mos.

O Si narm está in ter li ga do com os Esta dos do
Rio de Ja ne i ro, Go iás, Ala go as, San ta Ca ta ri na, Rio
Gran de do Sul, Pará, Ama pá, Mi nas Ge ra is, Ba hia,
Rio Gran de do Nor te e Per nam bu co e com o Dis tri to

Fe de ral. Por tan to, dos 27 es ta dos, 15 ain da não es -
tão li ga dos ao Si narm.

Para o ob je ti vo aci ma ci ta do, téc ni cos do DPF
se des lo cam até o es ta do a ser in ter li ga do, fa zem a
co ne xão da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca com o
Si narm e tre i nam o pes so al que irá ope rar o sis te ma.

O for ma to do Si narm é ex ce len te, mas não aten -
de toda a ne ces si da de de con tro le das ar mas no País, 
uma vez que se re fe re ape nas às ar mas pro du zi das
no Bra sil. No ban co de da dos, en con tram-se to das as
ar mas ven di das no Bra sil. A di fi cul da de, por tan to, re -
si de nas ar mas que es tão fora, as clan des ti nas, ad -
qui ri das por meio de fur to, rou bo, con tra ban do, en fim,
as que es tão em mãos cri mi no sas. Assim, para ha ver
um con tro le des sas ar mas, é pre ci so uma ma i or efi -
cá cia na ati vi da de de re pres são da Po lí cia. E para
isso é pre ci so que as po lí ci as, prin ci pal men te a Po lí -
cia Fe de ral, se jam do ta das de me i os, de re cur so pes -
so al e de ma te ri al. Com esse fim, está pre vis to um
con cur so para mil no vos po li ci a is. Por cer to, com a
aqui si ção des ses no vos po li ci a is, po de re mos dar ma i -
or efe ti vi da de às de ter mi na ções da lei.

Tam bém exis tem pro je tos da Po lí cia Fe de ral
para que seja fe i to o seu re e qui pa men to. Esses pro je -
tos es tão tra mi tan do há 10 anos, como o
Pró-Amazonas e o Pro mo tec, que vi sam do tar a ins ti -
tu i ção dos me i os ne ces sá ri os ao cum pri men to de sua 
atri bu i ção cons ti tu ci o nal.

A Po lí cia Fe de ral tam bém con tro la as em pre -
sas de se gu ran ça pri va da, que hoje no País são em
nú me ro de 1.500, onde tra ba lham 420 mil vi gi lan tes.
Há um to tal de 241 mil ar mas em po der dos vi gi lan -
tes, que as uti li zam ex clu si va men te em ser vi ço, na
pro te ção das 23 mil agên ci as ban cá ri as exis ten tes no 
Bra sil.

Vou mos trar al guns ou tros da dos es ta tís ti cos.
No ano de 1999, no Bra sil, fo ram fur ta das 12.886 ar -
mas e re cu pe ra das 190. Em 1999, fo ram ca das tra das
no País 42.550 ar mas; fo ram per di das, ex tra vi a das,
1.030 ar mas.

Esses são os prin ci pa is da dos es ta tís ti cos com
re la ção às ar mas no Bra sil. O Si narm é um sis te ma
mu i to bom, mas não é tudo, já que não aten de a toda
a ne ces si da de de con tro le das ar mas no Bra sil.

Sr. Pre si den te, en cer ro esta sín te se da ma ni fes -
ta ção que fiz di zen do que a pro i bi ção das ar mas, com
al gu mas ex ce ções, se ria de mu i to in te res se. Essas
ex ce ções po de ri am fi car res tri tas às For ças Arma das, 
às for ças de se gu ran ça pú bli ca, às em pre sas pri va -
das, aos es por tis tas, aos ca ça do res e aos co le ci o na -
do res. Falo de ca ça do res por que es tes iri am con tem -



plar a nos sa po pu la ção que vive no meio ru ral, onde a 
ação das po lí ci as é mu i to mais di fí cil, uma vez que as
po lí ci as es tão lo ca li za das nos cen tros ur ba nos. No
meio ru ral, é mu i to di fí cil ha ver a pre sen ça da ins ti tu i -
ção po li ci al. O ci da dão que mora na chá ca ra, na fa -
zen da ou no sí tio pre ci sa ter uma arma para se de fen -
der even tu al men te de agres sões de cri mi no sos; tam -
bém pre ci sa fa zer da arma um ins tru men to de so bre -
vi vên cia para ca çar quan do é per mi ti do.

Dito isso, dou por en cer ra da a mi nha ma ni fes ta -
ção e co lo co-me à dis po si ção para res pon der às per -
gun tas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do a V. Sª. Se dis pu ser de ou tras in for ma ções
es cri tas, V. Sª po de rá re me tê-las à Pre si dên cia, que
elas se rão pu bli ca das nos Ana is e dis tri bu í das aos
Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao Go ver na dor Anthony Ga -
ro ti nho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Se na dor
José Sar ney, Sr. Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a quem
agra de ço o con vi te para es tar hoje aqui; Sras e Srs.
Se na do res, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni zo o Se na do
por ter con vo ca do to das as par tes in te res sa das em
dis cu tir esse as sun to para um de ba te nes ta Casa. Só
va mos che gar a uma po si ção cla ra na so ci e da de,
onde cada um es te ja ma du ro, após ou vir mos to dos os 
se to res, os que são con trá ri os e os que são fa vo rá ve is 
à ven da de ar mas no nos so País.

O Se na dor Re nan Ca lhe i ros sabe – ex ter nei
isso quan do S. Exª ain da era Mi nis tro da Jus ti ça – da
mi nha pre o cu pa ção quan to à ven da de ar mas, que é
fe i ta to tal men te sem con tro le no nos so País. Na que la
épo ca, mu i tas me di das es ta vam sen do ado ta das no
Rio de Ja ne i ro. Ha via o lan ça men to de uma cam pa -
nha de de sar ma men to jun to à so ci e da de ci vil, da
qual, in clu si ve, par ti ci pa va o meu com pa nhe i ro Ru -
bem Cé sar, do Viva Rio, que está pre sen te aqui. Co le -
ta mos 1,2 mi lhão de as si na tu ras em fa vor da pro i bi -
ção da ven da de ar mas no País.

Mas, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Sras e Srs. Se -
na do res, pen so que há uma ques tão so bre a qual o
Go ver no bra si le i ro de ve ria ado tar me di das ime di a tas, 
até mes mo en quan to essa ques tão está em de ba te. O 
Se na do ain da vai dis cu ti-la, vo tá-la, apro vá-la ou não
e de po is en viá-la à Câ ma ra. Mas exis tem me di das ur -
gen tes que pre ci sam ser to ma das, e uma de las se re -
fe re à ven da de ar mas para o Pa ra guai.

V. Exªs de vem ter vis to no Jor nal Na ci o nal  de se -
gun da-feira uma re por ta gem de cin co mi nu tos so bre
a ven da de ar mas para o Pa ra guai. Foi mos tra da a for -

ma como es sas ar mas são ven di das, sem ne nhum
con tro le.

No dia 25 de se tem bro de 1996, o De par ta men -
to de Esta do dos Esta dos Uni dos sus pen deu to das as 
li cen ças de ex por ta ção de ar mas de fogo, ri fles, com -
po nen tes e mu ni ção para o Pa ra guai. A me di da foi to -
ma da em res pos ta à pre o cu pa ção quan to ao flu xo ile -
gal de ar mas do Pa ra guai para ou tros pa í ses.

No dia 23 de se tem bro de 1996, numa se gun -
da-feira, o Escri tó rio de Con tro le de Co mér cio de De -
fe sa do De par ta men to de Esta do re vo gou to das as li -
cen ças exis ten tes para ven das ao Pa ra guai e pro i biu
a emis são de no vas li cen ças até que o go ver no pa ra -
gua io im ple men tas se um sis te ma apro pri a do de con -
tro le, a fim de fre ar ex por ta ções ile ga is des sas ar mas.

O go ver no dos Esta dos Uni dos, ao re vi sar as li -
cen ças de ex por ta ções, con clu iu que as ar mas de
fogo ex por ta das le gal men te pe los Esta dos Uni dos
para o Pa ra guai atra ves sa vam as fron te i ras pa ra gua i -
as ile gal men te e abas te ci am os cri mi no sos no Bra sil.
Os Esta dos Uni dos tra ba lha ram em con jun to com o
go ver no pa ra gua io para de sen vol ve rem um me lhor
sis te ma, mas até hoje go ver no pa ra gua io se re cu sa a
im plan tá-lo.

A pro i bi ção das ex por ta ções de ar mas de fogo,
de seus com po nen tes e de mu ni ção para o Pa ra guai,
na que la épo ca, não se apli ca va às es pin gar das de
caça, com ex ce ção da que las cujo cano ti ves se me -
nos de 46 mi lí me tros.

O go ver no dos Esta dos Uni dos se pre o cu pou
com a en tra da de ar mas do seu país no Bra sil e cas -
sou to das as li cen ças de ex por ta ção de ar mas ame ri -
ca nas para o Pa ra guai. O Go ver no bra si le i ro não to -
mou ne nhu ma pro vi dên cia quan to a essa si tu a ção. E
isso ini ci ou-se em 1996 no De par ta men to de Esta do
Ame ri ca no.

Pas so o do cu men to às mãos do Pre si den te, Se -
na dor José Sar ney, para que faça che gar às mãos do
Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Ou tra ques tão é a ori gem das ar mas com que
se co me tem cri mes no Bra sil. Fi ze mos um le van ta -
men to das ar mas aca u te la das no Esta do do Rio de
Ja ne i ro en tre ja ne i ro de 1994 e mar ço de 1999: um to -
tal de 44.437 ar mas fo ram re co lhi das pela Po lí cia Ci vil 
e pela Po lí cia Mi li tar. Des sas ar mas, 36.936  ou seja,
83%  são ar mas bra si le i ras. Então, é mito di zer que as 
ar mas que en tram no Bra sil não são bra si le i ras. São
ar mas bra si le i ras! São ar mas fa bri ca das no Bra sil e
re me ti das para ou tros pa í ses, prin ci pal men te para o
Pa ra guai; de po is elas re tor nam ile gal men te para o
Bra sil.



Sa be-se que 2.987 ar mas (6,5%) são dos Esta -
dos Uni dos e que 1.116 ar mas (2,4%) são ar gen ti nas. 
Ao con trá rio do que se diz, são ar mas pe sa das, são
ar mas de cri mi no sos vi o len tos. Des sas ar mas,
32.469 ar mas (73% do to tal) são re vól ve res; 6.916 ar -
mas (15%) são pis to las; 2.505 (5,6%) são es pin gar -
das; 835 (1,89%) são me tra lha do ras; e 1.705 são fu -
zis. Por tan to, 89% das ar mas com que se co me te ram
cri mes no Bra sil são ar mas le ves, ven di das em qual -
quer es ta be le ci men to a qual quer ci da dão, ven di das
sem ne nhum con tro le nas fron te i ras do Bra sil.

Ou tro pon to a se des ta car são as mar cas das
ar mas. Das ar mas apre en di das, 20.276 (45% do to -
tal) são da mar ca Ta u rus; 11.867 (26% do to tal) são
da mar ca Ros si. Assim, cer ca de 72% das ar mas são
de fa bri ca ção na ci o nal.

Pas so o do cu men to às mãos do Se na dor Re nan 
Ca lhe i ros.

Uma ques tão mu i to im por tan te é a par ti ci pa ção
das ar mas de fogo no to tal dos ho mi cí di os nos pa í ses
onde elas são li be ra das. Do to tal de ho mi cí di os pra ti -
ca dos no Bra sil, 88,3% são pra ti ca dos com ar mas de
fogo. Nos Esta dos Uni dos, 69,7% dos ho mi cí di os são
pra ti ca dos com ar mas de fogo. No Ja pão, em ape nas
4,5% dos ho mi cí di os, uti li zam-se ar mas de fogo. Na
Grã-Bretanha, em ape nas 9% dos ho mi cí di os, uti li -
zam-se ar mas de fogo. A pura e sim ples li be ra ção da
uti li za ção da arma pro vo ca um imen so im pac to da
par ti ci pa ção das ar mas de fogo no to tal dos ho mi cí di -
os ve ri fi ca dos, sem con tar o cres ci men to des ses ho -
mi cí di os.

Vou mos trar um es tu do mais de ta lha do so bre o
as sun to ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para que S.
Exª, como Re la tor des sa ma té ria, pos sa exa mi ná-los
item por item.

No bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, tam bém vou
en vi ar-lhe al guns ar gu men tos uti li za dos por pes so as
que são ra di cal men te con trá ri as à pro i bi ção de ar mas 
no Bra sil:

“PRINCÍPIOS PARA UMA CAMPANHA
CONTRA AS ARMAS LEVES

1. O por te de ar mas está re gu la do le gal men te, e 
esta re gu la men ta ção deve mi ni mi zar a vi o lên cia na
so ci e da de.

Con tra va lor: exis tem di re i tos in di vi du a is (na tu -
rais) a por tar ar mas.

Em to dos os es ta dos, exis te um tipo de con tro le
so bre o ar ma men to. Da mes ma for ma que os pro du -
tos tó xi cos ou nu cle a res, todo ele men to pas sí vel de
pro du zir gra ves da nos está su je i to à re gu la ção.
Alguns Esta dos, como o Re i no Uni do e a Aus trá lia, in -

tro du zi ram, há pou co tem po, se ve ras res tri ções ao
por te de ar mas, de cor ren tes de mas sa cres que po de -
ri am ter sido evi ta dos se os par ti ci pan tes não ti ves -
sem tido fá cil aces so às ar mas. Não exis te um di re i to
in di vi du al ab so lu to a por tar arma. O di re i to a ca çar
deve es tar su bor di na do às ques tões de sa ú de pú bli -
ca, es pe ci al men te onde a caça é um es por te e não
um meio de vida.

2. As ar mas de fogo pro vo cam um enor me cus to 
so ci al.

Con tra va lor: as ar mas de fogo não são tão pe ri -
go sas quan to os aci den tes ou ou tros ris cos à sa ú de.

Nos USA qua se um mi lhão de pes so as fo ram
mor tas por ar mas de fogo en tre 1933 e 1982 em as -
sas si na tos, su i cí di os e aci den tes. O Bra sil pos sui uma 
alta taxa de ho mi cí dio, e a ma i o ria de les acon te ce por
arma de fogo. No Rio de Ja ne i ro, a taxa de ho mi cí di os
é com di fe ren ça a mais alta do País, e a pro por ção de
ho mi cí di os com arma de fogo é ain da su pe ri or.

O cus to eco nô mi co da vi o lên cia com ar mas de
fogo nos Esta dos Uni dos foi de US$20,4 bi lhões em
1990.

3. Os lu ga res com am pla dis po ni bi li da de de ar -
mas apre sen tam ta xas de ho mi cí dio su pe ri o res.

Con tra va lor: a dis po ni bi li da de de ar mas não in -
ci de so bre a vi o lên cia.

Um es tu do do Cen ter for Di se a se Con trol and
Pre ven ti on so bre 26 pa í ses de alta ren da no mun do
con clu iu que os Esta dos Uni dos, onde um de cada
qua tro adul tos pos sui uma arma, pos su em a mais alta 
taxa de mor ta li da de por arma de fogo, até 19 ve zes
su pe ri or a qual quer ou tro país dos 25 ma i o res pa í ses
do mun do. Nos Esta dos Uni dos, a pro por ção dos ho -
mi cí di os e dos su i cí di os com ar mas de fogo é mu i to
alta. Em 1995, 36 mil pes so as mor re ram por arma de
fogo.

4. Da mes ma for ma, quan do a arma de fogo
está pre sen te numa agres são au men ta for te men te a
chan ce de um re sul ta do fa tal.

Con tra va lor: não im por ta a arma, mas a in ten -
ção ho mi ci da. Se não hou ves se ar mas de fogo, os as -
sas si nos uti li za ri am ou tros me i os para ma tar.

Um es tu do fe i to pela Salt zman et al., pu bli ca do
em 1992 no Jour nal of the Ame ri can Me di cal Asso -
ci a ti on, mos tra que, em 1994, em Atlan ta, as agres -
sões en tre mem bros da mes ma fa mí lia ou pes so as
ín ti mas ti nham uma chan ce três ve zes su pe ri or de
aca bar em mor te se en vol via o uso de arma de fogo,
do que se en vol via arma cor tan te, e 23 ve zes su pe ri or 
do que se a agres são en vol via ou tro tipo de arma ou
for ça cor po ral.



Ou tro es tu do re a li za do em Atlan ta con clu iu que, 
em agres sões in tra fa mi li a res, a pos si bi li da de de aca -
bar em mor te era 12 ve zes su pe ri or se eram usa das
ar mas de fogo.

5. As ar mas de fogo são mu i to mais usa das para 
co me ter cri mes do que para de fen der ví ti mas que es -
tão sen do ata ca das.

Con tra va lor: as ar mas ser vem so bre tu do para
de fen der os ci da dãos or de i ros con tra os mar gi na is.

Nos Esta dos Uni dos, em 1995, para cada vez
que um ci da dão usou uma arma de fogo para ma tar
al guém em le gí ti ma de fe sa ou por mo ti vo jus ti fi cá vel,
hou ve 131 ca sos de as sas si na tos, su i cí di os e aci den -
tes en vol ven do ar mas de fogo. Ou seja, para cada
uma vez que ela foi usa da em le gí ti ma de fe sa, 131 ca -
sos em que ela foi usa da para ma tar, pro vo car as sas -
si na tos ou con fli tos.

6. A pos se de arma de fogo pro va vel men te au -
men ta a chan ce de um re sul ta do fa tal para o pos su i -
dor.

Con tra va lor: eu me sin to mais se gu ro des de que 
te nha uma arma e es te ja ar ma do.

Um es tu do de Kel ler man et al., pu bli ca do no
New England Jour nal of Me di ci ne, mos tra que nas
fa mí li as em que al gum mem bro ti nha uma arma de
fogo exis ti am mais chan ces de que al gum in te gran te
da fa mí lia fos se ví ti ma de ho mi cí dio. Evi den te men te,
pes so as que so frem um ris co ma i or ten de rão mais a
an da rem ar ma das, ra zão pela qual a ca u sa li da de po -
de ria ser in ver sa: quem tem mais ris co de ser as sas si -
na do tem que an dar mais ar ma do. No en tan to, essa
ma i or pro ba bi li da de foi cal cu la da con tro lan do o efe i to
de ou tros fa to res na fa mí lia: uso de dro gas, ar res tos e
vi o lên cia do més ti ca. Assim, mes mo des con tan do es -
ses fa to res que aju dam a de ter mi nar o ris co de se en -
vol ve rem em atos vi o len tos, as fa mí li as onde exis tia
al gu ma arma de fogo mos tra va uma chan ce 2,7 ve zes 
ma i or de ter um mem bro as sas si na do do que fa mí li as
em que nin guém ti nha arma.

7. As ar mas são usa das mu i tas ve zes con tra
pes so as co nhe ci das, em con fron tos que não te ri am
re sul ta dos fa ta is em au sên cia de ar mas. Isto é es pe -
ci al men te cer to para as mu lhe res.

Con tra va lor: As ar mas são usa das para pro te -
ger con tra cri mi no sos que po dem nos as sal tar.

Em 1995, 11% das ví ti mas de ho mi cí dio fo ram
mor tas por fa mi li a res, e 34% por co nhe ci dos. Ape nas
15% fo ram as sas si na das por des co nhe ci dos.

Da dos do FBI mos tra ram que era duas ve zes
mais pro vá vel que uma mu lher mor res se por dis pa ros 

des fe ri dos por ma ri dos ou aman tes do que por des co -
nhe ci dos.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, eu fi ca ria aqui a ci tar
to dos es ses ar gu men tos con tes ta dos mun di al men te.
V. Exª tem co nhe ci men to do es for ço que o pró prio
Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Bill Clin ton, tem fe i to
para res trin gir o uso de ar mas de fogo na que le País,
em fun ção de elas es ta rem pro vo can do mor tes in clu -
si ve den tro dos co lé gi os, – e a ma i or taxa pri si o nal do
mun do é a ame ri ca na, me di da pelo nú me ro de pes so -
as en car ce ra das.

Gos ta ria de fa zer al gu mas su ges tões a V. Exª
para os pro je tos de lei que tra mi tam nes ta Casa. Pen -
so que al gu mas me di das são im por tan tes no sen ti do
de não pro vo ca rem uma re a ção tão vi o len ta como a
pro vo ca da por aque les que de fen dem o uso in dis cri -
mi na do de ar mas no País, por en ten de rem que a nos -
sa po si ção se ria ro mân ti ca, sem em ba sa men to,
quan do a nos sa po si ção já é de ter mi na da na ma i o ria
dos pa í ses eu ro pe us e em pa í ses onde o nú me ro de
ho mi cí di os tem fi ca do sob con tro le, onde não te mos
ob ser va do tra gé di as como as que acon te cem na so -
ci e da de ame ri ca na, onde a arma ain da é to le ra da. E o 
Bra sil deve co pi ar os bons, e não os maus exem plos!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio
da nos sa ges tão, in gres sa mos na Jus ti ça, com ad vo -
ga do in ter na ci o nal, con tra a in dús tria do ci gar ro, por
en ten der mos que essa in dús tria es ta va a pro vo car
sé ri os da nos à sa ú de da po pu la ção (nos Esta dos Uni -
dos, a in dús tria do ci gar ro já foi con de na da di ver sas
ve zes). Por tan to, jun to com o ”Viva Rio“, ori en ta mos a
Pro cu ra do ria-Geral do Esta do do Rio de Ja ne i ro a in -
gres sar na Jus ti ça con tra as in dús tri as de ar ma men to
do Bra sil que ven dem ar mas de for ma ile gal, ir res pon -
sá vel, e pro vo cam da nos ir re pa rá ve is à vida de cen te -
nas de fa mí li as bra si le i ras. V. Exª, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, como bom ad vo ga do que é, sabe mu i to bem
que uma arma apre en di da com um as sas si no, de po is
de bus car sua pro ce dên cia e ve ri fi car que ela foi ven -
di da de for ma ir re gu lar – como tem acon te ci do com a
ma i o ria das nos sas ar mas –, essa em pre sa é res pon -
sá vel, ten do que res pon der, do pon to de vis ta ci vil,
pe los da nos pro vo ca dos à fa mí lia de mi lha res e mi -
lha res de bra si le i ros que hoje têm tido os seus fi lhos,
che fes de fa mí lia e tan tos ou tros vi ti ma dos pela for ma 
ir res pon sá vel com que o ar ma men to tem sido uti li za -
do no nos so País.

Agra de ço o con vi te e a opor tu ni da de de aqui es -
tar.

No Rio de Ja ne i ro, es ta mos en vi dan do to dos os
es for ços ne ces sá ri os para pro cu rar re or ga ni zar a Po -



lí cia Ci vil. V. Exª teve a opor tu ni da de de vi si tar uma
das de le ga ci as do pro je to ”De le ga cia Le gal“. Cri a mos 
o Insti tu to de Se gu ran ça Pú bli ca, que é o pri me i ro
pas so para uni fi car as ações das Po lí ci as Ci vil e Mi li -
tar, em bo ra com res tri ções na le gis la ção fe de ral.
Apro va mos uma lei es ta du al pro i bin do a ven da de ar -
mas no Esta do, mas foi ob ti da uma li mi nar no Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, já que essa ques tão é de le gis la -
ção fe de ral, mas a fi ze mos no in tu i to de sen si bi li zar
tan to o Se na do Fe de ral como a Câ ma ra dos De pu ta -
dos de que o Bra sil não pode con ti nu ar na con tra mão
da his tó ria. O Bra sil não pode con ti nu ar per mi tin do
que, em pri me i ro lu gar, as ar mas fa bri ca das no Bra sil
se jam ex por ta das sem ne nhum con tro le para o Pa ra -
guai e de po is vol tem para o Bra sil, e que elas con ti nu -
em sen do ven di das no Bra sil sem ne nhum con tro le
ou cri té rio, fa zen do ví ti mas e pro vo can do nos go ver -
nos es ta du a is – V. Exª que já teve a opor tu ni da de de
par ti ci par da se cre ta ria de se gu ran ça de go ver nos es -
ta du a is – uma to tal im pos si bi li da de de con tro lar o que 
é in con tro lá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si -

dên cia agra de ce ao Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho
pela va li o sa con tri bu i ção aos tra ba lhos.

Qu e ro, mais uma vez, re lem brar aos pre sen tes
que este pro je to está sen do dis cu ti do con jun ta men te
pe las Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, o Re la tor é o Se na dor Re nan Ca lhe i ros; na Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
Se na dor Pe dro Piva.

Con vi do ago ra o Dr. Antô nio Mar cos Mo ra es de
Bar ros, Pre si den te da Com pa nhia Bra si le i ra de Car -
tu chos, a ocu par a tri bu na.

Se V. Exª qui ser, tam bém pode fa lar da mesa.
O SR. ANTÔNIO MARCOS MORAES DE

BARROS – Mu i to obri ga do a V. Exas.
Ini ci al men te, agra de ço o con vi te para com pa re -

cer a esta au diên cia pú bli ca para dar o meu de po i -
men to so bre o pro je to de lei do Go ver no que pro í be a
ven da de ar mas e mu ni ções em todo o País. Ape sar
dos as pec tos eco nô mi cos que en vol vem a ques tão
da pro i bi ção da ven da de ar mas, já que o se tor, di re ta
ou in di re ta men te, em pre ga de ze nas de mi lha res de
pes so as, mo veu-me, des de o iní cio, a bus ca do co -
nhe ci men to so bre a ma té ria, ou seja, a dis cus são do
mé ri to do pro je to de lei.

Antes de ser mos em pre sá ri os, so mos ci da dãos
bra si le i ros. Foi nes sa con di ção que nos dis pu se mos a 

es tu dar o as sun to, as su min do que, se o pro je to for
uma efe ti va con tri bu i ção para a di mi nu i ção da cri mi -
na li da de, te re mos que bus car, até com o apo io do
Go ver no, ou tras al ter na ti vas para a ma nu ten ção e so -
bre vi vên cia das em pre sas pe las qua is so mos res pon -
sá ve is.

Ini ci al men te, con vi do V. Exas para uma si mu la -
ção so bre um ce ná rio pos sí vel e suas con se qüên ci -
as, fru to da even tu al apro va ção do pro je to. No dia se -
guin te, os go ver nan tes se rão lou va dos pe los ór gãos
de co mu ni ca ção, no Bra sil e no ex te ri or, de vi do à co -
ra gem e à ou sa dia da ini ci a ti va, dan do um exem plo
para o mun do e ca lan do o que é con si de ra do o po de -
ro so lobby da in dús tria de ar mas. Nes se mo men to, a
po pu la ri da de do Go ver no su bi rá de for ma ex pres si va, 
e mes mo al guns de seus ad ver sá ri os mais no tó ri os
re co nhe ce rão o mé ri to po lí ti co da em pre i ta da. No dia
se guin te, no en tan to, nas se ma nas se guin tes, nos
me ses se guin tes, não terá acon te ci do nada, re pi to,
ab so lu ta men te nada. Os ín di ces de vi o lên cia fi ca rão
inal te ra dos em todo o País, man ten do-se o re cor de
bra si le i ro men ci o na do aqui por vá ri as per so na li da -
des, de 47 mil mor tos por ho mi cí dio por ano.

Te rão acon te ci do, sim, qua tro per das, al gu mas
de las ir re pa rá ve is. A pri me i ra, um aten ta do ao di re i to
de li vre em pre sa ri ar, res pe i ta do até hoje por to dos os
go ver nan tes des te País. A se gun da, o fla gran te des -
res pe i to à Cons ti tu i ção, abrin do um pre ce den te que
ame a ça di re i tos e con quis tas con sa gra dos na Car ta
Mag na. A ter ce i ra, iní cio de um con ten ci o so in ter na ci -
o nal com os im por ta do res de ar mas bra si le i ros, cujo
pre ce den te igual men te abre um le que de pro ble mas
de vas ta abran gên cia. E quar ta, e não me nos im por -
tan te, um aten ta do so ci al fla gran te con fi gu ra do em
um de sem pre go ma ci ço, com for tes im pac tos re gi o -
na is.

Fe i ta esta re fle xão, Srªs e Srs. Se na do res, re tor -
no à mi nha ex po si ção. O nos so pri me i ro pas so foi ve -
ri fi car as con se qüên ci as so bre a opi nião pú bli ca caso
tal pro je to ve nha a ser apro va do. Con tra ta mos uma
pes qui sa do Ibo pe so bre ar mas de fogo, cuja có pia te -
nho co mi go e pas sa rei às mãos do Se na dor José Sar -
ney. Entre mu i tas ques tões, per gun ta mos a 2 mil en -
tre vis ta dos o que ocor re ria no caso da pro i bi ção da
ven da le gal de ar mas. Oi ten ta e oito por cen to res pon -
de ram que é mu i to fá cil com prar ar mas na ile ga li da de. 
Per gun ta mos o que ocor re ria no caso de o Go ver no
de ter mi nar a de vo lu ção com pul só ria das ar mas em
po der da po pu la ção, como pres cre ve o pro je to. Ses -
sen ta e três por cen to opi na ram que os pos su i do res
das ar mas não as de vol ve ri am. Ou seja, quem qui ser



com prar uma arma vai com prá-la com fa ci li da de, e
quem tem uma arma não a de vol ve rá. A lei, se apro -
va da, não será res pe i ta da.

Uma se gun da ava li a ção foi a cor re la ção en tre a
ven da, a pos se e o por te de ar mas e os ín di ces de cri -
mi na li da de. Esses es tu dos trou xe ram re ve la ções in -
te res san tes na me di da em que não foi pos sí vel iden ti -
fi car cor re la ção al gu ma en tre uma co i sa e ou tra. Não
exis te ne nhu ma evi dên cia em pí ri ca de que a ven da
le gal ou a pos se de ar mas te nham cor re la ção com os
ín di ces de cri mi na li da de. Exem plo des sa afir ma ção é
a evo lu ção das ven das le ga is de ar mas no Bra sil.

Nos úl ti mos 5 anos, as ven das de ar mas ca í ram
80%, en quan to em São Pa u lo, por exem plo, a emis -
são de por tes caiu 97%, con for me da dos apre sen ta -
dos pelo Se na dor Pe dro Piva, sem qual quer efe i to so -
bre os ín di ces de cri mi na li da de.

No Rio de Ja ne i ro, 5% da po pu la ção de cla ra
pos su ir ar mas e a taxa de ho mi cí di os é de 59,9 por
100 mil, em 1998. No Rio Gran de do Sul, 15% das
pes so as de cla ram ter ar mas, ou seja, três ve zes mais
do que no Rio de Ja ne i ro, e a taxa de ho mi cí di os é de
16 por 100 mil. Ou seja, no Rio de Ja ne i ro, em
1997-1998, ha via 3 ve zes me nos ar mas do que no
Rio Gran de do Sul, e pra ti ca men te 4 ve zes mais ho -
mi cí di os. No Rio Gran de do Sul, exis tem 40 mil por tes
de ar mas e, no Rio de Ja ne i ro, pra ti ca men te ine xis -
tem por tes de ar mas.

Esses da dos e mu i tos ou tros re ve lam não ha ver
cor re la ção al gu ma en tre a ven da le gal, a pos se le gal
e o nú me ro de por tes con ce di dos com os ín di ces de
cri mi na li da de. As pes qui sas no ex te ri or, in clu in do re -
la tó ri os da ONU, nos le va ram às mes mas con clu sões: 
o cri me não guar da qual quer re la ção com a pos se ou
a ven da le gal de ar mas.

Re pi to aqui os nú me ros pu bli ca dos pela ONU:
no Bra sil, 8 em cada 1.000 ha bi tan tes têm uma arma;
no Ca na dá, 102,3; na Ale ma nha, 122; na Nova Ze lân -
dia, 112. Nes ses pa í ses, a taxa de cri mi na li da de é
aba i xo de um por cem mil; no Bra sil, é de 25,78. Ou
seja, exis tem 10 ve zes me nos ar mas e 25 ve zes mais
ho mi cí di os no Bra sil.

Um ter ce i ro as pec to, cer ta men te o mais im por -
tan te, é a im pu ni da de. Os jor na is es tam pam no tí ci as
di a ri a men te evi den ci an do a im po tên cia das au to ri da -
des di an te das pro por ções que as su mi ram os cri mes
em nos so País, que vão des de a pe que na de so be -
diên cia até o cri me or ga ni za do e, como não po de ria
de i xar de ser, a cri mi na li da de ur ba na.

Nos sas pes qui sas re ve la ram nú me ros as sus ta -
do res. Enquan to nos Esta dos Uni dos 98,5% dos ho -

mi ci das vão para a ca de ia, no Bra sil ape nas 2% são
en car ce ra dos. Aqui, 82,6% dos cri mi no sos são re in ci -
den tes e, con for me pes qui sa re a li za da pela Fipe, um
em cada mil dos que co me tem cri mes de qual quer na -
tu re za são pu ni dos, ou seja, 999 saem in có lu mes.

Re pri mir o cri me com pu ni ção é in dis cu ti vel -
men te um pas so im por tan te, uma for ma de ata car o
pro ble ma. Exis te uma ób via ra ci o na li da de em quem
pre ten de co me ter um cri me, e a cer te za da im pu ni da -
de é, sem dú vi da, o gran de in cen ti vo. No Bra sil, la -
men ta vel men te, para aque les para quem a per da dos
va lo res mo ra is e éti cos pre va le ce, o cri me com pen sa.

Tomo a li ber da de de ler para os se nho res no tí cia 
pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo de an te on -
tem. ”Po lí cia apre en de ar mas em São Pa u lo em car ro
de em pre sá rio.“ ”PM pa ra ram ve í cu lo em blitz nos
Jar dins e en con tra ram pis to las. Ele foi li be ra do.“ Em
am bos os ca sos, as pes so as pre sas na blitz fo ram le -
va das para a de le ga cia por tan do ar mas de uso pro i bi -
do, de uso pri va ti vo das For ças Arma das, e fo ram li be -
ra das me di an te fi an ça, o que é ab so lu ta men te le gal.
A Lei nº 9.437 de ter mi na que uma arma de uso pri va -
ti vo das For ças Arma das não dê di re i to à fi an ça. No
en tan to, a po lí cia é a pri me i ra a não cum prir a pró pria
lei.

Lem bre mos tam bém que, en quan to o Có di go
Na ci o nal de Trân si to edu cou e pu niu as pes so as e di -
vul gou as in for ma ções, no caso das ar mas, la men ta -
vel men te, pela pes qui sa do Ibo pe, as pes so as não
co nhe cem a lei, não têm per cep ção de que o por te ilí -
ci to é cri me e, além do mais, não são pu ni das. Por tan -
to, te mos a an ti es co la, a an ti e du ca ção e a an ti pu ni -
ção, que é o que, a ri gor, in cen ti va a ir res pon sa bi li da -
de de quem tem uma arma.

Pes qui sa mos tam bém a qua li da de do apa ra to
po li ci al de que dis põem as po lí ci as bra si le i ras, com -
pa ra ti va men te ao que está hoje dis po ní vel no mun do.
Re fi ro-me não ape nas aos equi pa men tos como vi a tu -
ras, ar ma men tos, sis te mas de co mu ni ca ção, onde
sa bi da men te es ta mos mu i to aquém das ne ces si da -
des, mas tam bém aos sis te mas in for ma ti za dos de in -
ves ti ga ção cri mi nal, hoje to tal men te dis po ní ve is no
mer ca do in ter na ci o nal, e que per mi tem um enor me
sal to de qua li da de e efi ciên cia na lo ca li za ção do cri -
mi no so. Isso tem a ver com a im pu ni da de, com os
98% nos Esta dos Uni dos e os 2% no Bra sil.

Re tor nei do ex te ri or há pou cas se ma nas, onde
par ti ci pei de uma re u nião es pe ci a li za da em as sun tos
re la ci o na dos à se gu ran ça pú bli ca, com a pre sen ça
ma ci ça de che fes de po lí cia do mun do todo, e pos so
in for mar a V. Exas que es ta mos na ida de da pe dra no



que diz res pe i to a esse as sun to. A mo der ni za ção das
po lí ci as bra si le i ras exi ge in ves ti men tos, po rém, mu i to 
mais do que os re cur sos, exi ge de ter mi na ção po lí ti ca, 
fir me za de pro pó si tos para en fren tar o pro ble ma. Ao
lon go dos anos, nos sas po lí ci as fo ram es que ci das e
es tão hoje em com ple to es ta do de aban do no.

A pro pó si to, pes qui sa re a li za da pela Pre fe i tu ra
do Rio de Ja ne i ro apon tou que 90% da po pu la ção
acre di ta que a ques tão da cri mi na li da de so men te
será re sol vi da com ações in te gra das e de lon go al -
can ce dos Go ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal –
o que não está ocor ren do. Há o cla mor por ações e
não por dis cur sos.

Gos ta ria de fa zer um des ta que para a Po lí cia do
Rio de Ja ne i ro que está evo lu in do mais ra pi da men te
que as de ma is na im plan ta ção de sis te mas in for ma ti -
za dos de in ves ti ga ção cri mi nal. Esse é um dado que
al guns Esta dos es tão fa zen do iso la da men te, mas ca -
be ria, ob vi a men te, um es for ço ar ti cu la do do Go ver no
Fe de ral e da Po lí cia Fe de ral, com as po lí ci as es ta du a -
is, no mí ni mo, para vi a bi li zar re cur sos e fa zer sis te -
mas que fos sem com pa tí ve is en tre si, que pu des sem
se co mu ni car, por que os sis te mas iso la dos, fe i tos
com res tri ções or ça men tá ri as e com tec no lo gi as di fe -
ren tes, po dem le var a sis te mas que não se co mu ni -
cam, e o cri me não é mu ni ci pal, não é ur ba no, hoje é
trans na ci o nal.

A Lei nº 9.437, que re gu la men ta o co mér cio de
ar mas, é com pe ten te. Cri ou pro ce di men tos rí gi dos
para a com pra e por te de ar mas, o que re sul tou na já
men ci o na da re du ção nas ven das e au to ri za ções para 
por te. Con ver teu o por te ilí ci to em cri me. Esta be le ceu 
pe nas pe sa das para quem for fla gra do por tan do uma
arma ile gal men te. A pro ba bi li da de de quem tem uma
arma vir a en tre gá-la ao cri mi no so – la men to dis cor -
dar, Go ver na dor – é mí ni ma. A afir ma ti va de que as
ar mas le ga is ali men tam a ile ga li da de pro pa ga-se
com cer ta fa ci li da de, en tre ou tras ra zões, por que se
apre sen ta como uma so lu ção sim ples, ób via e mu i ta
con for tá vel.

Esque ce mos os des vi os de ar mas de em pre sas 
de se gu ran ça. A Po lí cia Fe de ral re por tou que, em
1997 e 1998, de sa pa re ce ram no Rio de Ja ne i ro 13 mil 
ar mas de em pre sas de se gu ran ça. Em São Pa u lo fo -
ram 5 mil ar mas no mes mo pe río do. Exis tem mais vi -
gi lan tes ar ma dos do que po li ci a is mi li ta res e todo efe -
ti vo das For ças Arma das, so ma dos. Aliás, cabe men -
ci o nar que o Pro je to de Lei as se gu ra rá re ser va de
mer ca do às em pre sas de se gu ran ça, cu jos ser vi ços
se rão aces sí ve is ape nas aos ban cos, às gran des em -

pre sas e aos que po dem pa gá-las. Qu an to cus ta rá
um guar da ar ma do, após a apro va ção da lei?

Esque ce mos o con tra ban do. São pú bli cas as di -
fi cul da des no con tro le de nos sas fron te i ras. O ma ta -
dor do Shop ping Mo rum bi ad qui riu uma arma fa bri ca -
da no ex te ri or de uso ex clu si vo das For ças Arma das,
com a fa ci li da de com que se com pra um ca chor -
ro-quente na es qui na. Uma arma con tra ban de a da
que não exis te no Bra sil.

Fa la-se, e aca bou de ser dito pelo Sr. Go ver na -
dor, que 83% das ar mas são 38 e que, por tan to, ra pi -
da men te, per di do por pes so as que a com pra ram le -
gal men te.

Re pi to, exis tem mais de 500 mil vi gi lan tes ar ma -
dos, pes so as hu mil des, des pre pa ra das, ar ma das, cir -
cu lan do por este País. Esque ce mos o con tra ban do.

Ou tro dia, vi na te le vi são, no Pro gra ma do Ra ti -
nho, mos tran do como se com pra uma arma na ile ga li -
da de – de mo ra uma hora – e quem for ne ce são po li ci -
a is cor rup tos, e não a po lí cia. Exis te um su per mer ca -
do de ar mas à dis po si ção de quem qui ser com prá-la
na ile ga li da de e não há ne nhu ma ação co i bi ti va nes se 
sen ti do. Isso é mu i to gra ve! Por tan to, fa zer afir ma ti va,
pura e sim ples: ”Azar de quem com prou uma arma e a 
tem em casa“ pode acon te cer em mí ni ma es ca la. Em
gran de es ca la, acon te ce por ou tros ca mi nhos e por
ou tros ve í cu los. É por isso que a gran de quan ti da de
de arma é o 38; o vi gi lan te usa um 38. To dos sa bem
dis so, sa bem como é frá gil ti rar-se a arma de um vi gi -
lan te.

Atri bu ir a cri mi na li da de ape nas às de si gual da -
des so ci a is é a for ma se gu ra de não ata car o pro ble -
ma, de ace i tar pas si va men te que a vi o lên cia do mi ne
a cada dia as nos sas vi das e nos pri ve de nos sas li -
ber da des.

A pro i bi ção da ven da le gal de ar mas, nos ter -
mos pro pos tos no Pro je to de Lei, con tri bu i rá para que
ci da dãos, cu jas ar mas hoje es tão sob con tro le das
au to ri da des, mi grem para a clan des ti ni da de.

Qu e ro tra zer um dado, a pro pó si to das ma ni fes -
ta ções dos Go ver na do res do Nor te e do Nor des te.
Por dia, são da dos, em ar mas cha ma das pi ca-pau,
car re ga das pela boca e que uti li zam es po le tas, um
mi lhão de ti ros. São 300 a 400 mi lhões de ti ros de
arma de tipo pi ca-pau por todo o ter ri tó rio na ci o nal,
ati ran do di a ri a men te: para so bre vi vên cia... Va mos
achar o quê? Que es ses mi lhões e mi lhões de pes so -
as, mi lhões e mi lhões de ar mas vão de i xar de exis tir,
que es sas pes so as vão de vol ver suas ar mas? É uma
fal ta de re fle xão!



Estou sin ce ra men te con ven ci do de que não se -
rão me di das tó pi cas e iso la das que re sol ve rão o pro -
ble ma, mes mo que es te jam no rumo cer to para ame -
ni zar a vi o lên cia. Esta mos fa lan do de um pro ces so,
de um com pro mis so, de uma sé rie con ti nu a da e per -
sis ten te de me di das que per mi tam res ga tar os va lo -
res éti cos e mo ra is, re sul tan tes de anos de des ca so.

Estou tam bém sin ce ra men te con ven ci do da ino -
cu i da de do pro je to de lei e me sin to no di re i to, como
ci da dão, de cla mar pela co ra gem que esta Casa tan -
tas ve zes de mons trou, não per mi tin do que uma ini ci -
a ti va inó cua, mo vi da pela emo ção, não ve nha ape nas 
agra var a se gu ran ça de nos sas fa mí li as, como tam -
bém eli mi nar gra ci o sa men te mi lha res de em pre gos.

Os de fen so res mais ra di ca is do pro je to de lei,
que ini ci al men te o apre sen ta vam como so lu ção para
to dos os ma les, já ad mi tem pu bli ca men te a des vin cu -
la ção das ven das de ar mas com a cri mi na li da de, ape -
gan do-se ao ar gu men to dos pos sí ve is aci den tes so -
bre os qua is ine xis tem es ta tís ti cas mi ni ma men te con -
fiá ve is.

Ape sar das boas in ten ções do Go ver no, cre io
que fal ta à pro pos ta o em ba sa men to téc ni co e ci en tí fi -
co. Uma nova so ci e da de não se cria por de cre to. Ci -
da dãos de pa í ses de sen vol vi dos não são mais dis ci -
pli na dos do que nós bra si le i ros, ape nas por aca so.
Nes ses pa í ses, onde as leis são cum pri das, exis te a
per cep ção co ti di a na da au to ri da de, a cer te za da pu ni -
ção para os cri mi no sos. De sar mar a po pu la ção, re -
ver ter a ba na li za ção da vi o lên cia, pas sa, ine vi ta vel -
men te, pelo ata que fron tal às ar mas ile ga is, pelo com -
ba te à im pu ni da de e, fun da men tal men te, pela edu ca -
ção e cons ci en ti za ção da po pu la ção bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço
a V. Exª a con tri bu i ção que pres tou aos tra ba lhos des -
ta Co mis são.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, se fos se pos sí vel, por uma ques tão de ra pi dez, 
é que S. Exª ape nas não abor dou um pro ble ma que é
da ma i or im por tân cia, que é a ven da de ar mas do
Bra sil para o Pa ra guai. O Go ver na dor Ga ro ti nho dis se 
que os Esta dos Uni dos pro i bi ram e nós não pro i bi -
mos, o que é a ma i or fon te. Se fos se pos sí vel, ou en -
tão ou tro fa la rá... Se o ora dor pu des se nos ex pli car,
se ria in te res san te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Cre io que, 
na par te pos te ri or, te re mos opor tu ni da de de di ri mir as 
la cu nas que fo rem ne ces sá ri as.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ru bem Cé sar Fer nan -
des, que é Pre si den te da en ti da de “Viva Rio”, que tem 
uma vi si bi li da de mu i to gran de no com ba te à vi o lên cia
na que le Esta do.

Advir to aos ora do res que po dem con tro lar o seu 
tem po pelo nos so pa i nel.

O SR. RUBEM CÉSAR FERNANDES – Exce -
len tís si mo Sr. Pre si den te des ta re u nião, Se na dor José
Sar ney; de ma is Srªs e Srs. Se na do res; Go ver na dor,
que ro agra de cer a opor tu ni da de e a hon ra de es tar
aqui re su min do as idéi as cha ves que têm nos ori en ta -
do no tra ba lho de há al guns anos, em que es ta mos
ten tan do con tri bu ir para a di mi nu i ção da vi o lên cia, não
só no nos so Esta do, pois é um pro ble ma de Bra sil,
sen do uma or ga ni za ção não-governamental. Tra ba -
lha mos mais na base da so ci e da de, com ex pe riên ci as 
mu i to mais lo ca li za das, não ten do po der para im ple -
men tar po lí ti cas pú bli cas, mas pro cu ran do en vol -
ver-se, acre di tan do que po lí ti ca pú bli ca é pú bli ca e
en vol ve, por tan to, to dos nós, ci da dãos, as so ci a ções,
or ga ni za ções, em pre sas, etc., não ape nas Go ver no.
Nes se sen ti do, que re mos co la bo rar.

O tem po é ou tro. Já não vi ve mos na que la so ci e -
da de onde a si tu a ção tí pi ca era mais ru ral, ci da de pe -
que na, a de fe sa do quin tal, o pe ri go que vi nha de pu -
lar a cer ca. Esse mo de lo exis te, é real, ain da está pelo 
Bra sil afo ra, é pre ci so pen sar nele, mas uma co i sa
mu i to mais im pres si o nan te acon te ceu, dos anos 60
para cá, que foi uma ur ba ni za ção ga lo pan te, vi o len ta,
em toda a Amé ri ca La ti na, no Bra sil em par ti cu lar.
Urba ni za ção que mu dou ra di cal men te con di ções de
vida, de re la ci o na men to en tre as pes so as, de ten sões 
que as pes so as que vi vem no dia-a-dia e de modo de
re sol ver ten sões.

Na Amé ri ca La ti na, não em ge ral, mas em al gu -
mas re giões, e Bra sil en tre elas, re sol ve mos es sas
ten sões pro du zi das por uma trans for ma ção ex tra or di -
ná ria, sem igual na his tó ria da hu ma ni da de, em ter -
mos de ur ba ni za ção, atra vés de uso da vi o lên cia mu i -
to fre qüen te e tor na mo-nos cam peões da vi o lên cia,
par ti cu lar men te da vi o lên cia ar ma da – o Go ver na dor
afir mou. Isso é uma cur va, uma ten dên cia his tó ri ca
que, cla ro, pre ci sa mos to dos co i bir, daí o tema.

Se ria in gê nuo es ta be le cer en tre a arma de fogo
e o cri me uma cor re la ção uní vo ca, di re ta, ime di a ta.
Esse ra ci o cí nio é sim plis ta. Vi o lên cia, sa be mos, é fe -
nô me no dos mais com ple xos, mu i tos fa to res para ela
con tri bu em. Arma não é ca u sa de vi o lên cia, pen sar



as sim se ria en trar pela por ta er ra da. Arma não é ca u -
sa de vi o lên cia e nem exis te cor re la ção di re ta, ime di -
a ta, uní vo ca, en tre arma e vi o lên cia.

O ora dor que me an te ce deu ci tou fato mu i to in te -
res san te: o Rio Gran de do Sul é um dos Esta dos bra si -
le i ros que têm uma cul tu ra de uso de ar mas mais pro -
fun da. No Rio Gran de do Sul, usa-se me lhor a arma,
usa-se me nos a arma. Qu an to mais se co nhe ce arma,
me nos se usa arma. Qu an to mais se pen sa na arma,
quan to mais se as si mi la a arma numa his tó ria fa mi li ar
ou pes so al, me nos ela é usa da. Então, essa ques tão
da pos se e do uso são duas ques tões di fe ren tes.

O que es ta mos di zen do é que o Bra sil como um
todo tem vi vi do, nas úl ti mas dé ca das, so bre tu do a
par tir dos anos 80, uma es pé cie de epi de mia da vi o -
lên cia, um cres ci men to da es ca la da vi o lên cia le tal no
País. Esse cres ci men to é de tal or dem que vi rou as -
sun to de sa ú de pú bli ca. Os cus tos da vi o lên cia para a
or dem pú bli ca, do pon to de vis ta de sa ú de pú bli ca,
são tre men dos – o Mi nis té rio da Sa ú de tem re la tó ri os
nes se sen ti do. Nes se sen ti do, é como se fora uma
epi de mia. Mas ela co me çou e há de aca bar. Esta mos
tra ba lhan do para que essa cur va di mi nua e essa
onda se aba ta.

Mu i to bem. Se a arma não é a ca u sa, é di fí cil al -
guém ne gar que ela seja o prin ci pal ins tru men to da vi -
o lên cia, como ela tem se ma ni fes ta do no Bra sil. Em
ou tras so ci e da des é di fe ren te  pode ser o ka ra tê, por
exem plo.

No Bra sil, por to das as in di ca ções e por to das as 
es ta tís ti cas, a arma de fogo tor nou-se o prin ci pal ve í -
cu lo de exer cí cio da vi o lên cia. Po de-se fa zer um pa ra -
le lo en tre ela e o mos qui to da ma lá ria: o mos qui to não
ca u sa a ma lá ria, mas para con tro lar o cres ci men to da
ma lá ria é pre ci so ca çar esse mos qui to, es va zi ar as la -
ti nhas que per mi tem a sua pro cri a ção. Esta é uma es -
tra té gia tra di ci o nal da epi de mi o lo gia e do con tro le de
pro ces sos epi dê mi cos: con tro lar o ve í cu lo.

De ma ne i ra si mi lar, po de mos com pa rar as ar -
mas de fogo e a AIDS. Não sa be mos ain da as ca u sas
da AIDS, mas sa be mos to dos como con tro lar a AIDS:
por meio de uma co i sa sim plís si ma que se cha ma ca -
mi si nha, que é ca paz de bar rar o ve í cu lo da trans mis -
são da do en ça.

Esta mos, por tan to, fa lan do de um ve í cu lo, de
um ve tor, de um ins tru men to mu i to mal usa do nes te
País. Isso ocor re por que, de um lado, fal ta a cul tu ra de 
seu uso e, de ou tro, au men tou a pres são so bre as
ten sões. Como re sul ta do, po de-se per ce ber cla ra -
men te que usa-se e abu sa-se das ar mas no Bra sil.

O ci da dão co mum, mal pre pa ra do, em si tu a ções 
ten sas, apre sen ta ar mas nas si tu a ções mais im pro -
vá ve is. Te mos vis to, su ces si va men te, nas gran des ci -
da des, ti ro te i os den tro de ôni bus! Há um as sal to, um
dos pas sa ge i ros tem uma arma e co me ça um ti ro te io,
por que o ban di di nho tam bém le vou uma ar mi nha
para den tro do ve í cu lo; co me ça um ti ro te io num es pa -
ço que não é pro pí cio ao uso da arma de fogo. Te mos
vis to tam bém a arma de fogo sen do usa da den tro de
ele va do res!

So mos uma so ci e da de que não tem cul tu ra de
arma, a não ser em al gu mas sub-regiões do País que
se di fe ren ci am por sua his tó ria lo cal. Isso é mu i to im -
por tan te. Esta mos fa lan do de mal uso e de pos se
cres cen te: há uma ten dên cia, di an te do medo, de ad -
qui rir mais ar mas. É um ci clo epi dê mi co.

É por ser um ci clo epi dê mi co que a idéia de con -
tro lar a arma de fogo é uma idéia-chave, im por tan te
para uma es tra té gia de di mi nu i ção da vi o lên cia, mas
des de que ve nha acom pa nha da de uma sé rie de ou -
tras ações: ações so bre a pos se, mas tam bém so bre o
uso. Não é só o ci da dão me dro so – como to dos nós so -
mos, in se gu ros, que ren do pro te ger a fa mí lia etc. – que, 
de re pen te, opta por essa idéia de se ar mar e an dar ar -
ma do por aí: a po lí cia tam bém a usa em ex ces so.

A nossa polícia usa e abu sa da arma. Ela foi to -
mada pela ló gi ca do ti ro te io. No nos so Esta do, há um
ano e meio, havia uma dou trina ofi ci al: ati rar pri me i ro e
per gun tar de po is. Essa doutrina, for te e po derosa, fez
po lí ti ca. É pre ci so di zer, no en tan to, que tal vez ela ti ves -
se al gu ma ra zão de ser, por que num am bi en te de guer -
ra é pre ci so ati rar pri me i ro, por que nin guém é do i do. Só
que o ou tro lado diz: “quem vai ati rar pri me i ro sou eu”. O
ban di do pen sa: “ele pen sa que vai ati rar pri me i ro, mas
quem vai ati rar pri me i ro sou eu”. Tem-se, en tão, que, de
qual quer ma ne i ra, ha ve rá um ti ro te io. Essa é a ló gi ca
que con figura a po lí tica pú bli ca de nos sas po lí ci as em
si tu ações de con fron to. Isso é fe i to no lu gar de se
controlar o con fron to, re du zir a taxa de vi o lên cia, re du -
zir o ris co que os po li ci a is cor rem nas ações de con -
fronto. É ab sur da a situação do po li ci al bra si le i ro que
se ex põe di a ri a mente a ser fe ri do ou mor to por arma de 
fogo. É uma lou cu ra o que acon te ce!

A po lí cia é o gru po so ci al mais vi ti ma do por essa 
si tu a ção. Não há gru po pro fis si o nal que so fra tan to no 
que diz res pe i to a fe ri men tos e mor tes – há da dos es -
ta tís ti cos nes se sen ti do – quan to o dos po li ci a is, pois
eles en fren tam a si tu a ção de uso e abu so de ar mas
di a ri a men te. Os po li ci a is aca bam ado tan do a ló gi ca
de ati rar pri me i ro e o ban di do, do ou tro lado, a mes ma 
co i sa.



A ban di da gem, hoje, mu dou de ge ra ção: é cada
vez mais jo vem. No Bra sil, o fe nô me no do uso in dis -
cri mi na do da arma de fogo faz suas ma i o res ví ti mas
en tre os jo vens. Além dis so, é um fe nô me no ur ba no.

No Bra sil de hoje, na fa i xa de 15 a 29 anos, de
cada três que mor rem, um mor re por arma de fogo –
os ou tros dois mor rem por todo o mais: trân si to, do en -
ça e toda sor te de aci den tes. No Rio de Ja ne i ro, na fa -
i xa etá ria de 15 a 19, Se na do res, um em cada dois jo -
vens que mor rem mor re por arma de fogo. Em ou tras
pa la vras, 53% das mor tes en tre es ses ado les cen tes
são con se qüên cia do uso de ar mas de fogo.

Qu e re mos, por tan to, re i te rar algo que é con sen -
su al: arma de fogo é pro ble ma. Meu an te ces sor re co -
nhe ceu isso quan do lem brou to dos os gru pos so ci a is
que têm di re i to à pos se de ar mas e que são mal pre -
pa ra dos para usá-las, como é o caso de nos sas po lí -
ci as ou de em pre sas de se gu ran ça, que saem por aí
per den do ar mas. Isso é um ab sur do! É ab sur do tam -
bém a quan ti da de de ar mas que as em pre sas cre -
den ci a das per dem.

Mu i to bem, se esse é o pro ble ma, a ques tão é
como en fren tá-lo. Não é sim ples. Se fos se sim ples, já
es ta va fe i to. Tra ta-se de uma epi de mia e toda epi de -
mia é com ple xa, é di fí cil. Mas já te mos o ve tor prin ci -
pal: arma de fogo. Isso dá foco.

Esse foco é im por tan te es pe ci al men te quan do
se tem em con ta que até pou co tem po ele não era
foco. Até pou co tem po, até es sas cam pa nhas do úl ti -
mo ano e meio, fa la va-se in dis cri mi na da men te em ar -
mas e dro gas, trá fi co de ar mas e dro gas. Con fun di -
am-se dro ga e arma, elas vi nham jun tas ao pen sa -
men to. Cla ro que elas se as so ci am, mas são di fe ren -
tes. Arma é arma; dro ga é dro ga. São ló gi cas dis tin tas 
com bi na das, co i sas di fe ren tes, cir cu i tos di fe ren tes.

Há uma di fe ren ça, den tre as mu i tas, que gos ta -
ria de des ta car. A dro ga é pro du zi da ile gal men te, co -
mer ci a li za da ile gal men te e con su mi da ile gal men te –
re fi ro-me às dro gas ilí ci tas. Por tan to, a dro ga vive no
sub mun do, é co i sa do sub mun do e para che gar lá só
a po lí cia – via po lí ti cas de pre ven ção etc. Mas todo o
cir cu i to das dro gas é ile gal.

As ar mas são di fe ren tes. As ar mas são pro du zi -
das le gal men te, têm uma lon ga tra di ção de pro du ção
le gal, e a sua co mer ci a li za ção – a pri me i ra pelo me -
nos – é le gal. É ao lon go da ca de ia de co mer ci a li za -
ção da arma que ela vai es ca pan do e tor nan do-se ile -
gal. É ou tra ló gi ca, esse mos qui to é di fe ren te. Como
pe gar esse mos qui to?

Te mos, no caso das ar mas, con di ções mu i to
mais pro pí ci as de con tro le do mos qui to, de con tro le

da ofer ta. Pelo me nos, pelo lado da ofer ta das ar mas,
não da de man da, que é ou tro ca pí tu lo, já que tem a
ver com medo, po lí ti ca pú bli ca e ou tros con tro les fun -
da men ta is. No en tan to, o con tro le da ofer ta é pos sí -
vel, por que se pode con tro lar a fa bri ca ção em ter mos
de co mer ci a li za ção. O que esse pro je to pro põe, o que 
me pa re ce fun da men tal, é ser ra di cal em re la ção ao
ve tor na qui lo que ele tem, na mi nha mo des ta opi nião,
de prin ci pal. São dois ex tre mos: o ex tre mo da arma
de mão, que é a arma usu al do cri me. É bom que se
lem bre que em bo ra só haja fo tos de me tra lha do ra –
se há 15 re vól ve res e uma me tra lha do ra, a foto é da
me tra lha do ra; fi ca mos do mi na dos pela foto da arma
lon ga –, o va re jão do cri me, o todo dia, o que faz nú -
me ro é a arma de mão. Como em qual quer país do
mun do, esse é um foco prin ci pal, em ter mos de nú -
me ros im por tan tes e de prá ti cas so ci a is. Por tan to, a
pro pos ta de pro i bi ção ra di cal da ven da de re vól ve res
e pis to las é uma me di da que res pon de à gra vi da de do 
pro ble ma. De ou tro lado a pro i bi ção de ar mas lon gas,
que fi ca ri am res tri tas ao uso mi li tar, in clu in do cer tas
ar mas de mão tam bém.

Pen san do na ques tão da ex ten são ter ri to ri al do
Bra sil, nas re giões ru ra is, nos sí ti os, chá ca ras, quin ta -
is, que ain da exis tem e vão con ti nu ar exis tin do em
gran de pro fu são, uma me di da con ci li a tó ria pos sí vel
se ria abrir ex ce ção para a arma de caça, que é a es -
pin gar da. A es pin gar da não é arma de ban di do. Ban -
di do usa re vól ver ou me tra lha do ra. Se quer mos trar
po der, usa a me tra lha do ra. Se quer ir à luta, na rua,
vai de re vól ver na mão, por que a me tra lha do ra não
fun ci o na. Esses são os pro ble mas, as áre as re al men -
te pro ble má ti cas. A es pin gar da tal vez pos sa ser uma
arma que per mi ta ao ci da dão, que tem a pre o cu pa -
ção le gí ti ma de de fen der a sua chá ca ra, a sua casa,
ter se gu ran ça com uma arma que fica em casa.

Estou sen do pres si o na do para ter mi nar. Ter mi -
no, por tan to, com esse úl ti mo pon to. São dois ca mi -
nhos da ofer ta: um é pelo va re jão da com pra, que
pas sa da loja para a ban di da gem. Pas sa! Na se ma na
que vem, te re mos os re sul ta dos fi na is de uma pes qui -
sa so bre isso. Já sa be mos que são gran des nú me ros.
E é nor mal que pas se, pois se ven de, re ven de. Há
sem pre al guém que fala: “Arru ma uma arma! Tem
como ar ru mar? E ou tro que res pon de: ”Te nho uma
arma, con si go quem com pre...“ Isso pas sa. A mi gra -
ção do le gal para o ile gal, no va re jo, é nor mal, é co -
mum e acon te ce. O ou tro ca mi nho já co men ta do é a
pse u do-exportação pa ra gua ia, que é um caso se ri ís -
si mo.



Te nho uns nú me ros aqui, que vou pas sar às
mãos do Re la tor. São nú me ros gran des. Fa lou-se em
400 ar mas ex por ta das nes te úl ti mo ano. Não é ver da -
de! Gos ta ria de fa zer um ape lo aos re pre sen tan tes
das em pre sas aqui pre sen tes no sen ti do de con tri bu í -
rem com a in for ma ti za ção dos ser vi ços de se gu ran ça
pú bli ca do País, dis po ni bi li zan do as suas ba ses de
da dos, por que não es tão dis po ní ve is. O que vai ao Si -
narm é a par tir de 98. As ar mas têm vida lon ga. Gos -
ta ría mos de sa ber o his tó ri co de ven das de ar mas nos 
úl ti mos 20 anos, pelo me nos nos úl ti mos 10 anos,
por que a mi gra ção para a ile ga li da de não é ime di a ta.
Esse é um tra ba lho ex ce len te que os se nho res po -
dem re a li zar, por que cer ta men te es tão mais in for ma -
ti za dos que as nos sas po lí ci as.

Para fi na li zar, abor da rei a ques tão do de sem -
pre go. E des cul pem a de mo ra, mas é um pri vi lé gio tão 
gran de fa lar aqui que nos en tu si as ma mos.

Qu an to ao de sem pre go, não co nhe ço os nú me -
ros, mas ouvi fa lar que a ma i or par te da pro du ção é
ex por ta da. Fa la-se em 90%, mas é pre ci so con fir mar
esse ín di ce. E no mer ca do bra si le i ro ain da res tam as
For ças Arma das, as po lí ci as de to dos os Esta dos, as
em pre sas de se gu ran ça pú bli ca e, se a pro pos ta da
es pin gar da for aqui ace i ta, a arma de caça. Isso não
vai aba ter em pre go ne nhum. E ain da há a pos si bi li da -
de da con ver são, que é sem pre uma boa es tra té gia
em pre sa ri al para um ne gó cio em de clí nio mun di al -
men te.

Não cre io que essa lei pre ju di ca ria as ex por ta -
ções, por que res pe i ta ria o prin cí pio da re ci pro ci da de.
Não es ta ría mos pro i bin do ar mas ame ri ca nas de se -
rem ven di das aqui para pro te ger a in dús tria na ci o nal,
o que se ria uma rup tu ra da re ci pro ci da de. Isso não
se ria ad mi ti do, e, com cer te za, os ex por ta do res es -
tran ge i ros re a gi ri am. Esta mos fa lan do de apli car no
Bra sil a mes ma lei para bra si le i ros e ame ri ca nos, o
que é per fe i ta men te nor mal, faz par te da re gra nor mal 
de co mér cio e é ade qua do a qual quer pro du to. Tal for -
ma de abran gên cia de uma lei é uti li za da pe los ame ri -
ca nos, por exem plo, em pro du tos quí mi cos. Não cre -
io, en tão, que haja qual quer ame a ça. Inclu si ve con -
sul tei um fun ci o ná rio do con su la do ame ri ca no que
me ga ran tiu que, nes te caso, não se toca em re ci pro -
ci da de.

Pas so à Co mis são os do cu men tos a que me re -
fe ri.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do pela sua con tri bu i ção a esta Casa.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Car los Alber to Mur gel, 
Di re tor-Presidente da Ta u rus e Pre si den te da Asso ci -
a ção Na ci o nal de Indús tri as de Armas e Mu ni ções.

V. Sª dis põe de 10 mi nu tos e pode con tro lar o
seu tem po pelo nos so pa i nel.

O SR. CARLOS ALBERTO MURGEL – Sr. Pre -
si den te, mu i to agra de ço, mas es pe ro con tar com
equa ni mi da de, por que to dos os que me an te ce de ram
ex ce de ram o tem po con ce di do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V.  Sª terá
o mes mo tra ta men to.

O SR. CARLOS ALBERTO MURGEL – Mu i to
obri ga do.

Exmº Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, de -
ma is au to ri da des aqui pre sen tes, na con di ção de Pre -
si den te da Asso ci a ção Na ci o nal de Indús tri as de
Armas e Mu ni ções e Di re tor-Presidente da Ta u rus,
gos ta ria de agra de cer e pa ra be ni zar as Sras. e os Srs. 
Se na do res por pro por ci o na rem esta au diên cia pú bli -
ca, aco lhen do su ges tão dos Exmºs Se na do res Pe dro
Piva e Re nan Ca lhe i ros, que, a exem plo de to dos nós
bra si le i ros, vêm pro cu ran do en con trar so lu ções para
o gra ve qua dro de in se gu ran ça que cres ce de for ma
in su por tá vel em nos so País.

Na úl ti ma ter ça-feira, dia 11 do cor ren te, gra ças
à trans mis são da TV Se na do, ti ve mos a opor tu ni da de 
de as sis tir aos de ba tes e ex po si ção de mo ti vos en tre
os vá ri os mem bros des ta dig nís si ma Casa, fi can do
pa ten te que o pro je to de lei que pro í be a ven da de ar -
mas e mu ni ções aos ci da dãos bra si le i ros é, no mí ni -
mo, for te men te con tro ver so.

Con vém es cla re cer de ime di a to que a in dús tria
de ar mas e mu ni ções nun ca pro pug nou pela ven da
sem con tro le, nem de fen de que todo e qual quer ci da -
dão saia às ruas ar ma do. Nun ca, em tem po al gum,
se quer nos pas sou pela men te tal in sa ni da de. Mu i to
an tes pelo con trá rio: du ran te os anos de 1995, 1996 e 
1997, co la bo ra mos com o Mi nis té rio da Jus ti ça, o Mi -
nis té rio do Exér ci to, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, o Mi nis té rio da Fa zen da e o Mi nis té rio da Ae ro -
náu ti ca para cri ar a Lei nº 9.437, o Si narm, de fe ve re i -
ro de 1997, con si de ra da por to dos como uma das
mais mo der nas e rí gi das leis so bre re gis tro e por te de 
ar mas em vi gor no mun do.

A ban de i ra da paz não é pri vi lé gio de nin guém e
deve ser em pu nha da por to dos. Infe liz men te, po rém,
vem-se pres tan do mu i to à de ma go gia e à hi po cri sia.
No in tu i to de ver seus ob je ti vos atin gi dos, de ter mi na -
das ONG e ins ti tu tos não-governamentais per pe tu am 
in ver da des com es ta tís ti cas não com pro va das e de
um ca su ís mo ina cre di tá vel.



Ve ja mos al guns da dos que fo ram di vul ga dos
du ran te a re u nião con jun ta da Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
De fe sa Na ci o nal e que pre ci sam ser es cla re ci dos:

Tem-se dito que de cada 16 pes so as que re a -
gem a as sal tos, 15 são mor tas ou fe ri das. Isso não é
ver da de, não há qual quer com pro va ção de fon te isen -
ta so bre isso. É pura es pe cu la ção! O que se sabe é
que as ví ti mas, quan do im pe dem um ata que, di fi cil -
men te re gis tram ocor rên cia ou co mu ni cam à im pren -
sa. Se um ci da dão re a ge a um as sal to e leva a me lhor, 
quem vira es ta tís ti ca é o as sal tan te e não o ci da dão.

Ou tro ab sur do é a afir ma ção de que exis tem 20
mi lhões de ar mas no Bra sil. De onde ti ra ram esse nú -
me ro? As fá bri cas bra si le i ras ven de ram, en tre 1942 e
ju nho de 1999, ou seja, nos úl ti mos 57 anos, exa ta -
men te 5.742.952 (cin co mi lhões, se te cen tos e qua -
ren ta e duas mil, no ve cen tos e cin qüen ta e duas) ar -
mas de ca li bre per mi ti do. Essas ar mas fo ram ven di -
das na ma i or par te, apro xi ma da men te 68%, para as
po lí ci as e em pre sas de se gu ran ça pri va da. Ora, nem
a ma i or fal ta de se ri e da de ima gi na ria que hou ves sem
sido con tra ban de a das para o Bra sil as res tan tes 15
mi lhões de ar mas!

Di zem, ain da, as ONG que 83% das ar mas
apre en di das no Esta do do Rio, nos úl ti mos cin co
anos, são de fa bri ca ção na ci o nal. Omi tem, en tre tan to, 
que ape nas no Rio de Ja ne i ro, nos úl ti mos três anos,
13 mil ar mas, per ten cen tes a em pre sas de se gu ran ça 
pri va da que fa li ram, sim ples men te ti ve ram des ti no ig -
no ra do.

Foi men ci o na do tam bém que as in dús tri as de
ar mas e mu ni ções ex por tam 90% de sua pro du ção, o
que ab so lu ta men te não é nem nun ca foi uma re a li da -
de. A Ta u rus ex por ta em tor no de 60% de sua pro du -
ção, en quan to que a CBC ex por ta 45% da sua.

Foi ain da men ci o na do de for ma su til, mas não
me nos vi li pen di o sa, su pos tas ex por ta ções pa pel ou
pse u do-exportações. Incrí vel e in ju ri o sa ale ga ção
não só para com as in dús tri as como tam bém para
com o Exér ci to bra si le i ro e com o Ban co Cen tral que,
há mais de 50 anos, re gu la men ta e fis ca li za to das as
ex por ta ções e ati vi da des das in dús tri as na ci o na is do
ramo.

Re cen te men te, foi ofe re ci da ao Ga bi ne te Mi li tar
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, pela Asso ci a ção que
pre si do, au di to ria in de pen den te de es co lha da que le
Ga bi ne te para ve ri fi car, da ma ne i ra que jul gar per ti -
nen te, to das as ex por ta ções re a li za das nos úl ti mos
30 anos pe las fá bri cas Ta u rus e CBC. Essa ofer ta foi

de cli na da pelo Ga bi ne te Mi li tar, ale gan do ter cer te za
da li su ra de nos sas ope ra ções.

Ace i ta mos dis cu tir à exa us tão o mé ri to da ma té -
ria, mas não ace i ta re mos de for ma al gu ma que, ir res -
pon sa vel men te, que i ram ma cu lar a in te gri da de de
em pre sas bra si le i ras com mais de 60 anos de exis -
tên cia.

To das es sas in for ma ções in fun da das são in sis -
ten te men te di vul ga das por es sas or ga ni za ções e
aca bam por in flu en ci ar a opi nião de pes so as de bem
que não es tão fa mi li a ri za das com os de ta lhes des ta
com ple xa re a li da de. Tais or ga ni za ções, ao con trá rio
das in dús tri as de ar mas e mu ni ções, não pres tam
con ta ao Go ver no, não apre sen tam tri mes tral men te
seus ba lan ços e se quer pa gam im pos tos! De quem e
de onde es pe ci fi ca men te vêm os re cur sos que re ce -
bem, mu i tos dos qua is sa be mos se rem de ori gem ex -
ter na? Qu a is são as ver da de i ras in ten ções des sas or -
ga ni za ções?

Ain da há pou co, es cu ta mos o pre si den te do
Viva Rio di zer que dro ga é dro ga, e arma é arma. Dro -
ga é ile gal; arma é le gal.

Aliás, fi ca mos per ple xos quan do ve mos al guns
mem bros des sas or ga ni za ções, como a Viva Rio, por
exem plo, de fen der cla ra men te, à luz do dia, a le ga li -
za ção das dro gas em nos so País, con for me cons ta
nas Atas da Au diên cia Pú bli ca na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, re a li za da em 18 de no vem bro pas sa do. É do lo -
ro so ou vir isso, quan do sa be mos que 80% dos cri mes 
con si de ra dos tí pi cos de se gu ran ça pú bli ca têm en vol -
vi men to di re to ou in di re to com o nar co trá fi co, con for -
me de cla ra ção do Ge ne ral Alber to Car do so, Mi nis -
tro-Chefe do Ga bi ne te Mi li tar da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, em 18 de maio de 1999. Afi nal, quem es sas
ONG es tão de fen den do? Os nar co tra fi can tes? O des -
man te la men to da in dús tria e dos em pre gos de nos so
País?

Por moto pró prio a Ta u rus e a CBC sus pen de -
ram to das as suas ex por ta ções para o Pa ra guai des -
de ou tu bro pró xi mo pas sa do, jus ta men te por que ale -
ga vam que exis ti am ex por ta ções para o Pa ra guai que 
vol ta vam para o Bra sil. Fi ze mos aqui lo que não foi fe i -
to por nin guém. Os ame ri ca nos de i xa ram de ex por tar
para o Pa ra guai com or dem do go ver no ame ri ca no.
Nós fi ze mos por moto pró prio.

Enfren tar a ques tão do cres ci men to da vi o lên cia 
e do com ba te ao cri me exi ge de to dos nós, an tes de
tudo, um com pro mis so com a trans pa rên cia, com a
se ri e da de no tra to das ver da de i ras ca u sas des se gra -
ve fe nô me no so ci al.



Em pri me i ro lu gar, de ve mos re co nhe cer que o
cres ci men to da vi o lên cia está, em par te, as so ci a do
ao agra va men to da cri se so ci al, à au sên cia de pers -
pec ti vas para mi lhões de bra si le i ros vi ti ma dos pela
ex clu são e pela ine fi cá cia das po lí ti cas pú bli cas de
se gu ran ça e de apo io so ci al.

Da mes ma for ma, pre ci sa mos re co nhe cer que,
quan do vi ve mos em um qua dro de qua se ab so lu ta
im pu ni da de, na ver da de, es ta mos en si nan do que em
nos so País, ao con trá rio do di ta do po pu lar, o cri me
com pen sa. E mu i to. Se não, ve ja mos.

No Rio de Ja ne i ro, por exem plo, so men te 2,1%
dos que co me tem ho mi cí dio vão para a ca de ia. Em
São Pa u lo, 2,3%.

Con for me es tu dos do Pro fes sor Ste ven Le vit, da 
Uni ver si da de de Chi ca go, que re cen te men te es te ve
no Bra sil pro fe rin do con fe rên ci as so bre a vi o lên cia
nas so ci e da des con tem po râ ne as, so men te 2 de cada 
100 as sas si nos são pu ni dos no Bra sil, en quan to que,
nos Esta dos Uni dos, 98,5% de cada 100 as sas si nos
são en car ce ra dos.

Sr. Pre si den te, e Srs. Se na do res, isso sig ni fi ca
que exis te en tre nós uma cons ciên cia so ci al de que o
Esta do é in ca paz de pu nir com efi ciên cia e ra pi dez. O
exem plo das so ci e da des onde a im pu ni da de é me nor
é o de que as pes so as cum prem as leis por que têm
cer te za de que, não o fa zen do, se rão pu ni das.

Aliás, é o que com pro va a enor me re in ci dên cia
de cri mes exis ten tes em nos so País, con for me es tu do 
do Pro fes sor José Pas to re, da Uni ver si da de de São
Pa u lo. Ele mos tra que mais de 82% dos cri mes es cla -
re ci dos no Esta do de São Pa u lo são co me ti dos por
cri mi no sos re in ci den tes.

De ou tra par te, pre ci sa mos tam bém en ten der
que não exis te uma cor re la ção en tre ar mas de fogo
le ga is e au men to de cri mi na li da de. Os da dos ofi ci a is
da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de
São Pa u lo mos tram que de fato exis te uma re la ção in -
ver sa: na me di da em que di mi nui a emis são de re gis -
tros e por tes de ar mas, au men ta a cri mi na li da de. A
ven da le gal de ar mas no mer ca do na ci o nal di mi nu iu
em 80% nos úl ti mos 4 anos e o nú me ro de por tes
con ce di dos caiu 97%. Enquan to isso, pelo que sei, a
vi o lên cia re cru des ceu.

Di an te des se qua dro, te mos que en fren tar com
mu i ta se ri e da de, mu i ta res pon sa bi li da de e mu i ta re -
fle xão a per gun ta gra ve e cru ci al: será que o de sar -
ma men to do ci da dão de bem é o ca mi nho para re du -
zir a cri mi na li da de?

Nin guém pode acre di tar, sin ce ra men te, que os
cri mi no sos en tre ga rão suas ar mas. O nar co trá fi co

não aten de rá aos nos sos ape los e de i xa rá de va -
ler-se do con tra ban do para uti li zar ar mas pe sa das,
pro i bi das em nos so País. E as guer ras de gan gues
por pon tos de trá fi co não irão aca bar. Ao con trá rio,
se rão os ci da dãos de bem que fi ca rão ain da mais in -
de fe sos e à mer cê dos ban di dos.

Srs. Se na do res, es ta mos na imi nên cia de cri ar
em nos so País duas no vas clas ses so ci a is: a dos ri -
cos que po dem con tra tar em pre sas pri va das de se gu -
ran ça e de fen der suas vi das e a dos po bres que não
te rão ou tra al ter na ti va a não ser con tar com a sor te!

É isso que que re mos para o nos so País? Te nho
a ab so lu ta cer te za de que não! Se ti vés se mos con vic -
ção de que o de sar ma men to é a so lu ção efe ti va para
o pro ble ma da cri mi na li da de, nós ja ma is in vo ca ría -
mos qual quer in te res se em pre sa ri al ou mes mo a pre -
ser va ção de mi lha res de em pre gos de nos sa ca de ia
pro du ti va para de fen der ou tra po si ção. Ocor re que a
re a li da de, in fe liz men te, não co in ci de sem pre com os
nos sos de se jos. Na Ingla ter ra, por exem plo, cujo ilus -
tre Emba i xa dor me foi dito es ta ria aqui co nos co, con -
for me da dos do Bri tish Home Offi ce, a des pe i to das
res tri ções, o nú me ro de as sal tos à mão ar ma da au -
men tou em 117% nos úl ti mos cin co anos. Na Aus trá -
lia, ape sar do pro gra ma de de sar ma men to, o nú me ro
de rou bos à mão ar ma da au men tou em 39%, en tre
1996 e 1997. E no Ca na dá, onde uma lei res tri ti va vi -
go ra a par tir de 1978, o ín di ce de cri mes vi o len tos ele -
vou-se em 89% em 1991.

O pró prio Con se lho de Po lí ti cas Do més ti cas do
Pre si den te dos Esta dos Uni dos Bill Clin ton, em do cu -
men to in ti tu la do Cri me in Amé ri ca – Spe ci al Re port,
de abril de 1994, afir ma tex tu al men te que “não se
pode ti rar ar mas de ho mens as sus ta dos, mu lhe res fe -
ri das ou de co mu ni da des ame a ça das sem dar-lhes
con fi an ça e sen ti men to de se gu ran ça”. Será que, em
nos so País, vi ve mos uma si tu a ção de se gu ran ça e
pro te ção con tra o cri me, a pon to de ado tar mos a po si -
ção drás ti ca de im pe dir que ci da dãos de bem, den tro
da lei, cum prin do com os re gu la men tos, te nham o di -
re i to de op tar por com prar uma arma para a de fe sa de 
sua vida e a de sua fa mí lia?

Como ve mos, a ques tão é ex tre ma men te com -
ple xa. As pes so as que in sis tem em ape nas apon tar a
par ti ci pa ção de ar mas de fogo como ca u sa da mor te
de bra si le i ros es que cem que em nos so País mor rem,
em mé dia, mais de 21 mil cri an ças de me nos de cin co 
anos de ida de, por con su mo de água suja (da dos do
Fun do Na ci o nal de Sa ú de do Go ver no Fe de ral).
Esque cem tam bém que em cada cem cor pos, que
dão en tra da no IML de São Pa u lo, 95% têm o teor al -



coó li co no san gue mais alto que o per mi ti do e de que
o ál co ol es te ve pre sen te em 76 mil aci den tes de trân -
si to, ve ri fi ca dos em 1995 (da dos do Pro gra ma Na ci o -
nal de Ação Anti dro gas do Mi nis té rio da Jus ti ça). Se -
ria o caso, en tão, de for ma sim plis ta e im pen sa da, de
fa zer mos uma lei para ba nir a água suja, uma lei para
ba nir o uso do ál co ol e ou tra lei para ba nir o uso do
au to mó vel?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sin to-me
pe que no di an te des ta Casa, que abri ga os mais al tos
ex po en tes da vida pú bli ca bra si le i ra, ho mens e mu -
lhe res cons ci en tes de seus de ve res como le gis la do -
res, mas sin to-me na obri ga ção, como ci da dão bra si -
le i ro, de so li ci tar aos se nho res que re fli tam com va -
gar, com pro fun di da de e com a acu i da de que esse as -
sun to em exa me me re ce. O Bra sil pre ci sa, sim, ur gen -
te men te, de po lí ti cas for tes, só li das e con sis ten tes de
com ba te à vi o lên cia e ao cri me e não de me di das de -
ma gó gi cas de po pu la ri da de efê me ra e du vi do sa, sem 
efe i tos prá ti cos. O que que re mos, ao con trá rio, são
po lí ti cas efi ci en tes que ata quem as ver da de i ras ca u -
sas do fe nô me no da vi o lên cia, o que im pli ca, ne ces -
sa ri a men te, atu ar com fir me za e de ter mi na ção na di -
re ção de três gran des ob je ti vos: no com ba te à im pu ni -
da de para de i xar cla ro que o cri me não com pen sa; no
re a pa re lha men to e na mo der ni za ção do sis te ma de
se gu ran ça pú bli ca e na re cu pe ra ção de nos sos va lo -
res éti cos e mo ra is.

Te nho a cer te za de que, mais uma vez, o Se na -
do da Re pú bli ca não de i xa rá de cum prir com a sua
res pon sa bi li da de his tó ri ca pe ran te o Bra sil. Nós de se -
ja mos, sim, com ba ter o cri me e a vi o lên cia. De se ja -
mos uma so ci e da de que viva com mais paz e har mo -
nia, onde pos sa mos vi ver com mais dig ni da de e se -
gu ran ça. Para con quis tar esse gran de ob je ti vo na ci o -
nal pre ci sa mos de en fren tar com co ra gem e com de -
ter mi na ção esse gran de de sa fio, sem nos ren der mos
a sub ter fú gi os e so lu ções inó cu as que de se jam su pri -
mir do ci da dão bra si le i ro um dos mais ele men ta res di -
re i tos que pos sui, con sig na do em nos sa Car ta Mag -
na, que é o di re i to à de fe sa da vida.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço
ao Dr. Car los Alber to Mur gel a sua con tri bu i ção.

Com a pa la vra o Dr. Oscar Vi lhe na Vi e i ra, Se -
cre tá rio-Executivo do Insti tu to La ti no-Americano das
Na ções Uni das pela Pre ven ção do De li to e Tra ta men -
to de De lin qüen tes – ILANUD.

V. Exª dis põe de 10 mi nu tos mas, por to le rân cia
da Mesa, V. Exª terá mais 5 mi nu tos.

O SR. OSCAR VILHENA VIEIRA – Pre ten do
ser bre ve para ser ou vi do. Sr. Pre si den te, Sr. Re la tor,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Srªs e Srs. Se na do res, é
um hon ro so con vi te que se faz a este ins ti tu to das Na -
ções Uni das, que tem por mis são a pre ven ção do de li -
to. Tra ta-se de um ins ti tu to lo ca li za do em di ver sos pa í -
ses do mun do, e o bra si le i ro com sede em São Pa u lo.

As Na ções Uni das co me ça ram a dis cu tir a
ques tão das ar mas de fogo de for ma mais pon de ra da
em 1995, a par tir do Con gres so das Na ções Uni das
para a pre ven ção do cri me re a li za do no Ca i ro. E se
en co men dou, Sr. Pre si den te, que se fi zes se um le -
van ta men to mun di al so bre o im pac to da arma de fogo 
so bre a vida das pes so as, e é esse re la tó rio que te -
nho em mãos e en ca mi nha rei ao Sr. Re la tor.

A sur pre sa des se re la tó rio foi que o Bra sil pas -
sou a fi gu rar como o país onde a arma de fogo é a
prin ci pal res pon sá vel pe las mor tes de ca u sa ex ter na.
Qu a se 90% das pes so as que mor rem por ca u sa ex -
ter na no Bra sil mor rem em fun ção da arma de fogo.
Mais pre o cu pan te ain da é que no Bra sil a ma i o ria dos
po li ci a is que mor rem mor rem ví ti mas de arma de
fogo. E os po li ci a is no Bra sil mor rem numa quan ti da -
de ma i or do que em qual quer ou tra de mo cra cia do
mun do. Não é por me nos que gran des che fes de cor -
po ra ções po li ci a is, como as do Rio e de São Pa u lo,
são os pri me i ros a se co lo ca rem a fa vor do con tro le
res tri to das ar mas de fogo. Os se nho res que rem pes -
so as que es tão mais in te res sa das na di mi nu i ção da
cri mi na li da de – pri me i ro, por que o seu su ces so pro -
fis si o nal de pen de dis so, se gun do, por que são os
seus ho mens que es tão mor ren do – do que o co man -
dan te da Po lí cia Mi li tar de São Pa u lo, que tem 80 mil
ho mens sob o seu co man do? Ele é a fa vor do con tro le 
da arma de fogo. O nos so Se cre tá rio Na ci o nal de Se -
gu ran ça, cujo em pre go de pen de da re du ção da cri mi -
na li da de, de po si ta toda a sua con fi an ça no con tro le
da arma de fogo. Ou são ho mens ir ra ci o na is, per ver -
sos ou têm o in te res se pú bli co a ser de fen di do.

Qu an do ve mos aqui aque les que de fen dem o
con tro le, ve mos or ga ni za ções não-governamentais.
Gos ta ria só de fa zer uma cor re ção, em mo men to al -
gum o Viva Rio de fen de a dro ga. Não há isso. Te mos
ins ti tu tos de pes qui sa, tal como a Uni ver si da de de
São Pa u lo – o pro fes sor Pa u lo Sér gio não pôde es tar
aqui, tra go tam bém a sua men sa gem –, a Orga ni za -
ção das Na ções Uni das e as po lí ci as de fen dem o con -
tro le – V. Exªs po dem cha mar pos te ri or men te os co -
man dan tes para vi rem tra zer suas opi niões. E quem
de fen de a li be ra ção? Aque les que têm um re tor no fi -



nan ce i ro com a pro du ção de ar mas de fogo. Por aí já
aba li za mos qua is os in te res ses que es tão em jogo.

No en tan to, a essa al tu ra do cam pe o na to, já na
hora do al mo ço, não vou fa lar so bre to das as es ta tís ti -
cas que trou xe e pas so às mãos do Re la tor. Gos ta ria
de sin te ti zar a mi nha fala sim ples men te res pon den do
per gun tas co muns de al guém do povo que es ta ria se
de fron tan do com essa ques tão ou se me per gun tas -
sem se sou fa vo rá vel ou con tra essa lei. Em pri me i ro
lu gar, pro i bir as ar mas de fogo vai afe tar só aos ban di -
dos ou aos ho mens de bem (por que na re a li da de a
pro i bi ção é le gal)? É mu i to im por tan te ana li sar mos
que o prin ci pal mer ca do de ar mas de fogo para os
ban di dos de ri va do mer ca do le gal. Só no Rio de Ja ne -
i ro, 83% das ar mas que fo ram apre en di das, por tan to
ile ga is, ti ve ram uma ori gem le gal, seja na sua pro du -
ção, seja na sua co mer ci a li za ção. Só um exem plo, em 
São Pa u lo, nos úl ti mos cin co anos, 75 mil ar mas de
fogo fo ram rou ba das, ou seja, são pes so as de bem
que têm a arma para se de fen der e se quer ga ran tir a
pro pri e da de de sua arma con se guem. Que tipo de
ins tru men to de de fe sa é esse?

Como o pró prio Pre si den te da CBC fa lou aqui,
com in dig na ção, a qual par ti lho, o que acon te ce com
as ar mas que es tão nas mãos des ses vi gi lan tes ab -
so lu ta men te des pre pa ra dos? Elas são as prin ci pa is
fon tes das ar mas que caem nas mãos dos cri mi no -
sos, que as usam con tra os vi gi lan tes, con tra os po li -
ci a is, con tra o ci da dão de bem.

Uma se gun da in da ga ção: re du zi rá a vi o lên cia?
E nes se pon to con cor do com o Dr. Ru bem Cé sar, não
sa be mos ou di fi cil men te re du zi rá a cri mi na li da de
como um todo. Se V. Exªs me per gun ta rem: “Re du zi rá
o nú me ro de mor tes?”

Res pon do: “É ób vio que sim”.

Para que se te nha uma idéia mu i to cla ra, no Bra -
sil mor rem 46 mil pes so as. Não são cin co mil; não são 
três mil. Qu a ren ta e seis mil pes so as são ví ti mas de
ho mi cí dio por ano. Des sas 46 mil, cer ca de 41 mil
mor rem ví ti mas de arma de fogo. Nun ca vi uma me tá -
fo ra tão bem apli ca da quan to a uti li za da pelo meu co -
le ga Ru bem Cé sar e por V. Exª: Por que não fa ze mos
uma lei pro i bin do água suja? A água suja pro vo ca
mor te.

De po is que, em São Pa u lo, a Ces teb lim pou a
água e ga nhou um prê mio da FAO por ter lim pa do a
água, cri an ças não mor rem em de cor rên cia de água
suja. É exa ta men te dis so que V. Exª está fa lan do. Ela,
como a arma, é o ve í cu lo que leva à mor te as cri an -
ças. A vi o lên cia não de cor re da arma – a vi o lên cia

está em to dos nós – mas a arma é o me ca nis mo que
faz com que a vi o lên cia gere mor te.

Um dado mu i to im por tan te le van ta do pela Se -
cre ta ria de Se gu ran ça de São Pa u lo, jun to com a Uni -
ver si da de de São Pa u lo, é que cer ca de 46% dos ho -
mi cí di os pra ti ca dos em São Pa u lo de ri vam de con fli -
tos in ter sub je ti vos que não têm re la ção cri mi nal, ou
seja, as pes so as en vol vi das não são cri mi no sas e
não es ta vam numa dis pu ta cri mi nal. São pes so as que 
se en con tram nos ôni bus de po is de uma bri ga no bar.
Con cor do in te i ra men te que, com o con su mo ex ces si -
vo de ál co ol, es sas pes so as, com uma arma na mão,
uti li zam des se ins tru men to para re sol ver o con fli to e o 
re sul ta do é mor te. Se a arma não ti ves se pre sen te, a
vi o lên cia ocor re ria? Sim. O con fli to ocor re ria? Sim. O
re sul ta do se ria mor te? Pro va vel men te não.

Eis um dado que mais me im pac ta – e peço a
aten ção de V. Exªs: a cada sete ho ras, nes te País,
uma pes soa mor re ví ti ma de aci den te com arma de
fogo, mu i tas de las cri an ças. As pes so as com pram as
ar mas para se pro te ge rem e den tro de suas ca sas
mor rem ví ti mas de aci den tes. A cada doze ho ras
uma pes soa se su i ci da com arma de fogo. Isso tem
que ser le va do em con si de ra ção. Se não fos sem as
ar mas de fogo, cer ta men te con ti nu a ria ha ven do su i -
cí di os, con ti nu a ria ha ven do aci den tes do més ti cos,
con ti nu a ria ha ven do ho mi cí di os, mas não na quan ti -
da de que hoje há, dada a fa ci li dade e a le ta li da de
des se ins tru men to.

Va mos de sar mar o ci da dão que já está tão mal
pro te gi do? Será que, quan do re ti rar mos a arma de
fogo do ci da dão de bem, não lhe es ta re mos re ti ran do
tam bém o di re i to de le gí ti ma de fe sa? Esse é o ar gu -
men to de mu i tos. Não! Na re a li da de, es ta re mos sal -
van do a vida de mu i tas des sas pes so as. A pos si bi li -
da de de que al guém que seja abor da do para rou bo e
que re a ja com arma de fogo mor ra é 57% ma i or do
que se não ti ver a arma de fogo. Por tan to, es tar sem
arma de fogo é mu i to mais se gu ro do que es tar com a
arma de fogo. Então, esse ar gu men to é to tal men te in -
vá li do. E não falo de pes qui sa de ONG nem de pes -
qui sa da ONU; tra ta-se de pes qui sa da Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do de São Pa u lo. Se gun do 
pes qui sa nos Esta dos Uni dos do in sus pe i to FBI, a
chan ce de al guém que pos sui arma de fogo em casa
mor rer ví ti ma dela é 2,3 ve zes ma i or do que de uma
pes soa que não tem arma de fogo em casa.

Por que que re mos, en tão, arma de fogo? Se ela
não re duz os ho mi cí di os e se ela au men ta a pos si bi li -
da de de eu mor rer, por que que ro essa arma de fogo?



Ou tra ques tão é o cus to so ci al. Va mos de sem -
pre gar 27 mil pes so as? Isso ge ra ria uma re du ção,
apro xi ma da, pelo que di zem al guns, de 40 mi lhões
em im pos tos e 70 mi lhões na eco no mia.

Antes de en trar no ar gu men to ra ci o nal, es ta mos 
com pa ran do o que com o quê? Vi das com va lo res?
Em pri me i ro lu gar, es ta mos com pa ran do 27 mil em -
pre gos – por tan to, con di ção de vida – com 41 mil vi -
das por ano. Em se gun do lu gar, os R$40 mi lhões que
não iri am para os co fres pú bli cos! Só o SUS gas ta
com fa tos de cor ren tes da vi o lên cia R$235 mi lhões. É
mais de cin co ve zes o que ar re ca da. Cal cu la-se que
10% do PIB bra si le i ro é gas to por ca u sa de vi o lên cia.
Se es ta mos fa lan do de eco no mia, va mos fa lar de
eco no mia, mas va mos le var a sé rio os cus tos.

Para ter mi nar, que ro sim ples men te di zer o se -
guin te: em 1933, uma fi gu ra que to dos os se nho res
co nhe cem cha ma da Albert Eins te in fez uma per gun ta 
a uma ou tra fi gu ra, tam bém co nhe ci da de to dos os
se nho res, cha ma da Fre ud. Per gun tou se era pos sí vel
vi ver mos sem vi o lên cia. E Fre ud, do alto da sua iro nia
e ci nis mo, fa lou: ”Mas quem é essa pes soa que me
per gun ta? Como pode um gê nio da hu ma ni da de fa zer 
uma per gun ta tão pu e ril?“ Ele res pon de numa car ta
com gran de tom de iro nia a Albert Eins te in que não
en ten dia se quer a per gun ta, mas que ele, como fi lan -
tro po, ti nha di re i to a fa zê-la.

Ele diz: “Evi den te men te que não, pois um dos
fun da men ta is ins tin tos do ho mem é a vi o lên cia, pois é 
ela que faz com que sa i a mos, tra ba lhe mos, de fen da -
mos nos sa fa mí lia, sen do, as sim, par te in trín se ca do
ho mem. No en tan to, a cul tu ra pode fa zer com que a
vi o lên cia seja res tri ta e a cul tu ra con duz a me i os pa cí -
fi cos e os me i os vi o len tos se co lo ca rão con tra a paz”.

Não foi por ou tra ra zão que o ma i or gê nio des te
sé cu lo, Albert Eins te in, foi um gran de pa ci fis ta e um
ho mem que lu tou con tra as ar mas de fogo. A ques tão
é: es ta mos do lado de Eins te in ou es ta mos do lado
da que les a quem o ex-Comandante das For ças
Arma das fez elo gi os na Veja ou tro dia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao ex-Senador Ira pu an Cos ta Jú ni or.

O SR. PEDRO SIMON – Vai fa lar como co le ci o -
na dor?

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR – Sr. Pre si -
den te, Sr. Re la tor, Srs. Se na do res, de ma is pes so as
aqui pre sen tes, não pre ten do des fi ar uma sé rie de es -
ta tís ti cas, por que os se nho res já as ou vi ram su fi ci en -
tes ve zes: umas con fiá ve is, ou tras não.

No tei que na raiz do pro ble ma to dos os que
com ba tem o pro je to e os que o de fen dem es tão con -
cor des. To dos fa la ram no con tra ban do, no gran de nú -
me ro de ar mas con tra ban de a das que hoje abas te -
cem o exér ci to do nar co trá fi co e dos as sal tan tes, na
dro ga, na im pu ni da de, que, sem dú vi da ne nhu ma, é
um gran de in cen ti vo à vi o lên cia – ape nas 2% dos ho -
mi ci das no Bra sil são con de na dos – do al co o lis mo, do 
des pre pa ro da po lí cia. Em tudo isso to dos nós aqui
es ta mos con cor des.

Não con cor da mos com o fato de que esse pro je -
to apre sen ta do seja so lu ção para o pro ble ma. Alguns
têm a opi nião, da qual par ti ci po, de que ele pode ser
um agra van te. O pro je to é o mais abran gen te para o
ba ni men to de ar mas que já vi e de que já ouvi fa lar em 
toda a mi nha vida. É ex tre ma men te ra di cal e não
aten ta para ne nhu ma das cir cuns tân ci as do pro ble -
ma. E to dos sa be mos que as cir cuns tân ci as são im -
por tan tes.

Eu per gun ta ria: o que tem a ver, para agra dar ao 
meu ami go Pe dro Si mon, um co le ci o na dor de ar mas
que só tem ar mas an ti gas, da guer ra do Pa ra guai,
para as qua is não há mais mu ni ção, com os fe ri men -
tos à bala per di da que ocor rem to dos os dias pra ti ca -
men te no Rio de Ja ne i ro? O ati ra dor olím pi co bra si le i -
ro, que lá fora de fen de o País numa olim pía da, ou
mes mo o seu clu be num cam pe o na to na ci o nal, o que
tem ele a ver com aque le ci da dão que foi fe ri do den tro 
de um ôni bus, por que um ban di do dis pa rou a sua
arma? O ca ça dor, do Rio Gran de do Sul, que vai ca -
çar o seu mar re cão – e paga uma taxa alta por isso,
para de fen der a eco lo gia –, o que ele tem a ver com o
pro ble ma da vi o lên cia ur ba na em São Pa u lo, com o
as sal tan te que está ali no si nal do fa rol – como di zem
os pa u lis tas – es pe ran do a sua ví ti ma? O pe que no si -
ti an te do in te ri or do Ce a rá, que tem a sua es pin gar di -
nha, e sem ela ele não põe pro te í na na mesa, o que
ele tem a ver com os dis pa ros que são fe i tos nos mor -
ros do Rio de Ja ne i ro? E o pe que no fa zen de i ro, que
tem uma pro pri e da de a 200 ou a 300 qui lô me tros de
dis tân cia, e não tem di nhe i ro para pa gar uma em pre -
sa de se gu ran ça e tem que se di ri gir à sua pro pri e da -
de, po den do ser cer ca do por um as sal tan te, ou na
sua fa zen da ele pode ser ob je to de um as sal to, o que
ele tem a ver com esse pro ble ma de vi o lên cia no Bra -
sil? Abso lu ta men te nada! To dos sa be mos que tem-se 
que com ba ter o pro ble ma na raiz; tem-se que com ba -
ter a mi sé ria, a ex clu são!

Eu di ria o se guin te, aliás eu não di ria mais nada, 
vou ter mi nar. Pen so que o im por tan te é di zer que pri -
me i ro esse pro je to – e não sou eu quem o diz, por que



não sou ju ris ta – é pro fun da men te in cons ti tu ci o nal na
pa la vra de vá ri os cons ti tu ci o na lis tas com quem con -
ver sei. Se gun do, ele é con tra pro du cen te. Os exem -
plos ci ta dos aqui – e o ma i or de les é o da Ingla ter ra
nos mos tram que onde se de sar ma o ci da dão de
bem, o cri mi no so se sen te mais se gu ro e a cri mi na li -
da de au men ta. Na Ingla ter ra, após o fire arms up, de 
1988, nos três anos se guin tes, pra ti ca men te do brou o 
nú me ro de cri mes ar ma dos que fo ram per pe tra dos.
Ter ce i ro, é dis pen di o sa essa me di da. Va mos gas tar
uma for tu na para ba nir as ar mas das mãos do ci da -
dão de bem, com prar aque las que es tão por aí, ao
pas so que este di nhe i ro po de ria ser me lhor em pre ga -
do no com ba te ao con tra ban do do Pa ra guai para o
Bra sil? No equi pa men to de uma po lí cia ma rí ti ma, no
Rio de Ja ne i ro, por onde en tram mu i tas ar mas pe sa -
das e mu i ta mu ni ção? No com ba te mais efe ti vo ao
con su mo de dro gas? Em quar to lu gar, é uma in va são
enor me de pri va ci da de. O ci da dão de bem, aque le
que nun ca na sua vida teve um ris co cri mi no so se -
quer, vai ser pro i bi do de ter uma arma den tro da sua
casa para pro te ger a sua fa mí lia num lo cal onde não
há po li ci a men to – e sa be mos que não há po li ci a men -
to em mu i tos lo ca is nes te Bra sil. É uma me di da eli tis -
ta, por que mu i tos po de rão con tra tar em pre sas de se -
gu ran ça, e aque les que não dis põem de re cur sos cer -
ta men te não po de rão fa zê-lo. Essa me di da não afe ta -
rá o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Sa be mos que
os ex-Presidentes da Re pú bli ca têm se gu ran ça ar ma -
da até o fi nal dos seus dias; não afe ta rá os ri cos, que
con tra ta rão seus guar da-costas, mas afe ta rá àque les 
que não os têm. E pro fun da men te eli tis ta! Aten ta con -
tra a so be ra nia na ci o nal! Uma na ção de sar ma da é
mais vul ne rá vel, e não nos di gam que es ta mos vi ven -
do, hoje, num mun do pa ci fis ta por que isso não é ver -
da de! Fi nal men te, ela di fi cul ta ria mu i to a ação po li ci -
al, por que não exis ti ra mais con tro le al gum so bre as
ar mas, e elas con ti nu a ri am a exis tir por aí.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, era isso
que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Agra de ço

ao ex-Senador Ira pu an Cos ta Jú ni or, ao seu de po i -
men to e à sua con tri bu i ção às nos sas Co mis sões.

Con vi do o Dr. José Fa u ri, es pe ci a lis ta in ter na ci -
o nal em ar mas, mem bro e ins tru tor da Aca de mia de
Po lí cia da Co de sul.

V. Exª dis põe de 10 mi nu tos, que es tão sen do
pror ro ga dos por mais cin co.

O SR. JOSÉ FAURI – Sr. Pre si den te, gos ta ria
de fa zer uma cor re ção: sou mem bro e ins tru tor da

Aca de mia de Po lí cia Ci vil do Rio Gran de do Sul, Aca -
de pol, não Co de sul, como foi dito.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Sª me
des cul pe, mas era a in for ma ção que cons ta va so bre a 
mesa.

Como V. Sª aca ba de fa zer essa re ti fi ca ção, não
pre ci so mais fa zê-la.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ FAURI – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. 

Se na do res, de ma is au to ri da des aqui pre sen tes, gos -
ta ria de ci tar um dado bas tan te im por tan te e de in te -
res se de to dos a res pe i to de uma pes qui sa re a li za da
nos Esta dos Uni dos, onde dois pes qui sa do res cha -
ma dos Ri der y Ross, pes qui sa esta pu bli ca da no li vro
in ti tu la do Under the Gun, en tre vis ta ram 4 mil pri si o -
ne i ros, den tre os qua is 88% de cla ra ram que con se -
guem ar mas, in de pen den te men te de qual quer lei, le -
gis la ção ou con tro le. Não acre di to que vá ser di fe ren -
te aqui! Ou tros 56% dis se ram que evi tam as sal tar
pes so as que su po nham es ta rem ar ma das – o que pa -
re ce bas tan te in te li gen te. Se ten ta e qua tro por cen to
dis se ram que evi tam en trar em re si dên ci as onde des -
con fi am que pos sam ha ver pes so as que te nham ar -
mas.

Nor mal men te aqui fa la mos a res pe i to de pes so -
as que mor rem, so bre o com ba te à ma lá ria, e que de -
ve mos eli mi nar o mos qui to trans mis sor. Re al men te,
de ve mos eli mi nar o trans mis sor e, no caso da vi o lên -
cia, o trans mis sor é o ban di do, ele trans mi te a vi o lên -
cia, por tan to, ele é o agen te ca u sa dor da vi o lên cia. A
arma por si só, como foi dito, não oca si o na pro ble ma
al gum. E cer to que arma nas mãos de V. Exªs não terá 
pro ble ma, logo, o agen te ca u sa dor é o ban di do.

No Rio Gran de do Sul, como já ci ta do aqui an te -
ri or men te, tal vez seja até uma ex ce ção, te mos pro cu -
ran do re a li zar um tra ba lho efi ci en te e efi caz nas Po lí -
ci as Ci vil e Mi li tar. Tal vez seja a pri me i ra Po lí cia do
País a de ter mi nar que para o in gres so de es cri vão e
agen te é ne ces sá rio cur so su pe ri or. Cre io que em ou -
tros es ta dos isso tam bém está sen do fe i to com o in tu -
í to de di mi nu ir as mor tes de po li ci a is com arma de
fogo. Cre mos que, com a téc ni ca me lho ra da e com
um tra ba lho de equi pe, os re sul ta dos se rão me lho res.

Fa lou-se tam bém aqui do Ci narm, que con tro la
per fe i ta men te as ar mas, no qual o ci da dão, quan do
se pron ti fi cou e re gis trou sua arma, es ta va nele con fi -
an te; será que ago ra va mos eli mi nar tudo isso?

Ontem a no i te, quem as sis tiu ao no ti ciá rio, ve ri fi -
cou que hou ve uma in va são a um ór gão do Exér ci to
no Rio de Ja ne i ro, onde fo ram rou ba dos fu zis, con si -
de ra dos de gran de ca li bre. Re fi ro-me ao fu zil Fall,



usa do para as sal tar car ro-forte. Ne nhum ban di do,
pelo me nos que eu te nha no tí cia, as sal ta car ro-forte
com re vól ver 38. Este Fall tem o al can ce de pro jé til de 
apro xi ma da men te três qui lô me tros. Se es ses ban di -
dos não res pe i tam nem o Exér ci to, o que dirá res pe i -
tar um ci da dão co mum?!

Fa lou-se tam bém em su i cí di os e suas ca u sas.
Aqui há um dado ci tan do a Chi na, onde ocor rem 20%
dos su i cí di os mun di a is; são 200 mil por ano, gran de
par te de les por afo ga men to, en for ca men to e pes ti ci -
das. Lá, foi su ge ri do que se pro i bis se os pes ti ci das, só 
não sei como vão fa zer com os oce a nos, os rios e as
cor das. Na re a li da de, está fal tan do nas pes so as res -
pe i to às ins ti tu i ções e ao bom-senso.

Hoje, no Rio Gran de do Sul, é ex tre ma men te di -
fí cil con se guir por te de arma. Pri me i ro, a pes soa é
sub me ti da a uma ava li a ção psi co ló gi ca, de po is, a
uma ava li a ção teó ri ca re fe ren te à lei e à le gí ti ma de fe -
sa e, em se gui da, a uma ava li a ção prá ti ca, como em
exa me para car te i ra de mo to ris ta, em que não bas ta
sim ples men te com prar o car ro; se se pre ten de usar
aque le car ro, é ne ces sá rio de mons trar, den tro dos
prin cí pi os da lei, que se está ha bi li ta do para isso.

Cito tam bém que a po lí cia, como to dos sa be -
mos, não está oni pre sen te e nem po de ria, em ne nhu -
ma par te do mun do, es tar pre sen te quan do ocor re um 
cri me.

Como fi ca rá o ci da dão que tem sua arma le ga li -
za da, re gis tra da e ca das tra da no Si narm, cum prin do
as exi gên ci as do Go ver no? E se essa arma for re ti ra -
da? Será que va mos que rer que ele se de fen da de um 
ban di do ar ma do sim ples men te com cabo de vas sou -
ra? Cer ta men te, não. Por esse mo ti vo, já no Có di go
Pe nal, sa bi a men te, foi in tro du zi do o di re i to à le gí ti ma
de fe sa. E, hoje, com a vi o lên cia exis ten te, nin guém
con se gue se de fen der de uma agres são sim ples men -
te com as mãos ou com pa la vras.

Vá ri as pu bli ca ções têm sido fe i tas. Há um dado
bas tan te in te res san te so bre per cen ta gens de ví ti mas
fe ri das em con fron tos com ban di dos. Esses da dos fo -
ram pu bli ca dos no Na ti o nal Cri mes Sur vey Re port,
em 1985, e de mons tram que, se a pes soa re sis tir fi si -
ca men te, tem chan ce de ser fe ri da em 50,6% das ve -
zes; se re sis tir com uma faca, tem chan ce se ser fe ri -
da em 40,3%; se ofe re cer pou ca re sis tên cia ou ten tar
fu gir, tem chan ce de ser fe ri da em 34,9%; e se re sis tir
com uma arma, 17,4%.

No tem que re sis tir com uma arma não sig ni fi ca
ten tar sa cá-la no mo men to em que se tem ou tra arma
apon ta da para si. Há da dos de mons tran do, tam bém
nos Esta dos Uni dos, que nin guém vai a uma de le ga -

cia re gis trar uma ocor rên cia sim ples men te pelo fato
de um su pos to ban di do ter fu gi do ao ob ser var que a
ví ti ma ti nha uma arma, ou por ter sa ca do uma arma.
Nin guém vai re gis trar uma ocor rên cia des se tipo. So -
men te são re gis tra das ocor rên ci as quan do exis te le -
são cor po ral.

Há tam bém um dado pu bli ca do no Orlan do
Sen ti nel, em 24 de ju nho de 1999, mos tran do que o
nú me ro de ame ri ca nos mor tos, em 1977, em aci den -
tes do més ti cos, foi de 28,4 mil – e foi a pri me i ra vez
que ob ser vei um dado es ta tís ti co em que se se pa ram
ar mas de aci den tes. Já sa be mos, pois te nho tra ba lha -
do bas tan te com ju í zes e de sem bar ga do res do Rio
Gran de do Sul, que es ta mos ten tan do mu dar a fi gu ra
de aci den te para im pe rí cia, im pru dên cia ou ne gli gên -
cia. O nú me ro de mor tes por en vol vi men to com ar -
mas em ti ro te i os – e os ti ro te i os en vol vem, mu i tas ve -
zes, bri gas de gan gues e bri gas com po lí cia –, foi de
15,551 mil. O nú me ro de mor tes em que das foi de
14,9 mil; em aci den tes com ar mas – ou seja, al guns
ain da con si de ram os ca sos em que a cri an ça pe gou
uma arma, o que não de i xa de ser uma im pru dên cia
do pai de i xar uma arma à mão –, so men te 1,5 mil. Por
in ges tão de ali men tos, ocor re ram 3,3 mil mor tes. Por -
tan to, di zem que há mais chan ce de mor rer por in ges -
tão de ali men tos do que por aci den tes.

No Esta do do Rio Gran de do Sul, con for me pu -
bli ca ção, an dar de bi ci cle ta não é mais se gu ro. Em
1997, hou ve 101 aci den tes com mor te. Isso sig ni fi ca
ir res pon sa bi li da de do mo to ris ta ou do pró prio ci clis ta
ao não ob ser va rem as leis, nada mais.

Te mos tam bém vá ri os ou tros da dos de mons -
tran do, prin ci pal men te, o au men to do ín di ce de cri mi -
na li da de no Ca na dá e na Ingla ter ra, no mo men to em
que foi es ti pu la do o rí gi do con tro le. Em to dos, hou ve
au men to do ín di ce de cri mi na li da de por que, não há
dú vi da al gu ma, é mu i to mais fá cil as sal tar uma pes -
soa de sar ma da. Mas, ve jam bem, não se está apre -
go an do que qual quer ci da dão ande ar ma do. Se no
Rio Gran de do Sul é ex tre ma men te di fí cil con se guir o
por te de arma – tem que se pas sar por uma sé rie de
ava li a ções; cre io que, no Pa ra ná, já es te jam fa zen do
isso tam bém –, por que não es ten der a ou tros Esta -
dos da União es ses pro ce di men tos?

Ci ta rei tam bém al guns ca sos, como foi fa la do há 
pou co, de pes so as que mor rem na BR-386, que pos -
sui 445 qui lô me tros de ex ten são. Uma pes soa mor re
a cada três dias e meio; uma pes soa fica fe ri da a cada 
10 ho ras, e, a cada 6 ho ras, ocor re um aci den te. O
cus to com aten di men to mé di co-hospitalar com aci -
den ta dos em es tra das fe de ra is no País é de US$22



mi lhões por ano. Tra ta-se de um cus to bem alto se
con si de rar mos sim ples men te a par te fi nan ce i ra. Essa 
in for ma ção foi pu bli ca da no dia 5 de ju nho de 1995.

Vá ri os mé to dos são usa dos para agre dir pes so -
as. Como já foi dito vá ri as ve zes, a arma não pode ser
re la ci o na da à ca u sa da vi o lên cia. A vi o lên cia hoje
ocor re por vá ri os mo ti vos: de sem pre go, fome, au -
men to de sen fre a do da po pu la ção, fal ta de pers pec ti -
va de um fu tu ro me lhor e im pu ni da de, que é uma
gran de ca u sa.

Foi fe i to um tra ba lho nos Esta dos Uni dos em
que, dos ele i to res aci ma de 18 anos de ida de, 109 mi -
lhões dis se ram que a re for ma do sis te ma ju di ciá rio
aju da ria na di mi nu i ção da im pu ni da de, o que mu i tas
ve zes leva à cri mi na li da de.

O ál co ol, como já sa be mos, está pre sen te sem -
pre, não ape nas aqui no Bra sil mas no mun do in te i ro.
Na pró pria Rús sia, em mais de 70% dos cri mes e aci -
den tes, en con tra-se o ál co ol pre sen te. Leis para pro i -
bir já exis tem, as sim como há leis que pro í bem o uso
de dro gas.

Há ou tros da dos in te res san tes. Nos ae ro por tos
da Ingla ter ra, onde es ti ve há três me ses, exis te um
apa ra to po li ci al com uma tre men da de mons tra ção de
for ça, com fu zis, ar mas e co le tes, que eu nun ca ha via
vis to. E re co men da do cu i da do nas ruas, de vi do à in -
va são de clan des ti nos de Ko so vo e de ou tras áre as.
Hoje, cor re-se um ris co mu i to alto de ser as sal ta do lá.
Há 2,4 ve zes mais chan ces de ser as sal ta do em Lon -
dres do que em Nova Ior que. A im pu ni da de, cer ta -
men te, é um dos mo ti vos.

No Bra sil, hou ve 5,538 mil mor tes por aci den tes
de tra ba lho no ano de 1995 – da dos da Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho. Nes sa ques tão, o Bra sil as -
se me lha-se à Tur quia, ao Bu run di, à Cos ta Rica e à
Índia. Por tan to, a par tir des ses fa tos, po de mos ana li -
sar e ve ri fi car que não são as ar mas, como já foi dito
aqui, as úni cas ca u sa do ras de mor tes e vi o lên cia.

Na Eu ro pa, os ale mães têm 2,5 ve zes mais ar -
mas do que os fran ce ses, com 50% me nos ho mi cí di -
os. A Su í ça tem 2,5 ve zes mais ar mas do que a Ale -
ma nha, com 25% me nos de ho mi cí di os. O que fa zer
para re du zir essa vi o lên cia? Den tre as me di das im -
por tan tes a se rem to ma das es tão a mu dan ça na le -
gis la ção pe nal, atu a li zan do-a, se gun do o Co ro nel Rui 
Mel lo, Co man dan te da Po lí cia Mi li tar de São Pa u lo, e
um ma pe a men to ade qua do da vi o lên cia nas ci da des,
mos tran do ba si ca men te a sua dis tri bu i ção de si gual.
Esse mapa diá rio do cri me ser vi ria como cri té rio de
dis tri bu i ção po li ci al – ci ta ção do Oscar Vi lhe na, Se -
cre tá ri oI la nud.

Por tan to, são es ses os da dos que con si de rei im -
por tan tes, e co lo co-me à dis po si ção para apre sen tar
mu i tos ou tros aqui, se as sim for ne ces sá rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Mu i to

obri ga do pela par ti ci pa ção de V. Exª. Os Srs. Se na do -
res te rão opor tu ni da de de in ter pe lar os Srs. ex po si to -
res.

O SR. PEDRO SLMON – Sr. Pre si den te, peço a
pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao emi nen te Se na dor Pe dro
Si mon.

O SR. PEDRO SIMON – Sr. Pre si den te, fa ria
ape nas um ape lo a V. Exª. Os con fe ren cis tas têm fe i to
a ex po si ção com al gu ma ra pi dez, por ca u sa do tem -
po, mas to dos de i xam a en ten der que têm uma sé rie
enor me de da dos para apre sen tar. Se ria mu i to im por -
tan te se eles ti ves sem a gen ti le za de nos en tre gar es -
ses da dos, para que pos te ri or men te ti vés se mos
opor tu ni da de de lê-los e con fron tá-los. Gos ta ria que
fos se fe i to esse ape lo a eles. Se ria da ma i or im por tân -
cia que es ses da dos que eles têm – al guns le ram,
mas mu i tos dis se ram que, de vi do ao tem po, não pu -
de ram ler – nos pu des sem ser en tre gues pos te ri or -
men te, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – A Mesa

faz das pa la vras de V. Exª um ape lo a to dos os ex po si -
to res que por ven tu ra não nos te nham en tre gue os da -
dos que por ta ram por oca sião da ex po si ção, que o fa -
çam, a fim de que se jam pu bli ca dos com Ata dos tra -
ba lhos des ta re u nião.

Como úl ti mo ex po si tor, tem a pa la vra o Dr. Mar -
ce lo Tor res, Pre si den te da Asso ci a ção Na ci o nal dos
Pro pri e tá ri os e Co mer ci an tes de Armas, por dez mi -
nu tos, pror ro gá vel por mais cin co.

O SR. MARCELO TORRES – Sr. Pre si den te,
mem bros da Mesa, Exºs Se na do res, ilus tres con vi da -
dos, an tes de mais nada gos ta ria de fa zer uma re ti fi -
ca ção, sou Di re tor de Re la ções Inter na ci o na is da
ANPCA.

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro pri e tá ri os e Co -
mer ci an tes de Armas – ANPCA, sen te-se hon ra da
em par ti ci par de tão im por tan te de ba te nes ta Casa.

Sen ti mo-nos hon ra dos, Srs. Se na do res, em
aten der à con vo ca ção des ta Co mis são, mas não é
este o úni co sen ti men to que car re ga mos co nos co.

Per ce be mos, com cla re za, o que há por trás da
fa cha da vis to sa e apa ren te men te bem aca ba da das



pro pos tas pelo de sar ma men to ci vil em cur so nes ta
Casa e na Câ ma ra, cu jos pro po nen tes são unâ ni mes
em ad mi tir que não irá re sol ver os pro ble mas do cri -
me e da vi o lên cia que as so lam a Na ção, des tar te sua
qua se fa ná ti ca in sis tên cia em apre sen tar o de sar ma -
men to como uma pa na céia mi la gro sa que de ve rá
”dar iní cio a uma nova era de paz e boa von ta de en tre
os ho mens“.

Sr. Pre si den te, Srs. e Srs. Se na do res, ilus tres
mem bros da Mesa, es ta mos nós, da Asso ci a ção Na -
ci o nal de Pro pri e tá ri os e Co mer ci an tes de Armas, ex -
tre ma men te te me ro sos acer ca do fu tu ro que aguar da
a Na ção e o povo bra si le i ros caso o Par la men to ceda
às pres sões ime di a tis tas e in con se qüen tes dos que
ora pre gam o de sar ma men to ci vil das gen tes de bem
e ci da dãos le gí ti mos do País.

Seus pro po nen tes as se gu ram-nos que os ci da -
dãos bra si le i ros so mos, de um lado, ap tos e obri ga -
dos a vo tar a cada ele i ção, pa gar im pos tos e ta xas
das mais va ri a das per su a sões, de ven do pro ver nos so 
sus ten to, cons ti tu ir fa mí li as, ter fi lhos e edu cá-los
para a vida, mas não so mos su fi ci en te men te ca pa zes 
e pre pa ra dos para de ci dir se nos sas vi das e as de
nos sos fa mi li a res de vem ou não ser de fen di das con -
tra ações cri mi no sas, uma vez que os pro po nen tes do 
de sar ma men to não con si de ram os ci da dãos bra si le i -
ros ser mos ho mens e mu lhe res bas tan te res pon sá ve -
is para uma de ci são des sa na tu re za. Por tan to, pre -
ten dem de ci dir por nós. Com que di re i to, com que mo -
ral po dem fa zê-lo?

Pre gam a idéia sim plis ta e mío pe da pro i bi ção
pura e sim ples, pro mo vem ”fo gue i ras san tas“ como
as que se viam nos tem pos da Inqui si ção, dis tor cem
os fa tos, dão as cos tas à Cons ti tu i ção Fe de ral e agem 
ao ar re pio dos dis po si ti vos le ga is mais con sa gra dos,
dos pi la res do re gi me de mo crá ti co e das li ber da des
ci vis, di re i tos in di vi du a is e ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

Dos pro je tos ora em aná li se nes ta Casa e na
Câ ma ra, ne nhum su ge re qual quer me di da de com ba -
te efe ti vo às ca u sas re a is da cri mi na li da de, como as
ver go nho sas di fe ren ças so ci a is en tre as di fe ren tes
ca ma das da po pu la ção e a mi sé ria acin to sa das pe ri -
fe ri as dos gran des cen tros ur ba nos, além dos per ma -
nen tes bol sões de de si gual da des de toda a sor te en -
tre os ci da dãos sim ples e os pri vi le gi a dos, que o dito
po pu lar ba ti zou de ”mais igua is que os ou tros“, sen do
”os ou tros“ nós to dos que não dis po mos de se gu ran -
ça ar ma da, seja essa pro vi da pelo Esta do – no caso
de seus dig ni tá ri os e au to ri da des – ou paga a peso de 
ouro, nem tam pou co po de mos re fu gi ar-nos em ver da -
de i ros bun kers, como os que po vo am os con do mí ni -

os de luxo e os ba ir ros no bres das gran des ci da des
bra si le i ras.

Não, Sr. Pre si den te, mem bros da Mesa, ilus tres
Se na do res e con vi da dos pre sen tes, para nós ou tros
so bra so men te a dura re a li da de: es ta mos aban do na -
dos, à de ri va do Po der Pú bli co, sem qua is quer ga ran -
ti as for ma is ou efe ti vas de re tor nar mos sãos e sal vos
a casa, e o pior, ven do nos sos des ti nos se rem ne go ci -
a dos à re ve lia dos ma i o res in te res sa dos; nós mes -
mos.

Qu an do se pro põe ao ci da dão de bem, que ad -
qui riu suas ar mas de for ma le gí ti ma, obe de cen do aos 
di ta mes e exi gên ci as da Lei, que não são pou cos, que 
as ”de vol va“ para o Esta do, abrin do mão dos me i os
ne ces sá ri os para ga ran tir sua le gí ti ma de fe sa, fe -
rem-se prin cí pi os cons ti tu ci o na is ba si la res, ex pres -
sos na CF/88, art. 5º, § 2º, in ci sos XXII, XXIV, XXXVI e 
LIV, como, por exem plo, o di re i to à pro pri e da de, à vida 
e à se gu ran ça pes so al.

Espe ci al men te, bus ca-se dis far çar de modo vil o 
que isto sig ni fi ca: um con fis co de bens, pura e sim -
ples men te! Não há ou tra ex pres são que pos sa tra du -
zir esta con di ção. O ci da dão que ad qui riu suas ar mas
no co mér cio es pe ci a li za do, o fez de boa-fé, con fi an do 
na es ta bi li da de das ins ti tu i ções e na le gi ti mi da de do
Esta do de Di re i to. Tris te men te, po rém, o que per ce be -
mos é que o Go ver no bra si le i ro não tem a mes ma
con fi an ça e boa von ta de co nos co. Ao con trá rio, tra -
ta-nos cada vez mais como sú di tos, em vez de ci da -
dãos li vres e in de pen den tes.

Do mes mo modo, a pro pos ta de trans for mar o
re gis tro de ar mas, como é hoje, um do cu men to de fé
pú bli ca per ma nen te, em algo a se re no var to dos os
anos, aten ta, cla ra e ob je ti va men te, con tra o or de na -
men to ju rí di co vi gen te na Na ção.

Como po de mos con fi ar e res pe i tar um Go ver no
que não nos tra ta da mes ma for ma? Como po de mos
acre di tar que o Esta do bra si le i ro irá pro te ger-nos
ama nhã, se hoje – e sem pre – já não o faz!? Qual será 
o pas se de má gi ca que fará o Esta do tor nar-se com -
pe ten te e efi caz no com ba te ao cri me? Isso, os pro po -
nen tes do de sar ma men to não po dem res pon der. Ao
con trá rio, che gam mes mo a afir mar que ”é ne ces sá -
rio de sar mar a po pu la ção de bem para que as po lí ci -
as pos sam en tão de sar mar os ban di dos“. Que ló gi ca
é essa, a que igua la as ví ti mas aos seus al go zes, e
faz das po lí ci as me ros ver du gos, pois se rão aque las
po lí ci as que irão, con for me afir ma pelo me nos um dos 
pro je tos em cur so na Casa, ”ter car ta bran ca para fa -
zer ins pe ções sur pre sas em bus ca de ar mas nas ca -
sas dos ci da dãos?"



Sr. Pre si den te, mem bros da Mesa, Srªs e Srs.
Se na do res, con vi da dos, to dos nos lem bra mos com
cla re za dos tris tes e as sim cha ma dos anos de chum -
bo da di ta du ra mi li tar. Pois sa i bam os se nho res que
nem mes mo àque la épo ca tão con tur ba da, em ple no
re gi me de ex ce ção, o Esta do pre ten deu in va dir o do -
mí nio dos la res e vi das dos ci da dãos de bem, re ti ran -
do-lhes o di re i to à le gí ti ma de fe sa e a pos si bi li da de de 
aces so a ar mas de fogo para a ma nu ten ção des te
mes mo di re i to. Hoje diz-se vi ver mos o es plen dor de -
mo crá ti co e li vre de um novo Bra sil e, en tre tan to, quer
o atu al Go ver no im por ao povo a ig no mí nia de sub me -
ter-se a prá ti cas des ta or dem, que fo ram re cha ça das
até mes mo pe los Go ver nos mi li ta res de an ta nho.

Obser vem os se nho res que os pro po nen tes do
de sar ma men to afir mam que a pro i bi ção da ven da,
pos se e uso de ar mas e mu ni ções para os ci da dãos
ci vis ser vi rá para di mi nu ir a cri mi na li da de, re ti ran do
de cir cu la ção o que re pu tam ser ”uma das ma i o res
ca u sas da vi o lên cia“, além de afir mar que só as sim
po de rá o Esta do agir mais fir me men te no con tro le
das ar mas ile ga is. Ora, pre za dos Se na do res e con vi -
da dos, es tas no ções não re sis tem a uma aná li se mais 
apu ra da.

Ao en cer rar-se o co mér cio le gal – e con tro la do
pelo Esta do – abrir-se-ão as por tas para a ins ta la ção
de fi ni ti va do trá fi co de ar mas ins ti tu ci o nal no Bra sil,
uma vez que o Esta do terá aber to mão da via le gal do
con tro le da pos se e uso de ar mas, qua is se jam, os re -
gis tros po li ci a is e mi li ta res tan to de pro pri e tá ri os,
como fa bri can tes e co mer ci an tes. Incen ti van do a ati -
vi da de cri mi no sa atra vés de ações cada vez mais ou -
sa das e le si vas aos ci da dãos de bem, ago ra de sar -
ma dos e com ple ta men te in de fe sos, o Esta do tor -
nar-se-á en tão par ce i ro de ban di dos e mar gi na is por
suas pró pri as ações.

Aos ci da dãos que se sen ti rem aban do na dos
pelo Po der Pú bli co, res ta rá uma op ção: a de mo ver-se 
ao en con tro da ile ga li da de, bus can do jun to aos tra fi -
can tes de ar mas os me i os para ga ran tir sua se gu ran -
ça e a de suas fa mí li as, o que não de i xa de ser um pa -
ra do xo, evi den te men te. Não res ta dú vi da de que, ao
fa zê-lo, o ci da dão de bem, até en tão um aman te da lei 
e da or dem, in gres sa rá nas hos tes dos ini mi gos do
Esta do, cri an do-se, as sim, a se men te pe ri go sa da
per ver são da or dem de mo crá ti ca, pois o bra ço ar ma -
do do Esta do pas sa rá a in ves tir con tra seus con ci da -
dãos como se es tes ban di dos fos sem. O exem plo ma -
i or des se fe nô me no e suas ne fas tas con se qüên ci as
re gis trou-se nas dé ca das de 20 e 30 nos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca do Nor te, com a fa mo sa Lei Seca.

Não de ve mos es que cer-nos, ain da, de que
qual quer pai ou mãe está sem pre dis pos to a tudo
para de fen der sua pro le e seu côn ju ge, em par ti cu lar
den tro das fron te i ras do lar. Será lí ci to per se guir-se
es sas pes so as por de so be de ce rem uma lei que os
con de na rá à ina ção fren te aos ver da de i ros cri mi no -
sos, lei esta que se con fir ma de an te mão in cons ti tu ci -
o nal? Não será pior, como diz a gí ria, a emen da que o
so ne to? Não é pos sí vel ad mi tir que se ins ti tua no Bra -
sil uma cul tu ra de sub mis são e ren di ção fren te ao cri -
me. Qu an do tal pen sa men to se con cre ti zar, a so ci e -
da de irá es fa ce lar-se, pois os cri mi no sos se rão al ça -
dos ao pín ca ro do do mí nio dos co ra ções e men tes
dos bra si le i ros, sem men ci o nar a sua ca pa ci da de de
de ci são so bre a vida ou mor te de suas ví ti mas! E o
pas so cru ci al para que esta mons tru o si da de ve nha a
ocor rer é o de sar ma men to ci vil, que de i xa rá os ci da -
dãos en tre gues à pró pria sor te e nas mãos dos ban di -
dos.

Den tro des te con tex to, Srs. Se na do res, mem -
bros da Mesa, Sr. Pre si den te, o Esta do de ve rá as su -
mir ati va e so li da ri a men te o ple no ônus da to tal res -
pon sa bi li da de so bre to dos e cada um dos ci da dãos
bra si le i ros, uma vez que se lhes irá ti rar a pos si bi li da -
de do uso das fer ra men tas óti mas para a de fe sa pes -
so al, as ar mas de fogo. Será mes mo que o Esta do
terá con di ções de pro me ter e re a li zar tal con di ção?
Pa re ce-me que não, para di zer o mí ni mo. Na ver da de, 
o Esta do bra si le i ro é fran ca men te in ca paz de ga ran tir
a mí ni ma se gu ran ça pú bli ca para a po pu la ção. Que
dirá a se gu ran ça par ti cu lar e pri va da de cada ci da dão
bra si le i ro! Em tem po, a Cons ti tu i ção Fe de ral não con -
tem pla esta pos si bi li da de pelo sim ples fato de que tal
cir cuns tân cia per ten ce aos con tos de fada: é ab so lu -
ta men te ir re al e im pra ti cá vel.

As gran des re li giões do mun do ace i tam o ins ti -
tu to da le gí ti ma de fe sa. São To más de Aqui no en ten -
dia que nin guém po de ria dis por da pró pria vida ir res -
pon sa vel men te, pois a vida é o bem ma i or, o mi la gre
di vi no da cri a ção ex pres so no pla no real, no pla no hu -
ma no; se um cris tão se vis se pre mi do a re a gir con tra
um aten ta do a sua vida ou in co lu mi da de fí si ca, de ve -
ria fa zê-lo sem medo de pe car, pos to que es ta ria de -
fen den do sua vida, e não aten tan do con tra a de ou -
trem. A en cí cli ca pa pal Evan ge liu Vi tae vai mais
além e afir ma ser a de fe sa pró pria e de ter ce i ros mais
que um di re i to: é uma gra ve res pon sa bi li da de para to -
dos que têm vi das alhe i as sob sua guar da, in clu in -
do-se aí as for ças po li ci a is e os che fes de fa mí lia.

É bom lem brar ain da que os pro po nen tes do de -
sar ma men to afir mam ser esta a von ta de da ma i o ria



do povo bra si le i ro. Eu per gun to aos Exce len tís si mos
Se na do res aqui pre sen tes: será que o povo foi efe ti -
va men te con sul ta do a res pe i to? Será que as tão de -
can ta das pes qui sas e lis tas de as si na tu ras ex pres -
sam a re a li da de? Qu an tas e qua is re giões do País
têm sua opi nião re fle ti da nes sas lis tas?

Aliás, como é que se pre ten de equi li brar as di fe -
ren ças re gi o na is ao se pro mo ver um de sar ma men to
ci vil tão ex ten so quan to o que se pre ten de re a li zar?
Em se bus can do com pen sar es sas di fe ren ças, não se 
cri a rão mais e ma i o res pro ble mas? Afi nal, por que po -
de rá um ga ú cho mais que um ca ri o ca e me nos que
um ama zo nen se? Não são to dos ci da dãos bra si le i -
ros? Que tipo de país te re mos ao es ta be le cer mos a
cri a ção, sob a égi de do Esta do, de cas tas pri vi le gi a -
das e ou tras em con di ções in fe ri o res? Se um ca bo clo
ama zô ni co teme ani ma is sel va gens e pre ci sa ca çar
para ga ran tir o seu sus ten to, o que di zer dos ou tros
ani ma is, es tes de duas pa tas, que in fes tam as me tró -
po les bra si le i ras, à es pre i ta dos pais e mães da Na -
ção? Será ra zoá vel ga ran tir a so bre vi vên cia de uns
en quan to se re ti ra de ou tros essa mes ma pos si bi li da -
de? Onde fi ca rão os prin cí pi os e os di re i tos fun da -
men ta is?

Fa la-se em 1,5 mi lhão de as si na tu ras a fa vor do
de sar ma men to. Qu an tas des sas as si na tu ras fo ram
ob ti das de for ma ge nu i na men te vo lun tá ria? Qu an tas
fo ram ex tor qui das ou ob ti das sob pro mes sa de re -
com pen sas? Qu an tas des sas as si na tu ras são de ci -
da dãos bra si le i ros ma i o res de 21 anos, com en de re -
ço co nhe ci do, que pos sam de mons trar com por ta -
men to so ci al pro du ti vo, sem pas sa gens na po lí cia ou
con de na ções ju di ci a is, en fim, os úni cos que po dem
hoje pos su ir e ad qui rir ar mas no Bra sil e, por tan to, os
ma i o res in te res sa dos em se ma ni fes tar a res pe i to?
Qu an tas des sas as si na tu ras têm seus no mes iden ti fi -
ca dos? Qu an tas des sas as si na tu ras aten de rão a es -
sas con di ções?

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro pri e tá ri os e Co -
mer ci an tes de Armas fez cir cu lar um aba i xo-assinado 
há al guns me ses. Nos sa lis ta tra zia as exi gên ci as de -
cli na das aci ma para quem qui ses se as si ná-la. Não fo -
mos a es co las de pri me i ro e se gun do gra us, não dis -
tri bu í mos com pu ta do res nem ces tas bá si cas a tí tu lo
de in cen ti vo, nem re co lhe mos as si na tu ras em meio a
ope ra ções po li ci a is de trân si to. Não hou ve ne nhu ma
ade são por meio de co er ção ou co a ção, ain da que de
modo dis far ça do. Ao con trá rio, so men te as si na ram
nos sas lis tas, es pa lha das por lo jas de ar mas em di -
ver sos pon tos do País, es tan des de tiro etc., aque les
que ace i ta ram iden ti fi car-se, atra vés de um do cu men -

to de iden ti da de vá li do. Com to das es sas res tri ções
qua li ta ti vas, ob ti ve mos cer ca de 170 mil as si na tu ras
ou apro xi ma da men te 10% do que ob ti ve ram nos sos
opo si to res.

Não se es ta rá cri an do, ain da, uma odi o sa for ma
de dis cri mi na ção so ci al ao se man te rem os pri vi lé gi -
os...

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – V. Sª dis -
põe de ape nas mais 50 se gun dos.

O SR. MARCELO TORRES – Per dão, é que
não ha vía mos sido avi sa dos so bre o tem po quan do
pre pa ra mos o pro nun ci a men to, mas es tou por ter mi -
nar.

Dada a pre mên cia do tem po, irei en cer rar di zen -
do o se guin te: não acre di ta mos – a Asso ci a ção Na ci -
o nal de Pro pri e tá ri os e Co mer ci an tes de Armas – que 
a so lu ção para o pro ble ma da vi o lên cia e da cri mi na li -
da de pas se pelo ar ma men to in dis cri mi na do, ge ne ra li -
za do, de quem quer que seja. Mu i to pelo con trá rio:
acre di ta mos, sim, que a de ci são deva ser in di vi du al,
so be ra na e li vre por par te de cada in di ví duo e de cada 
ci da dão bra si le i ro. Não ace i ta mos, con ce i tu al men te,
mo ral men te, o imis cu ir-se do Esta do nes se âm bi to
tão ín ti mo, que é o da de ci são do ci da dão ou ci da dã
so bre sua pró pria vida.

De toda ma ne i ra, agra de ço a opor tu ni da de de
ter me di ri gi do a esta Casa, la men tan do o ex ces so de
tex to e es pe ran do que não te nha sido en fa do nho.
Agra de ço à Mesa e aos pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – A Pre si -
dên cia das co mis sões re u ni das agra de ce a V. Sª pela
par ti ci pa ção nes te de ba te.

Dis põe o art. 94 do Re gi men to Inter no, em seu § 
2º, que, con clu í das as ex po si ções nas au diên ci as pú -
bli cas, tem cada Se na dor o tem po de três mi nu tos
para in ter pe lar os ex po si to res. Como aos ex po si to res
foi dado o tem po de dez mi nu tos, pror ro gá ve is por
mais cin co mi nu tos, não se ria jus to que os Se na do res 
con tas sem, ape nas, com três mi nu tos cada um. Por -
tan to, a Pre si dên cia vai con ce der o tem po de dez mi -
nu tos a cada Se na dor ins cri to para in ter pe lar os ex po -
si to res, es cla re cen do que, se por ven tu ra in te res sar
ao Se na dor, ao in ter pe lar os ex po si to res, que eles
res pon dam, a Mesa con ce de rá ape nas o tem po re gi -
men tal de três mi nu tos para os ex po si to res res pon de -
rem às in ter pe la ções. Con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Ro ber to Arru da, pri me i ro Se na dor ins cri to.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Srs. Con vi da dos que
com pa re ce ram hoje ao Se na do para dar suas opi -
niões fa vo rá ve is ou con trá ri as ao pro je to, que ro ini ci -



al men te di zer que ouvi to dos aten ta men te. Ouvi al -
guns aqui do ple ná rio e ou tros, pelo sis te ma de co mu -
ni ca ção do Se na do, mas ouvi to dos.

Qu e ro re gis trar aqui que to dos, me nos o úl ti mo
ex po si tor, hou ve ram-se den tro dos pa drões de ra zo a -
bi li da de no que diz res pe i to à lin gua gem e ar gu men to. 
Qu an to ao úl ti mo, que ro, de pú bli co, re gis trar a mi nha
con tra ri e da de pela for ma com que ex pôs aqui suas
idéi as.

Dis cor do de ar gu men tos que fo ram tra zi dos
aqui, al guns dos qua is fas cis tas até, mas dis cor do
com res pe i to, por que eles fo ram apre sen ta dos com a
ele gân cia que esta Casa re quer.

O úl ti mo ex po si tor, no en tan to, per gun ta: com
que di re i to os Srs. Se na do res que rem le gis lar so bre o
País? E re pe te: com que mo ral? Qu e ro di zer a ele que 
com o di re i to con fe ri do pe las ur nas, com o di re i to das
re gras do sis te ma de mo crá ti co, com a mo ral que teve
jul ga men to pú bli co, e não a mo ral de quem so bre vi ve
fa bri can do e ven den do ar mas para ge rar vi o lên cia
nes te País.

Em se gun do lu gar, que ro di zer que o ani mal de
duas pa tas a que o se nhor fez re fe rên cia des ta tri bu -
na, pen so que quis se re fe rir a cri mi no sos, se res hu -
ma nos que co me te ram cri mes na ci da de.  Qu e ro lem -
brar ao se nhor, ci da dão bra si le i ro, que a Cons ti tu i ção
e as leis do nos so País exi gem res pe i to hu ma no a to -
dos os ci da dãos, in clu si ve aque les que te nham co me -
ti do cri mes. Por tan to, re fu to, com ve e mên cia, o lin -
gua jar que o se nhor ou sou usar des ta tri bu na.

Sei que os Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Pe dro
Piva, ao lis ta rem as pes so as que de ve ri am fa lar des ta 
tri bu na, eles que de se jam fa zer a li mi ta ção das ar -
mas, mu i to pro va vel men te, nes sa es co lha, já ima gi -
na vam o re sul ta do des ta re u nião. Se eu ti ves se dú vi -
das so bre a ur gên cia da li mi ta ção de ar mas no Bra sil,
es ta ria con ven ci do, nes te mo men to, exa ta men te por
aque les que fa la ram con tra.

Qual o ar gu men to fun da men tal? O ar gu men to
fun da men tal é sim ples, qual seja, é de que a se gu ran -
ça pú bli ca no País é ine fi ci en te e de ve-se, en tão, dar o 
di re i to le gí ti mo de ar mar o ci da dão. Se um ci da dão
bra si le i ro tem o di re i to de se ar mar ou, tra du zin do em
por tu guês cla ro, de bo tar um re vól ver na cin ta por que
des con fia da se gu ran ça pú bli ca do Bra sil, to dos têm.
E se to dos têm, sig ni fi ca que 160 mi lhões de bra si le i -
ros cor re rão às fá bri cas de ar ma men to para com prar
tra bu cos. Aí, va mos acre di tar, te re mos uma so ci e da -
de pa cí fi ca – 160 mi lhões de ci da dãos ar ma dos,
como na ida de da pe dra. Não é essa a so ci e da de que
de se jo aju dar a cons tru ir.

Há um ou tro ar gu men to re cor ren te: vo cês vão
de sar mar os ci da dãos de bem, por que os as sas si nos
vão fi car ar ma dos? Va mos re fle tir jun tos: aque le ci da -
dão do sex to ano do cur so de Me di ci na, de uma fa mí -
lia de clas se mé dia alta, mo ran do em um apar ta men -
to da zona sul de São Pa u lo, era ou não, sob a óti ca
des se con ce i to pre con ce i tu o so e que não está pre vis -
to na le gis la ção bra si le i ra, um ci da dão de bem no mo -
men to em que qui ses se com prar uma arma? Enquan -
to ele não en trou no ci ne ma e co me çou a ati rar den tro 
de um shop ping cen ter, ele era, sob to dos os cri té ri -
os, um ci da dão de bem.

Va mos às es ta tís ti cas: elas di zem que 88,3%
dos ho mi cí di os no Bra sil são co me ti dos com arma de
fogo. Isso re pre sen ta 40 mil mor tos por ano; a cada
sete ho ras uma pes soa é mor ta no Bra sil por arma de
fogo. Pes qui sa re a li za da em São Pa u lo mos tra que
em 46% dos ho mi cí di os a ví ti ma e o au tor se co nhe ci -
am. As ca u sas dos cri mes são, na ma i o ria das ve zes,
mo ti vos fú te is, bri gas de bar, bri gas de trân si to ou os
pas si o na is. Nes ses ca sos, fica cla ro que sem a arma
de fogo os in ci den tes não le va ri am à mor te dos en vol -
vi dos.

Das ar mas aca u te la das pela po lí cia do Rio de
Ja ne i ro, e esse é um dado do ISER, 83% eram de fa -
bri ca ção na ci o nal, o que des mo ro na o ar gu men to de
que de ve mos cu i dar ape nas do con tra ban do. O mes -
mo es tu do mos tra que 73% des sas ar mas eram de
ca li bre per mi ti do.

Há mais. Nos úl ti mos cin co anos só no Esta do
de São Pa u lo mais de 75 mil ar mas fo ram rou ba das
ou ex tra vi a das. Antes elas eram le ga is, com pra das
por ci da dãos de bem. Não sei exa ta men te de que lei
foi re ti ra da essa ex pres são, mas ci da dão de bem, vai
lá e com pra uma arma. Se ten ta e cin co mil ar mas fo -
ram rou ba das ou ex tra vi a das e vão pa rar nas mãos
da cri mi na li da de.

Mais do que isso, pes qui sa re a li za da em São
Pa u lo, pela pró pria Se cre ta ria de Se gu ran ça, atra vés
do IBCCrim, mos tra que uma pes soa ar ma da tem
57% mais chan ce de ser mor ta ou fe ri da num as sal to
do que os de sar ma dos. Isso mos tra que a pre sen ça
da arma, nas mãos do ci da dão co mum, ao in vés de
tra zer se gu ran ça, au men ta a pos si bi li da de da pes soa
ser mor ta ou fe ri da.

Este meu dis cur so já está can sa ti vo. O jor nal O
Glo bo de hoje traz um edi to ri al que re su me es ses ar -
gu men tos mu i to me lhor do que eu. Diz o edi to ri al de O 
Glo bo e peço à Mesa que, por fa vor, trans cre va-o na
Ata des ta ses são:

”A far ra das ar mas 



Qu an do o fogo do ini mi go é cer ra do e inin ter rup -
to, a dis per são de for ças pode ser fa tal... Os par la -
men ta res que vêem re la ção de ca u sa e efe i to en tre a
pro fu são de ar mas de fogo no País e os al tos ín di ces
de cri mi na li da de agem com in te li gên cia ao jun ta rem
for ças, como fi cou de ci di do ter ça-feira no Se na do.
Tra ta-se de fa zer de três pro je tos um só. A idéia co -
mum é fa zer das ar mas de fogo pri vi lé gio dos agen tes 
da lei...“

Con ti nua o edi to ri al do O Glo bo:
“O lobby tem re pe ti do o ar gu men to de que isso

sig ni fi ca de i xar os ci da dãos de sar ma dos em face dos
mar gi na is. As es ta tís ti cas a res pe i to são bo ne cos de
ven trí lo quo: di zem o que seus do nos que rem que di -
gam. Mas po dem ser to das dis pen sa das em be ne fí cio 
da ló gi ca: quan do um ci da dão co mum saca uma
arma, é mais pro vá vel que isso au men te a dis po si ção
do margi nal para a vi o lên cia do que o ame dron te. E
qua se sem pre o mar gi nal ati ra me lhor e mais de -
pres sa. Além dis so, ad mi tin do-se que qual quer um
pode per der a ca be ça, é cer ta men te mais se gu ro
que isso acon te ça quan do não há ar mas de fogo dis -
po ní ve is...”

Sras e Srs. Se na do res, se nho res ci da dãos que,
ace i tan do o nos so con vi te, vi e ram a esta Casa de fen -
der as suas idéi as, ao re fu tar com ve e mên cia os ar gu -
men tos que, des qua li fi can do o tra ba lho de le gis lar
des ta Casa, des qua li fi ca ria o pró prio sis te ma de mo -
crá ti co, que ro re co lher to dos os ou tros ar gu men tos,
como uma con tri bu i ção im por tan te ao pro je to de lei
que vai ser vo ta do pelo Se na do.

O bom sen so e o equi lí brio fa tal men te de ter mi -
na rão aos Re la to res, Se na do res Pe dro Piva e Re nan
Ca lhe i ros, a aber tu ra de de ter mi na das ex ce ções,
aque las que vão tra tar es pe ci fi ca men te dos co le ci o -
na do res, dos que le gal men te so bre vi vem atra vés da
caça, dos atle tas que par ti ci pam de com pe ti ções na -
ci o na is e in ter na ci o na is atra vés do tiro, abri gan do-os
e li mi tan do-os, no en tan to, ao am bi en te onde isto é
exer ci do.

Não te nho dú vi das, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs.
Se na do res, de que a pro i bi ção to tal, pura e sim ples
pode não ge rar efi cá cia e pode ter tal con tun dên cia,
que vai em sen ti do con trá rio à efi ciên cia de se ja da.

Te re mos de ter bom sen so, ra ci o na li da de e abrir 
as ex ce ções sem, no en tan to, des fi gu rar o pro je to que 
nas ceu quan do o Se na dor Re nan Ca lhe i ros era Mi -
nis tro da Jus ti ça. Foi S. Exª quem teve a co ra gem de
as si nar essa ex po si ção de mo ti vos e en fren tar os in -
te res ses, in clu si ve eco nô mi cos, que se opõem à
cons tru ção de uma so ci e da de me nos vi o len ta. 

Aber tas as ex ce ções, li mi ta das es sas ex ce ções
sem a des fi gu ra ção do pro je to, não te nho dú vi da de
que es ta re mos dis cu tin do nes te Se na do um tema
mu i to mais im por tan te do que a li mi ta ção do uso de
ar mas de fogo no Bra sil, mu i to mais im por tan te do
que o fim da ba na li za ção do uso das ar mas de fogo
no Bra sil, que hoje exis te na nos sa so ci e da de. Esta re -
mos dis cu tin do o mo de lo de so ci e da de que que re mos 
cons tru ir: se mais ou me nos vi o len ta. Se a so ci e da de
deve de sa cre di tar da sua efi ciên cia e deve ar mar os
ci da dãos, por co nhe cer as ine fi ciên ci as do Po der Pú -
bli co e não ten tar aper fe i çoá-lo, ace i tan do a tese de
que é isso que cons tru i ria uma so ci e da de pa cí fi ca,
ou, ao con trá rio, de ve mos li mi tar o uso de arma de
fogo, di fi cul tar a sua com pra e o seu por te, exa ta men -
te para, a par tir daí, mu dan do a cul tu ra das pes so as,
mu dar tam bém o mo de lo de so ci e da de em que vi ve -
mos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, de -
se jo en cer rar com um úl ti mo ar gu men to. To dos os que 
de fen dem que não se deve li mi tar o uso de ar mas di -
zem o se guin te: ”Se essa me di da fos se re sol ver o pro -
ble ma da se gu ran ça, eu até se ria a fa vor. Mas, para
re sol ver o pro ble ma da se gu ran ça tem-se que fa zer
mu i to mais co i sas – e ci tam, in clu si ve, su ges tões in te -
res san tes. “Mas, isso, iso la da men te, não re sol ve rá a
si tu a ção”. Esse ar gu men to é cor re to.

No en tan to, eu per gun to: co me çar por onde? Se
te mos que fa zer dez co i sas, óti mo, va mos es tu dar as
ou tras nove, mas va mos ter a co ra gem de fa zer a pri -
me i ra.

E com a mes ma co ra gem que re fu tei aqui as pa -
la vras que ques ti o na vam o di re i to e a mo ral des ta
Casa em le gis lar para o País, com a mes ma co ra gem
que vou en fren tar o lobby da que les que têm lu cros
exa ge ra dos pela ven da ili mi ta da de ar mas no Bra sil,
vou es tar nes ta tri bu na, que me foi con fe ri da pe las re -
gras do re gi me de mo crá ti co, lu tan do sem pre a fa vor
da que las ca u sas – des ta e de quan tas mais pu de rem
ser dis cu ti das no Se na do – que pos sam ir na li nha da
cons tru ção de uma so ci e da de mais pa cí fi ca, de uma
so ci e da de me nos vi o len ta.

Por úl ti mo, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so já ha via en ca mi nha do esse pro je to de lei à
Câ ma ra dos De pu ta dos. Em fun ção da tra mi ta ção
len ta na que la Casa, com ou tras pri o ri da des a ana li -
sar, re sol vi, como Lí der do Go ver no no Se na do, en trar 
com pro je to se me lhan te nes ta Casa. A ele se jun ta -
ram os pro je tos do Se na dor Ger son Ca ma ta, o mais
an ti go, e o do Se na dor Djal ma Fal cão. Esses três pro -
je tos, ana li sa dos pe los Srs. Re la to res, é que es tão em 



dis cus são. Vão eles na li nha da li mi ta ção das ar mas
de fogo no Bra sil.

Estou con ven ci do de que cada Se na dor está
sen do cha ma do em cons ciên cia para ana li sar e vo tar
um pro je to que não se re fe re ape nas à ba na li za ção
do uso de ar mas de fogo no Bra sil. Esta re mos, a par tir 
des te pro je to, de fi nin do os con tor nos da so ci e da de
na qual que re mos es tar in se ri dos.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ ROBERTO ARRUDA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, Srs. Con vi da dos, ini ci al men te, 
que ro di zer que tal vez es te ja vi ven ci an do um du e lo
den tro de mim mes ma, sem arma al gu ma, em re la ção 
a esse de ba te. Pri me i ro, por que te nho mu i ta hon ra de
ser mi li tan te, du ran te mu i to tem po, de en ti da des de
di re i tos hu ma nos do meu Esta do. Se gun do, por que
per di um ir mão as sas si na do, co var de men te, com
arma de fogo. E, por fim, a pri me i ra vez em que vi uma 
arma de fogo na mi nha fren te, eu era uma es tu dan te
ado les cen te, e um de le ga do me em pur rou con tra
uma pa re de, com uma es pin gar da ca li bre 12 apon ta -
da para mi nha tes ta. Então, é evi den te que tudo isso
pos si bi li ta que eu abo mi ne o uso das ar mas. Não te -
nho dú vi da de que o de ba te fe i to nes ta Casa de que
as ar mas não pro te gem é ab so lu ta men te cor re to.
Essas ar mas não pro te gem e a mim mu i to me nos,
por que, no meu Esta do – o Se na dor Re nan Ca lhe i ros
sabe que re pre sen ta mos um Esta do de mu lhe res e
ho mens de bem e de paz –, eu ja ma is ob te ria um por -
te de uma arma ca li bre 38, quan do meus ad ver sá ri os
po lí ti cos sal ti tam e cir cu lam ale gre men te com me tra -
lha do ras Uzzi, com fu zis AR-15, com ar mas ex clu si -
vas das For ças Arma das.

Digo sem pre aos meus fi lhos que nun ca re a jam
a um as sal to. E acho que cor rem ris co de vida to das
as pes so as que ima gi nam que, ten do um 38, po de rão 
re a gir a um as sal to. Digo sem pre aos meus fi lhos que
nun ca re a jam a nada por que, do ou tro lado, pode ter
um pai de fa mí lia de ses pe ra do, ca paz de qual quer co -
i sa para le var co mi da para os seus fi lhos em casa;
pode ter um jo vem em pur ra do, por essa so ci e da de
de si gual, para as dro gas ou para a mar gi na li da de,
como úl ti mo re fú gio; e pode ter tam bém um mar gi nal,
res pal da do pelo po der po lí ti co, pelo po der eco nô mi -

co, que, con fi an do na im pu ni da de, mata. Por tan to,
nun ca se deve re a gir por que não vale a pena.

Sin to-me pro fun da men te ir ri ta da quan do as sis -
to, nes ta Casa, ao de ba te dos fa bri can tes de ar mas,
qua se que re ves ti dos por uma ira san ta con tra as en ti -
da des não-governamentais, en ti da des res pe i ta dís si -
mas, que lu tam con tra a vi o lên cia nes te País. Te mos
aqui o re pre sen tan te do pro je to ”Viva Rio“, o Dr. Ru -
bem Cé sar Fer nan des, e ou tras pes so as que de di ca -
ram as suas vi das à luta pe los di re i tos hu ma nos, à
luta pela igual da de so ci al.

É evi den te que nos ir ri ta mu i to quan do al gu mas
pes so as fa zem o dis cur so da se gu ran ça con tra a im -
pu ni da de. Sa be mos que é uma ati vi da de de li vre ini ci -
a ti va, res pal da da pela Cons ti tu i ção, mas con ve nha -
mos que é mu i to di fí cil es cu tar mos isso, por que sa be -
mos que eles es tão aqui de fen den do o seu di nhe i ro.
Se fos se para de fen der a li vre pos si bi li da de de se de -
fen der, po de ri am até dis tri bu ir gra tu i ta men te to das as
ar mas que es tão nos seus es to ques, para que to dos
ti ves sem se gu ran ça, sem pre ci sar com prá-las.

Não te nho dú vi da com re la ção aos da dos apre -
sen ta dos. Inclu si ve, o Mi nis tro da Jus ti ça mais uma
vez de fen de um pro je to que ti nha sido apre sen ta do
pelo en tão Mi nis tro Re nan Ca lhe i ros, que teve a gran -
de za de de i xar os seus téc ni cos à dis po si ção des ta
Casa, como o Dr. Dê nis aqui pre sen te. Vá ri os da dos
apre sen ta dos de i xam-me numa si tu a ção pes so al -
men te cons tran ge do ra. São da dos cla ros: 83% das
ar mas são de fa bri ca ção na ci o nal. Den tre as ar mas
apre en di das ou aca u te la das no Rio de Ja ne i ro, de
1994 a mar ço de 1999, em pri me i ro lu gar são as da
Ta u rus, em se gun do, as da Ros si. Re co nhe ço tudo
isso. Dos 83% de ar mas que ma tam, 73% são de ca li -
bre per mi ti do. A cada dois jo vens que mor rem, um é
por arma de fogo. Re co nhe ço e sin to-me cons tran gi -
da, pois tive a ex pe riên cia, em mi nha casa, do que
sig ni fi ca uma mal di ta arma de fogo.

Só há um gran de pro ble ma. Nem vou dis cu tir as
ou tras ini ci a ti vas que esta Casa tem obri ga ção de
ado tar para com ba ter a vi o lên cia, até por que sa be -
mos que a ba na li za ção da vi o lên cia é fun da men ta da
tam bém por esse sis te ma, por essa po lí ti ca eco nô mi -
ca que joga mi lhões de pais e mães de fa mí li as na
mar gi na li da de e no de ses pe ro como úl ti mo re fú gio.

Qu an do nós, mu lhe res, so mos ví ti mas de vi o -
lên cia, não é por que o ou tro seja tão ruim, pér fi do ou
per ver so. Qu an do o ma ri do mata a mu lher, quan do
ele che ga em casa al co o li za do e bate nos fi lhos, ele é
tam bém mu i tas ve zes ví ti ma des sa so ci e da de, que
joga a pes soa no de sem pre go e na fome, le van do-o



até mes mo ao al co o lis mo. Nes se ins tan te, se ti ver
com uma arma, é po ten ci al men te as sas si no e mata
tam bém den tro da sua casa.

São inú me ras as si tu a ções que po dem ser ana -
li sa das.

O ide al se ria que esta Casa ti ves se a co ra gem
de de fen der um pro je to que já vem tra mi tan do em re -
la ção aos fa bri can tes de be bi das al cóo li cas. To dos
sa bem, e as pes qui sas e os da dos ofi ci a is con fir mam
isto, que um ci da dão pa ca to pode se trans for mar,
com al gu mas la ti nhas de cer ve ja ou com al gu mas do -
ses de ca cha ça, em um as sas si no em po ten ci al, que,
se es ti ver ar ma do, vai ser ain da mais pe ri go so. Pre ci -
sa mos ain da en fren tar esse pro ble ma. Não te nho ne -
nhum medo de lobby. Já dis se an te on tem nes ta
Casa que ne nhum lo bis ta te nha se quer a ou sa dia de
atra ves sar a por ta do meu ga bi ne te, pois eu ”boto
para cor rer“.

Se gun do os da dos ofi ci a is, 1,5% da po pu la ção
está ar ma da; 1,5% da po pu la ção! Então será que efe -
ti va men te sig ni fi ca que isso é que vai com ba ter a vi o -
lên cia? Essa é a dú vi da que te nho. Como é que a lei
foi cum pri da até hoje? A lei apro va da em 1997 já foi
cum pri da? Exis te um ca das tro, in clu si ve com exa mes 
de ba lís ti ca, de to das as ar mas uti li za das se quer pelo
apa ra to de se gu ran ça? Por que não se põe para cum -
prir a le gis la ção, o que pos si bi li ta ria que al guém, an -
tes de ir a uma loja com prar uma arma, pos sa efe ti va -
men te pas sar pe los exa mes an te ri o res an tes de po -
der ter uma arma tam bém? Até por que, de re pen te,
pas sa mos para a so ci e da de que es ta mos dis cu tin do
um tema, quan do, com as ex ce ções, co me ça mos a
não es tar dis cu tin do aque le as sun to. Já es ta mos
abrin do vá ri as ex ce ções que cer ta men te po de rão, in -
clu si ve, ser as se me lha das à lei que já exis te hoje e
não é efe ti va men te cum pri da. Então esta Casa pre ci -
sa re al men te fa zer esse de ba te. É isso que vai con fi -
gu rar? Será que é exa ta men te esse pro je to que que -
re mos, in clu si ve com as ex ce ções que vão ser aber -
tas, me di an te o qual o se tor ru ral vai po der tam bém
por tar arma, as pes so as que mo ram no sí tio vão tam -
bém po der aca bar ma tan do, di an te do de ses pe ro,
pes so as, já que é uma arma que não tem mira. Esse
de ba te tem que ser fe i to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do -
res.

O que me mo ti va ao de ba te e me traz pre o cu pa -
ção é o que se cha ma trá fi co de ar mas, até por que
pen so que qual quer ci da dão bra si le i ro deve ter se
sen ti do tão des pro te gi do quan to se sen ti ram os de pu -
ta dos mem bros da CPI do Nar co trá fi co quan do es ta -
vam em uma bar ca que os le va va para re a li zar uma

de ter mi na da ação e, de re pen te, fo ram ori en ta dos a
vol tar por que ha via em um de ter mi na do mor ro pes so -
as com gran des ar mas que po di am ma tá-los. Aí a
gen te se per gun ta: quem foi lá para des mon tar esse
es que ma mons tru o so que está no mor ro? Qu a is as
ga ran ti as que te mos de que esse tipo de pro i bi ção
não sig ni fi ca au men tar o trá fi co de ar mas? É mu i to di -
fi cil para mim ser con ven ci da do con trá rio, num país
onde o nar co trá fi co age li vre men te, onde a má fia ita li -
a na está man dan do in clu si ve para o Mi nis té rio Pú bli -
co a com pro va ção de que o di nhe i ro dos bin gos e dos
ca ça-níqueis tem re la ção di re ta com a má fia ita li a na e 
com o nar co trá fi co. O nar co trá fi co só exis te nes te
País por que há po lí ti co gran de en vol vi do: gran des
em pre sá ri os, um gran de apa ra to de se gu ran ça e ju di -
ci al, por que se não ele não exis tia. Quem ga ran te que
es sas pes so as, hoje, no mais ab so lu to te mor pelo fra -
cas so do ser vi ço de se gu ran ça, vão en tre gar suas ar -
mas? Que elas não vão para um novo mer ca do que
vai ser cri a do ile gal men te, como já exis te hoje ile gal -
men te, que é o mer ca do que vai pos si bi li tar que es -
sas pes so as con ti nu em com pran do ar mas tam bém?
É o novo fi lão que se cria para aque les que agem ile -
gal men te no País.

Eu dis se in clu si ve ao Dr. Dê nis, um téc ni co do
Mi nis té rio, que teve a gran de za de for ne cer vá ri os da -
dos, que se de pen des se só de um voto, com cer te za,
sen tir-me-ia obri ga da a vo tar. Ago ra, que ria mu i to ver
o Go ver no Fe de ral, in clu si ve, to mar ou tras me di das,
ou tras ini ci a ti vas, ini ci a ti vas im por tan tes. Por que agir
pri me i ro com o 1%? É ver da de que os óbi tos são alar -
man tes, e sei dis so, não sei no dis cur so. Sei o que sig -
ni fi ca per der uma pes soa. Ago ra, sur pre en de-me mu -
i to que, de re pen te, todo o dis cur so em re la ção ao
com ba te à vi o lên cia fi que pa u ta do aqui. Va mos mo di -
fi car ou tras co i sas, va mos cri ar ou tras ini ci a ti vas pri -
me i ro, va mos cri ar ou tras al ter na ti vas, va mos ga ran tir 
o cum pri men to da lei hoje, va mos fa zer o ca das tro
das ar mas dis po ní ve is, va mos ga ran tir que a es tru tu -
ra da Po lí cia Fe de ral seja fir me, in de pen den te, no
sen ti do de aju dar no com ba te ao nar co trá fi co. A re -
pre sen ta ção da Po lí cia Fe de ral, uma pes soa por
quem te nho o ma i or res pe i to, diz qua se que com uma
es pe ran ça: “São mil no vos po li ci a is que en tra rão”.
Gra ças a Deus que en tra rão mil. Para um País com di -
men sões con ti nen ta is, isso é mu i to pou co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con clu in -
do, devo di zer que, em bo ra me pro po nha a dis cu tir
mu i to mais esse tema, por que ele me re ce ser dis cu ti -
do, sei que to das as pes so as que es tão dis cu tin do,
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Se na dor José Ro ber to



Arru da, Se na dor Pe dro Si mon, nin guém está di zen do 
que esse pro je to vai ser a pa na céia que vai re sol ver
os pro ble mas da vi o lên cia, sei dis so, todo mun do
sabe dis so. O Mi nis tro da Jus ti ça não está ar ma do de
ne nhu ma ati tu de de ma gó gi ca ao di zer isso, sei dis so, 
em bo ra sa i ba que exis tem mu i tos de ma go gos tam -
bém fa zen do esse de ba te, mas não é isso, e ain da
não es tou con ven ci da so bre o mes mo. É ló gi co que
os ar gu men tos uti li za dos pe los pro du to res de ar mas
qua se me em pur ram para vo tar fa vo ra vel men te ao
pro je to, por que sei que es tão aqui de fen den do os ne -
gó ci os de les, o di nhe i ro de les, em bo ra sob o su pos to
pre tex to da im pu ni da de e da se gu ran ça pes so al.
Mas, sin ce ra men te, gos ta ria ain da de par ti ci par de
mais de ba tes, mais dis cus sões, no sen ti do de que
não ven da mos para a so ci e da de algo que não va mos
fa zer e que as ex ce ções cri a das no novo pro je to não
aca bem sen do a le gis la ção que já exis te hoje.

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
em pri me i ro lu gar, que ro sa u dar a ini ci a ti va do Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, ao pro por este de ba te, que foi
aco lhi do pe los Re la to res, pe los Pre si den tes e por
todo o Ple ná rio, por que está pro pi ci an do que ve nha -
mos a co nhe cer mu i to me lhor essa ques tão de even -
tu a is abu sos que têm sido co me ti dos com a uti li za ção 
de ar mas e como evi tar que pos sa ha ver tan ta vi o lên -
cia em nos so País.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer da im por -
tân cia da fala das pes so as que aqui dis se ram, in clu si -
ve o Lí der do Go ver no, Se na dor José Ro ber to Arru da, 
que o im por tan te é cri ar-se as con di ções para que
haja paz nes te País, para que não haja tan ta vi o lên cia 
e, ob vi a men te, isso re fe re-se à cri a ção de jus ti ça, e
como res sal tou a Se na do ra He lo í sa He le na, gos ta ría -
mos de ver o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
agir mu i to mais de pres sa na cons tru ção de sua base.
Infe liz men te, há mu i ta de lon ga na re a li za ção e na im -
ple men ta ção dos ins tru men tos que pos sam cri ar jus -
ti ça so ci al e as ba ses, para que não haja tan ta vi o lên -
cia em nos so País.

Sem pre re cor do das pa la vras de Tho mas Mo -
rus, quan do ob ser va va que a in tro du ção da pena de
mor te na Ingla ter ra não ha via con tri bu í do para aca bar 
com a vi o lên cia, as sal tos, rou bos, as sas si na tos. Dis -
se Rap ha el Hi tlo deo, aque le vi a jan te por tu guês que
pos si vel men te ti nha es ta do no Bra sil, em Fer nan do
de No ro nha – que po de ria ser a Uto pia cri a da por

Tho mas Mo rus –, que mu i to mais efi caz do que in fli gir
cas ti gos hor rí ve is a quem não tem ou tra al ter na ti va
se não de pri me i ro tor nar-se la drão para de po is ser
trans for ma do em ca dá ver é as se gu rar a so bre vi vên -
cia das pes so as.

No Bra sil, in fe liz men te, es ta mos mu i to dis tan tes
de as se gu rar o di re i to à so bre vi vên cia, pelo me nos
para apro xi ma da men te um ter ço dos mais de 160 mi -
lhões de bra si le i ros.

Por toda a mi nha ex pe riên cia de vida, por tudo
que apren di com meus pais e pelo que apren di com
pes so as em His tó ria, como Ma hat ma Gand hi, Mar tin
Lut her King e Albert Eins te in, gos ta ria de con tri bu ir ao 
má xi mo para que pu dés se mos não ter ar mas, para
que pu dés se mos de sar mar to dos os pa í ses e to dos
os se res hu ma nos, eli mi nan do ins tru men tos que ma -
tam as pes so as.

Sem pre in sis to, com meus com pa nhe i ros de
mo vi men tos so ci a is, da im por tân cia de es tar mos uti li -
zan do me i os que nun ca abran jam a vi o lên cia. Quem
usa a vi o lên cia, nor mal men te, aca ba des qua li fi can -
do-se. Às ve zes, até mes mo a vi o lên cia ver bal des -
qua li fi ca as pes so as; quan to mais a vi o lên cia das ar -
mas.

Te nho mu i ta afi ni da de com aque les que aqui ex -
pres sa ram seu pon to de vis ta a fa vor de res trin gir mos
ao má xi mo o uso das ar mas.

Cito a ob ser va ção do Pro fes sor Pa u lo Sér gio Pi -
nhe i ro, quan do per gun ta do pelo Cor re io Bra zi li en se
– é uma pena que ele hoje não te nha, em vir tu de de
uma in dis po si ção fí si ca, po di do aten der ao con vi te
que o Se na do lhe fez. Na sua en tre vis ta, há dois dias,
ao Cor re io Bra zi li en se, foi-lhe per gun ta do: ”O ci da -
dão não tem di re i to de com prar uma arma para se de -
fen der?“

Ele res pon deu: ”Uma ví ti ma de as sal to com
aces so à arma é can di da to a de fun to. Pes qui sas mos -
tram que ví ti mas que re a gem com ar mas têm ma i o res 
chan ces de mor rer, por con ta de uma sé rie de fa to res, 
en tre eles o tem po que le vam para re a gir.

No diá lo go en tre os Se na do res e nos de po i men -
tos da dos, al gu mas ques tões fi ca ram sem res pos ta. E 
pre ci sa mos pen sar so bre elas. A Se na do ra Ma ri na
Sil va, por exem plo, vive no Esta do do Acre e co nhe ce
bem a vida dos que, na flo res ta ama zô ni ca, de fron -
tam-se, por ve zes, com uma onça ou uma co bra ou
até com uma pes soa que a pode ame a çar. Ela re la tou 
que, por ve zes, an da va com sua mãe e sua irmã pela
flo res ta e ha via a pre o cu pa ção com os even tu a is ata -
ques de pes so as. Ha via his tó ri as so bre isso. Além da
ne ces si da de de de fen der-se de ani ma is sel va gens,



po de ria ha ver, tam bém, a ne ces si da de de de fen -
der-se de pes so as. Então, há ali uma tra di ção e uma
ne ces si da de, para cer ca de 200 ou 600 mil fa mí li as,
de pes so as que vi vem com re mu ne ra ção da or dem
de R$600 a R$1 mil por ano, de ca çar para se ali men -
tar.

Por tan to, é im por tan te para aque les que es tão
aqui pen san do em como res trin gir o uso das ar mas
con si de rar a si tu a ção das pes so as que têm, numa
even tu a li da de, de en fren tar os pe ri gos.

O Dr. Oscar Vi lhe na Vi e i ra re cor dou um in te res -
san te diá lo go ha vi do en tre Albert Eins te in e Sig mund
Fre ud. Albert Eins te in foi o ci en tis ta que con tri bu iu,
por meio de pes qui sa ci en tí fi ca e de sua des co ber ta,
para a cri a ção da bom ba atô mi ca. Entre tan to, tor -
nou-se um dos ma i o res de fen so res da não-utilização
de ar mas. A cer ta al tu ra, ele teve que se pre o cu par
por que uma pes soa, co man dan do uma na ção po de -
ro sís si ma – Adolf Hi tler – co lo ca va o ex tra or di ná rio
po der bé li co, mi li tar de pro du ção para atin gir ou tros.
Será que ele não te ria que pen sar numa for ma de se
de fen der?

Ah! Como se ria bom ter mos che ga do ao ano
2000 com o mun do sem ar mas! Mas re cen te le van ta -
men to mos trou que, no ano pas sa do, sal vo en ga no
meu, cer ca de 67 pa í ses es ta vam vi ven do con fli tos
ar ma dos. Ora, tam bém sou fa vo rá vel a que ca mi nhe -
mos na di re ção do de sar ma men to com ple to das na -
ções, mas te mos de pen sar na for ma de fa zer isso,
pre ven do pro ble mas como os que aqui es tão sen do
men ci o na dos.

Sr. Pre si den te, em prin cí pio, sou, por tan to, fa vo -
rá vel aos pro je tos de lei em an da men to, mas con si de -
ro da ma i or re le vân cia o de ba te que aqui está se re a li -
zan do para que pos sa mos aper fe i ço ar o pro je to e pre -
ver si tu a ções es pe ci a is. Estou no es tá gio de for ma -
ção de opi nião so bre o aper fe i ço a men to dos pro je tos
que es tão sen do exa mi na dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. Se na do res, cre io que, ape sar do adi an ta do da
hora, já são qua se 15 ho ras, para uma ses são que co -
me çou às 10 da ma nhã, por tan to são cin co ho ras de
re u nião e de re sul ta dos, para mim, ex tre ma men te fru -
tí fe ros, pro fí cu os no sen ti do da for ma ção e do em ba -
sa men to da nos sa opi nião e do nos so voto, que de ve -
rá ser dado em bre ve quan do a ma té ria for apre ci a da.

Qu e ro di zer a V. Exª, Sr. Pre si den te, que es tou
en tre aque les que tam bém está re u nin do, co le tan do

ele men tos, apren den do a res pe i to des se as sun to
para che gar a uma de fi ni ção e a um voto.

Mas, des de logo, gos ta ria tam bém de ex por as
ila ções ou as de du ções que fiz ou que es tou fa zen do
em tor no de tudo quan to aqui foi afir ma do, ou pelo
me nos as pri me i ras im pres sões que me dão os pro je -
tos que es tão aí sen do ex pos tos à nos sa ava li a ção.

A pri me i ra per gun ta que me fiz era se nós es tá -
va mos di an te de uma ques tão em tor no da qual ver -
sas se um prin cí pio mo ral. Ou seja, se es tá va mos tra -
tan do aqui de uma ques tão pu ra men te de va lo res mo -
ra is e éti cos que ba li zas sem o nos so com por ta men to
e a nos sa di re ção – por que a éti ca é par te das de ci -
sões po lí ti cas, a éti ca é par te tam bém do pro ces so de 
for ma ção de opi nião quan do a nós é sub me ti do um
pro je to de lei des ta na tu re za –, e me dei con ta, Sr.
Pre si den te, que aqui não está em jogo uma ques tão
de prin cí pio mo ral, não há um prin cí pio mo ral aqui
sen do ex pos to à ava li a ção, ao exa me e às op ções
dos Srs. Se na do res e De pu ta dos. Digo isso por que
sou um ho mem aves so a ar mas de fogo; in te i ra, pro -
fun da e vis ce ral men te aves so a ar mas de fogo. Ja ma -
is to quei a pon ta de um po le gar na qui lo que se pos sa
cha mar arma de fogo. Nun ca tive, nun ca com prei e
nun ca ven di uma arma ou um ins tru men to des sa na -
tu re za. E, por ser, como dis se, es tru tu ral men te con -
trá rio a li dar com esse tipo de ins tru men to, por tan to,
para mim, essa ques tão pre ci sa va ser pri ma ci al men -
te re sol vi da. Mas vejo que os pro je tos são ex tre ma -
men te prag má ti cos, ope ra ci o na is e fun ci o na is na ten -
ta ti va de com ba ter o pro ble ma da vi o lên cia ou da
arma de fogo, e não são mo ra lis tas. Não há aqui um
dis cur so de prin cí pio éti co a ser de fen di do, ba li za do
na dis cus são que es ta mos tra van do. Por quê? Por que 
os pro je tos di zem que é pro i bi da a ven da de ar mas no 
Bra sil, mas que a ex por ta ção de ar mas não só pode
con ti nu ar exis tin do, como al guns até re co men dam
que se am plie a ex por ta ção para com pen sar as per -
das eco nô mi cas in ter nas. Ora, se hou ves se um prin -
cí pio mo ral ba li zan do a nos sa de ci são, te ría mos que
aqui apre go ar, de fen der a ex tin ção ab so lu ta das ar -
mas em ter mos hu ma ni tá ri os, em ter mos de hu ma ni -
da de, numa di men são hu ma na pro fun da. Não é o
caso. Isso, de cer ta for ma, Sr. Pre si den te, me lho ra o
de ba te, mas tam bém nos obri ga a pen sar, com mu i ta
pro fun di da de, na ques tão da ope ra ci o na li da de, da
fun ci o na li da de, da re so lu ti vi da de de uma de ci são
como essa, ou seja, qual é o efe i to, qual é a re per cus -
são, qual é o re sul ta do. Já que não es ta mos aqui tra -
tan do de uma éti ca de prin cí pi os, ca be-nos, por tan to,
tra tar de uma éti ca de con se qüên ci as. Qual é a re sul -



tan te de uma de ci são como esta? Pa re ce que aí é um
ter re no em que não há acu sa ções mú tu as, nin guém
lan ça pe dras con tra o ou tro, nin guém tro ve ja aqui
prin cí pi os re li gi o sos um con tra o ou tro. Tal vez um ou
ou tro ora dor na ma nhã de hoje te nha usa do ex pres -
sões um pou co mais ina de qua das, mas isso não eli -
mi na, não des faz uma re a li da de. Não es ta mos tra tan -
do aqui de uma éti ca de prin cí pi os. Esta mos tra tan do
aqui de uma aná li se de con se qüên ci as.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, vejo que nós bra -
si le i ros, nós, a so ci e da de bra si le i ra, so mos uma so ci -
e da de em bus ca de ses pe ra da da nos sa ci vi li da de, do 
nos so cres ci men to cul tu ral. Nes sa bus ca de ses pe ra -
da, uma das ini ci a ti vas é essa, que deve ser ana li sa -
da.

Há pou co tem po, lem bro-me per fe i ta men te dis -
so, hou ve um de ba te nes ta Casa a res pe i to da Lei de
Trân si to. O Có di go de Trân si to que apro va mos, re no -
va da men te ri go ro so, duro, rí gi do, ex tre ma men te se -
ve ro nas suas pu ni ções, foi re ce bi do por al guns se to -
res da so ci e da de de ma ne i ra bas tan te ne ga ti va.
Alguns acha vam que aqui lo era exa ge ra do, que aqui -
lo era con tra o ci da dão, que as mul tas eram mu i to pe -
sa das, que ha ve ria abu so, que ha ve ria pre po tên cia,
que ha ve ria, en fim, in jus ti ça no Có di go de Trân si to.
Inclu si ve, Sr. Pre si den te, eu di ri jo, to dos os dias, o
meu car ro de casa para o Se na do e do Se na do para
casa. Hou ve um tem po em que, aqui em Bra sí lia, os
car ros an da vam a 16Okm/h, an tes do uso do cha ma -
do ”par dal“, aque le ins tru men to que fis ca li za a ve lo ci -
da de dos au to mó ve is. Qu an do se ins ta lou esse tipo
de ins tru men to, tam bém hou ve uma re a ção mu i to for -
te, tam bém hou ve uma ação ne ga ti va, uma ação con -
trá ria mu i to for te. Mas, Sr. Pre si den te, é mu i to im por -
tan te res sal tar que – essa é uma ex pe riên cia pes so al
de ci da dão – é mu i to bom se au to con tro lar e an dar a
6Okm/h. Isso é re con for tan te do pon to de vis ta de
uma ati tu de ti pi ca men te ci da dã. 

Mes mo que eu di ri ja au to mó vel há mais de trin ta 
anos, mes mo que nun ca te nha me acon te ci do um aci -
den te, mes mo que nun ca te nha ba ti do, nun ca te nha,
en fim, atro pe la do ou dis so re sul ta do al gu ma si tu a ção
ruim, mes mo as sim, é o fato de, na mi nha ati tu de in di -
vi du a li za da, no meu com por ta men to pes so al, cum prir 
ri go ro sa men te a re gra dos 60 qui lô me tros por hora;
foi isso que de ter mi nou a que da do ní vel do nú me ro
de mor tes no Dis tri to Fe de ral. Fico mu i to sa tis fe i to de
ver que, pelo me nos na área do Pla no Pi lo to, onde eu
mais cir cu lo, é re con for tan te, do pon to de vis ta da ci -
da da nia, ver au to mó ve is po de ro sos, de úl ti mo tipo,
com gen te rica com mo to ris tas e ci da dãos po de ro sos

pa ra rem na fa i xa de se gu ran ça para os pe des tres
pas sa rem, prin ci pal men te ali na nos sa qua dra, a dos
Se na do res, onde quem ca mi nha são ge ral men te os
tra ba lha do res que pres tam ser vi ços. Fico or gu lho so
de Bra sí lia, or gu lho so dos ci da dãos bra si li en ses ao
ver que os car ros dos Se na do res, dos di plo ma tas, os
car rões, pa ram para as em pre ga das do més ti cas pas -
sa rem na fa i xa de se gu ran ça. Isso é uma ati tu de ci da -
dã, é uma ati tu de pro fun da men te com pro me ti da com
uma éti ca de con se qüên ci as. Mor rem me nos pes so -
as no Dis tri to Fe de ral por ca u sa des sa ati tu de. Qu an -
tas vi das es tão sen do pou pa das por ca u sa do li mi te
de ve lo ci da de de 6Okm/h que sou obri ga do a res pe i -
tar, re li gi o sa men te, no tra je to da mi nha re si dên cia?

Com isso, Sr. Pre si den te, digo o se guin te: hou ve 
um tem po no Bra sil em que se acre di ta va que mor rer
atro pe la do por um au to mó vel era uma fa ta li da de, que
mor rer em um de sas tre era um re sul ta do dos céus –
de sas tre, no sen ti do dos fran ce ses, dos as tros, dé -
sas tre, por que era algo de ter mi na do pe los as tros.
Hoje, sa be-se que uma ação efe ti va das au to ri da des
res pon sá ve is pelo se tor no sen ti do da edu ca ção ci da -
dã, da se ve ri da de das pu ni ções e da obri ga ção do
com por ta men to re sul ta rá no me lhor uso do au to mó -
vel.

Em pa í ses mais ci vi li za dos e mais adi an ta dos,
me nos pes so as mor rem, mes mo ha ven do mais au to -
mó ve is cir cu lan do. Esse fato de mons tra que se tra ta
de uma ques tão de efi ciên cia, dos dois la dos, do com -
por ta men to do ci da dão e da se ve ri da de ou da res -
pon sa bi li da de ou se ri e da de e efi cá cia das au to ri da -
des. Esses dois fa to res são di fí ce is. Foi di fí cil con ven -
cer e obri gar os ci da dãos bra si le i ros a usa rem o cin to
de se gu ran ça. Foi di fi cil! Hou ve re a ções. Alguns se
mos tram, in clu si ve, re bel des con tra isso até hoje. Mas 
os pa drões me lho ra ram e o Bra sil evo lu iu nis so. Mas
o que acon te ceu? Hou ve um gran de mu ti rão po lí ti co e 
so ci al das au to ri da des do Bra sil: es ta be le ceu-se um
novo Có di go de Trân si to, uma nova po lí ti ca, uma
gran de cam pa nha na ci o nal; en fim, hou ve um es for ço
enor me por que, caso só au men tas sem as es ta tís ti -
cas de mor te, não te nho dú vi da de que a úni ca sa í da
se ria pro i bir a fa bri ca ção e o uso de au to mó ve is no
Bra sil, o que pos si vel men te não fa ría mos. O que fi ze -
mos foi aqui lo que era ra ci o nal: me lho ra mos a nos sa
ma ne i ra ci vi li za da de li dar com essa arma que se cha -
ma au to mó vel.

A per gun ta que faço, Sr. Pre si den te, para mim
mes mo e tal vez para esta Co mis são, é a se guin te.
Alguém como eu, que ja ma is viu de per to uma arma
de fogo, essa não é uma ques tão a ser de ci di da, mas



há mu i tos ci da dãos que que rem ter ar mas para se de -
fen de rem; por tan to as ar mas exis tem, são fa bri ca das
e es tão aí. Mas a per gun ta que me faço é a se guin te:
é im pos sí vel, im pen sá vel ou é ape nas uma ati tu de de
im po tên cia ou de de cla ra ção de im po tên cia não
achar mos viá vel, ou não achar mos pos sí vel que se
faça no Bra sil uma cam pa nha de edu ca ção, de tra ta -
men to ci vi li za do, de uso cor re to, ade qua do, de com -
por ta men to le gal do ci da dão e de se ve ri da de prá ti ca
das au to ri da des?

Da mes ma for ma que o car ro bra si le i ro mata
mais que o car ro ale mão, a arma de fogo bra si le i ra
mata mais que a arma de fogo ale mã, mas a cul pa
não me pa re ce es tar na arma de fogo. A cul pa está na
cul tu ra, no pro ces so ci vi li za tó rio, no com por ta men to
de cada in di ví duo e na re la ção que as au to ri da des
têm com es ses in di ví du os. O com por ta men to dos in -
di ví du os e a re la ção das au to ri da des com es ses in di -
ví du os mu dou na ques tão do trân si to e mu da ram as
es ta tís ti cas de for ma que me nos vi das se per de ram.

Per gun to: é im pos sí vel mu dar? Há uma lei de
1997, ex tre ma men te ri go ro sa. Por que não hou ve
uma cam pa nha para que essa lei se tor nas se afir ma -
ti va men te con cre ta, real na vida quo ti di a na, tal como
se con se guiu fa zer com o Có di go de Trân si to? Ci vi li -
zar o Bra sil, essa é a pa la vra de or dem. Ci vi li zar o
Bra sil, para que nes te País pos sa mos an dar de bi ci -
cle ta nas ruas, an dar de au to mó vel e dar àque les –
não é o meu caso – ci da dãos que su põem, pen sam e
têm a con vic ção de que pre ci sam ter uma arma de
fogo esse di re i to. Para isso, evi den te men te, te mos
que evo lu ir.

A per gun ta que fica nes te mo men to, Sr. Pre si -
den te, é se te mos me i os ou for mas de fa zer isso ou se 
es ta mos ape nas di zen do que não te mos, que o Bra sil
não vai se tor nar um país ci vi li za do ja ma is, por tan to
va mos pro i bir a ven da de ar mas de fogo, já que aqui é
im pos sí vel che gar-se a gra us mais ra ci o na is de ci vi li -
za ção.

Por en quan to, Sr. Pre si den te, é essa a re fle xão
que faço. Mas de i xo um re gis tro a res pe i to das em pre -
sas que aqui es ti ve ram. Não me lem bro, Sr. Pre si den -
te – e es tou nes ta Casa há qua se 20 anos –, de que
em uma re u nião, como esta con jun ta das Co mis sões
de Re la ções Exte ri o res e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, fos sem ou vi dos re pre sen tan tes de em pre -
sas pri va das fa lan do da tri bu na em de fe sa de seu se -
tor.

Qu an do usa mos a pa la vra lobby, que aqui no
Bra sil tem sen ti do ne ga ti vo, ge ral men te, re fe ri mo-nos
àque la ação se cre ta, dis si mu la da, dis far ça da, de cor -

re do res, de mur mú ri os de ga bi ne te, com in te res ses
su bal ter nos que não po dem ser ex pos tos. O que aqui
ti ve mos, Sr. Pre si den te, fo ram re pre sen tan tes de em -
pre sas e de in dús tri as que vi e ram se ex por pe ran te a
opi nião pú bli ca na ci o nal, que vi e ram tra tar des se as -
sun to que é a le gí ti ma de fe sa do seu in te res se eco nô -
mi co, em pre sa ri al, de ma ne i ra aber ta, trans pa ren te,
ex pon do-se à opi nião pú bli ca e di zen do se te mos ou
não ra zão. Quem tem que de ci dir é o con sen so, a de -
ci são de mo crá ti ca que o Se na do vai to mar. Não me
cons ta que as ati vi da des lo bis tas de po rão te nham
ado ta do esse tipo de com por ta men to de tan ta vi si bi li -
da de e ex po si ção pú bli ca.

Ora, se isso é fe i to é por que não se quer de fen -
der uma ca u sa que se en ten de le gí ti ma. Na mi nha
opi nião, com todo res pe i to ao Se na dor José Ro ber to
Arru da, que, de al gu ma for ma, se ir ri tou um pou co
com al gu mas afir ma ções e re a giu com um dis cur so
um pou co mo ra lis ta, na mi nha opi nião.

Qu an to ao mais, cre io que es ta mos evo lu in do
na dis cus são. Qu an to aos as pec tos de es ta tís ti cas,
con se qüên ci as, com pa ra ção com ou tros pa í ses, es -
ta mos evo lu in do nes sa ques tão e o de ba te não vai
ain da se es tan car. Te mos que con ver sar e de ba ter
mu i to mais a esse res pe i to.

A pri me i ra ques tão que co lo co é esta: é im pos sí -
vel o Bra sil ser um país ci vi li za do? É im pos sí vel ci vi li -
zar-se quan to às ar mas da mes ma ma ne i ra que es ta -
mos nos ci vi li zan do quan to ao uso do au to mó vel?
Essa é uma per gun ta que eu gos ta ria de ver res pon -
di da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Obri ga do, 

Se na dor José Fo ga ça.
Aos Re la to res es ta va re ser va da a pa la vra para

o fi nal dos tra ba lhos. Acon te ce que, por ra zões ex tre -
ma men te jus ti fi cá ve is, o Se na dor Pe dro Piva terá que
se re ti rar. Con ce do-lhe, en tão, a pa la vra para de i xar
re gis tra da aqui a sua po si ção. Pos te ri or men te, vol ta -
re mos à re la ção dos ins cri tos.

O SR. PEDRO PIVA – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, com bi nei com o Re la tor da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, au tor da ini ci a ti va que le vou a este de ba te,
de só agra de cer mos e di zer a to dos os se nho res que
o de ba te foi ex tre ma men te pro fí cuo. Com bi na mos
que não en tra ría mos no mé ri to da ques tão e que tra -
ba lha ría mos hoje e ama nhã, se pos sí vel, para apre -
sen tar mos esse re la tó rio ain da nes te fim de se ma na
ou no co me ço da ou tra, o que é mais pro vá vel, em vir -
tu de do gran de nú me ro de ma ni fes ta ções. É ób vio



que, ou vin do cada um dos se nho res, to dos au men ta -
ram até as suas dú vi das em re la ção aos seus vo tos,
por que os ar gu men tos, de par te a par te, são vá li dos,
que nos fa zem pen sar me lhor para que não er re mos
no nos so di ag nós ti co.

Ou vi mos a Se na do ra He lo í sa He le na fa lan do da 
sua re gião, com mu i ta pro pri e da de, e fi ca mos pre o cu -
pa dos. Ou vi mos o Se na dor Su plicy fa lan do do de sar -
ma men to ge ral de todo mun do, mas te mos que pen -
sar um pou co na uto pia do pos sí vel. O Se na dor Fo ga -
ça, bri lhan te como sem pre, ain da mais hoje que com -
ple ta mais um ani ver sá rio, e a Casa in te i ra se re go zi ja 
com S. Exª, pelo seu bri lho, pela sua in te li gên cia, e fi -
ca mos mu i to fe li zes de ou vi-lo nes ta data.

Enfim, Srs. Se na do res, o que com bi na mos com
o Pre si den te e com o Re la tor Re nan Ca lhe i ros é que
não fa la ría mos e não en tra ría mos no mé ri to, ape nas
agra de ce ría mos a pre sen ça de to dos. Pen so que o
de ba te foi ex tre ma men te es cla re ce dor, to dos pu de -
ram sen tir a po si ção de am bos os la dos, e isso cer ta -
men te nos le va rá a um di ag nós ti co. E pen sa mos, o
Se na dor Re nan Ca lhe i ros e eu, que pos sa mos jun tar
as nos sas pro pos tas, com as ex ce ções pos sí ve is,
que ob vi a men te, exis tem, e da par te dele e da mi nha
par te ha ve rá uma von ta de que se che gue a um de no -
mi na dor co mum, ob vi a men te em de fe sa da so ci e da -
de, em de fe sa do País e do pa ci fis mo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Se na dor Re nan
Ca lhe i ros. Espe ra mos que na pró xi ma se ma na pos -
sa mos con ti nu ar, ou vo tar os pa re ce res, ou vo tar um
pa re cer só, ou con ti nu ar mos o de ba te por que o as -
sun to é ex tre ma men te sé rio e te mos que vo tar com a
cons ciên cia tran qüi la.

Obri ga do, Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Mu i to

obri ga do. Vol tan do à re la ção de ora do res ins cri tos,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, se a esta al tu ra, 15 ho ras e 12 mi nu -
tos, ain da me atre vo a fa lar, é exa ta men te pelo que
dis se o Se na dor Pe dro Piva. Na pró xi ma se ma na, te -
re mos três opor tu ni da des: ou vo tar um pa re cer que
seja com pos to do dele e do Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, ou vo tar um dos dois ou apre ci ar mais a ma té ria.
Acho que a ma té ria deve ser mais apre ci a da.

Cre io que vi ve mos um mo men to mu i to im por -
tan te nes ta Casa hoje. A ma té ria me re cia, mas o Se -
na do deu à ma té ria a im por tân cia que ela me re cia.
Foi lon go o de ba te, fo ram lon gas as ex po si ções, fo -
ram pro fun das as ex pli ca ções. Infe liz men te, não te -
nho a com pe tên cia do Se na dor Arru da.

O Se na dor José Ro ber to Arru da dis se que o de -
ba te deu a tran qüi li da de que ele ti nha, mu i to mais, em 
vo tar o pro je to. Con fes so que o de ba te me deu a an -
gús tia mu i to ma i or em não vo tar o pro je to. As ques -
tões fo ram mu i to bem es cla re ci das. Mas acho que
nes se pro je to e no de ba te que se tra vou aqui, te mos
que ter a ca pa ci da de de re co nhe cer que o de ba te foi
mu i to além do pro je to.

Os dois la dos, quer os que de fen dem o pro je to,
quer os que são con trá ri os, am bos vão para a tri bu na
e apre sen tam um dado: nos Esta dos Uni dos, para
cada 98% de cri mi no sos que são con de na dos, que
pra ti cam cri mes, ho mi cí di os e são con de na dos, 2%
não são con de na dos. No Bra sil, para cada 98% que
não são con de na dos, 2% são con de na dos. E pa re ce
que essa ques tão in de pen de do pro je to que es ta mos
vo tan do aqui. É uma ques tão real, con cre ta, mas em
cima dela está algo que se cha ma efe ti va men te a im -
pu ni da de. Este País não leva a sé rio a ques tão da pu -
ni ção, de dar re al men te o medo que se deve ter de
não cum prir a lei – é uma re a li da de.

O Se na dor José Fo ga ça mos trou um exem plo
per fe i to, que foi o do trân si to em Bra sí lia. Te nho um fi -
lho de cin co anos, que atra ves sa a rua a que o Fo ga -
ça se re fe riu, na nos sa qua dra, na fa i xa de se gu ran ça, 
e te nho a ma i or tran qüi li da de, por que sei que os car -
ros pa ram – e pa ram. É uma lei de trân si to que aqui é
cum pri da. Mas nem o Fo ga ça nem eu te mos co ra gem 
de atra ves sar uma fa i xa de se gu ran ça em Por to Ale -
gre, por que sa be mos que os car ros não pa ram – e
não pa ram. Aqui, a dis po si ção exis te e é cum pri da; lá,
a dis po si ção exis te e não é cum pri da.

Nes te País, onde as ques tões de ”o que fa zer" e
”como fa zer“ não são le va das a sé rio... Vo ta mos, on -
tem, na Câ ma ra, um pro je to fan tás ti co que vai ser lei.
Um Se na dor, um co le ga do Se na do Fe de ral, o nos so
Se na dor, que apro vou aqui, por una ni mi da de. E on -
tem foi apro va do, por una ni mi da de, na Câ ma ra Fe de -
ral: o di re i to à mo ra dia é uma obri ga ção. É cons ti tu ci o -
nal. Hoje é cons ti tu ci o nal, como é cons ti tu ci o nal o di -
re i to à sa ú de, um di re i to do ci da dão e uma obri ga ção
do Esta do. Como é cons ti tu ci o nal que todo ci da dão
tem di re i to ao tra ba lho e, como re mu ne ra ção des se
tra ba lho, tem di re i to a ga nhar um sa lá rio que lhe dê
con di ções para vi ver com dig ni da de. Como é di re i to
cons ti tu ci o nal que a edu ca ção é uma ga ran tia do ci -
da dão. E há até lei di zen do que se bota na ca de ia o
pai que não bota o fi lho na es co la. O pro ble ma não é a 
lei: o pro ble ma é a dis po si ção de ser ou não ser.

Juro que eu gos ta ria de apro var este pro je to e
que pu dés se mos fe char os olhos e adi vi nhar como



se ria o re sul ta do des te pro je to da qui a dez anos. Qu a -
is se ri am as con se qüên ci as des te pro je to. Se vai fi car
só nis so, se fi car ex clu si va men te nis so!

Cre io, Sr. Pre si den te, que é mu i to di fí cil. Qu an do 
dis cu ti mos aqui, to ma mos uma po si ção. Um de fen de
uma tese ”A“, o ou tro de fen de uma tese ”B" e nos
iden ti fi ca mos: ”Você está cer to; você está er ra do".
Mas, ti ran do os ad je ti vos que te nham sido usa dos – o
Se na dor Fo ga ça, a Se na do ra He lo í sa e o Se na dor
Arru da sa li en ta ram que po dem ter sido exa ge ra dos –, 
em tese, to dos os que le van ta ram um ar gu men to ti -
nham ló gi ca, to dos os ar gu men tos apre sen ta dos ti -
nham con te ú do e ti nham pro fun di da de. O ide al é não
ter ar mas! Então, va mos ter co ra gem!

Por que a Rús sia, que não exis te mais, a União
So vié ti ca ain da tem seu re sí duo atô mi co? E por que
os Esta dos Uni dos fa bri cam cada vez mais, se nem
ad ver sá rio eles têm? O que os ame ri ca nos es tão gas -
tan do em fa bri ca ção de ar mas nu cle a res, num mo -
men to em que eles não têm ad ver sá rio, da ria pra ti ca -
men te para re sol ver o pro ble ma da fome do mun do.

Então, essa tese é cor re ta, é ab so lu ta men te cor -
re ta. Só que há uma di fe ren ça mu i to gran de en tre o
que que re mos e a re a li da de.

Se me per gun ta rem qual o ma i or pe ca do que
co me te mos, digo, com a ma i or sin ce ri da de: ou vo ta -
mos cor ren do ou não vo ta mos. Não te mos a ca pa ci -
da de e a sen si bi li da de de pe gar um pro je to e es tu dar,
de ba ter mu i to, para de po is vo tar. Isso não acon te ce
Vejo meu ir mão Re nan Ca lhe i ros me olhan do meio
as sim, é que ele deve es tar pen san do o se guin te: se
não vo tar mos ago ra, vai para a ga ve ta. Isso é o que
acon te ce no Se na do. Pre ci sa mos dar um pra zo, tal
data, por que com a tal data to dos cor rem. Isso foi o
que acon te ceu nes se pro je to.

Por que es ta mos con ver san do até as três e
meia da tar de? Por que fi ze mos uma re u nião an te on -
tem, igual a esta, com os Se na do res, que tam bém foi
tar de aden tro e ago ra es ta mos fa zen do de novo?

Por que que re mos vo tar o pro je to. Ago ra, qual é
o pe ri go que se cor re? Mar car uma re u nião para a se -
ma na que vem e vo tar? Não, va mos es tu dar mais.
Quer di zer, bota na ga ve ta e da qui a dois anos va mos
de ba ter. 

Por que pedi a có pia dos nú me ros, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros? Por que os nú me ros fo ram im pres si o -
nan tes e di ver gen tes. Por exem plo: quan do foi fe i ta a
afir ma ti va de que o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho
ha via dito que os Esta dos Uni dos ha vi am pro i bi do a
ven da de ar mas para o Pa ra guai e o Bra sil, não. Isso é 
um ab sur do. Mas, de re pen te vêm os fa bri can tes de

ar mas e di zem que eles pro i bi ram por con ta pró pria.
Onde está o Go ver no? Quer di zer, os fa bri can tes de
ar mas, to man do co nhe ci men to da no tí cia, sus pen de -
ram a ven da para o Pa ra guai e o Go ver no não to mou
co nhe ci men to? Não sei o que re al men te acon te ceu,
es tou ape nas ar gu men tan do por que es ses da dos fo -
ram apre sen ta dos. Essa ques tão do con tra ban do é
mu i to im por tan te. 

Um ou tro dado que con si de ro ser da ma i or im -
por tân cia é o da se gu ran ça. Já es ta mos fa zen do um
ser vi ço hoje, que va mos ter que re gu la men tar, que é
o Exér ci to ali, a Po lí cia Mi li tar aqui, e a se gu ran ça par -
ti cu lar ali adi an te, que são ver da de i ros exér ci tos que
es tão se for man do. Como fi ca rá essa gen te? Aon de
vão pa rar es sas ar mas? Essas ques tões, meu que ri -
do ami go Re nan Ca lhe i ros, va mos ter que es tu dá-las, 
de ba tê-las e es pe ci fi cá-las no seu con te ú do. 

Fui pro cu ra do em Por to Ale gre por duas pes so -
as que me trou xe ram de po i men tos mu i to in te res san -
tes – são pes so as de clas se mé dia ba i xa, mas gen te
de clas se mé dia-, que mo ram num ba ir ro afas ta do,
es tu dam à no i te e vão para casa, de i xam o ôni bus e
ca mi nham seis qua dras numa es cu ri dão to tal. Uma
de las dis se: “Eu não uso arma, mas es tou sem pre
com a mi nha ami ga aqui, e ela usa. E não sei como é
que eu atra ves sa ria es sas qua tro qua dras”. A ou tra
pes soa é a mi nha em pre ga da, em Por to Ale gre. Ela
diz o se guin te: “Eu moro lá na fa ve la, cer ca da de pe ri -
gos. Eu te nho uma arma, nun ca usei nem sei se sei
usar. Mas, na ver da de, ela está ali guar da da e eu dur -
mo com uma cer ta tran qüi li da de, se ba te rem na mi -
nha por ta. Se eu não ti ver, não sei o que vai acon te -
cer. 

Esses são exem plos da sen sa ção de in se gu ran -
ça que nós, o Esta do, ofe re ce mos à so ci e da de. Será
que esse, meu que ri do Re nan Ca lhe i ros, não é todo
um pro ces so a ser ana li sa do no seu con tex to ge ral?
Será que não te mos que apro ve i tar isso para fa zer um 
gran de es tu do, um gran de de ba te que ter mi ne, in clu -
si ve, com o seu pro je to? Que a con clu são fi nal seja
essa, mas que ela seja fru to de uma re a li da de. Na
ver da de, o que vi mos hoje é que o Esta do não dá ne -
nhu ma ga ran tia à so ci e da de. 

O Go ver na dor Má rio Co vas dis se – re pa re V. Exª 
– que uma das re vol tas que ele ti nha era com as fu gas 
da Fe bem, e ele cul pa va os pre fe i tos. Por que ele ti nha 
di nhe i ro, ti nha a ver ba, ti nha o pro je to que po de ria ter -
mi nar com a Fe bem, subs ti tu in do-a por pe que nas ins -
ti tu i ções bem or ga ni za das, com boa es tru tu ra, dis tri -
bu í das por vá ri as ci da des do in te ri or de São Pa u lo. O
que acon te ceu? Os pre fe i tos não ad mi ti am, por que



não que ri am ins ti tu i ções se me lhan tes à Fe bem em
suas ci da des. Eu sei por que pas sou Má rio Co vas,
por que quan do fui Go ver na dor en fren tei for te opo si -
ção em mi nha ter ra, Ca xi as do Sul, para fa zer uma
pe ni ten ciá ria. Foi uma guer ra. A cada lu gar que eu ia,
ou via al guém di zer co i sas do tipo: “Aqui não. Que
seja num ou tro dis tri to, lon ge; no nos so dis tri to, não”.
O medo, o sen ti men to de an gús tia é real. Esta mos
aqui com dois Se na do res que fo ram Mi nis tros da Jus -
ti ça – am bos ti ve ram um ex cep ci o nal de sem pe nho –
que co nhe cem mu i to me lhor do que eu essa si tu a ção. 
Pen so, meus que ri dos ami gos, que esse pro je to, que
é im por tan te, que é de con te ú do, po de ria – gos ta ria
de ter a có pia do con jun to des te de ba te – ser ama du -
re ci do, apro fun da do. Tal vez até cri ar uma co mis são
es pe ci al, com tem po de ter mi na do, para, em vez de se 
fa zer de hoje para ama nhã o pa re cer, o re la tó rio, fa -
zer mos um de ba te apro fun da do so bre o con jun to da
ques tão, para as sim vol tar mos e ter mos um es tu do
re al men te de con te ú do. 

Acho que o de ba te foi for mi dá vel. Mas, ao con -
trá rio do meu ami go Arru da, ele me de i xou a pre o cu -
pa ção de es tu dar mais e não a se re ni da de de que sou 
dono da ver da de. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Con ce do

a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA – Sr. Pre si den -

te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Con ce do

a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA – Eu ha via so -
li ci ta do a re ti ra da da mi nha ins cri ção, mas que ria sa -
ber se é pos sí vel re to má-la an tes de o Re la tor fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Enten do
que se ria in te res san te que V. Exª fi zes se uso da pa la -
vra an tes de o fa zer o Re la tor, que en cer ra rá os de ba -
tes.

Com a com pre en são do Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du -
tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, con vi da dos, vou pro cu rar
ser bre ve, se bem que sa be mos que, quan do um par -
la men tar diz isso ao ini ci ar seu pro nun ci a men to, é
por que está pre ten den do se alon gar. Mas vou pro cu -
rar cum prir o que dis se.

Estou en tre aque les que, em li nhas ge ra is, de -
fen de o pro je to. É pre ci so, no en tan to, cha mar a aten -
ção para uma sé rie de pon de ra ções que fo ram le van -
ta das tan to por par la men ta res quan to por aque les

que fi ze ram uso da tri bu na, na con di ção de con vi da -
dos.

Gos ta ria que esta Casa aten tas se para o fato de 
que o me lhor ca mi nho para evi tar que um pro je to que
tra ta de uma ques tão pon tu al seja dis cu ti do e apro va -
do às pres sas é, exa ta men te, le van tar uma sé rie de
ou tras al ter na ti vas ou uma sé rie de ou tras ques tões
que não são re sol vi das pelo pro je to. Te mos que ter
cla ro que se for mos exi gir de cada pro je to a ser dis cu -
ti do nes ta Casa que ele re sol va uma sé rie de ou tras
ques tões re la ci o na das a ele, nós nun ca va mos vo tar
nada. Qu al quer pro je to que pas se por esta Casa, so -
bre qual quer as sun to, sem pre vai ser um pro je to re la -
ci o na do a uma ques tão tó pi ca, a um pon to da ques -
tão, a uma face de uma ques tão, que sem pre vai es tar 
in te ra gin do com uma sé rie de ou tras ques tões.

Ten do fe i to essa ob ser va ção, que ro di zer que,
em li nhas ge ra is, de fen do o pro je to, mas te nho cla ro
que ele não vai ser pa na céia, que não vai ser so lu ção
para a vi o lên cia, não vai ser so lu ção para a cri mi na li -
da de.

Ao mes mo tem po, pen so que te mos que ana li -
sar, den tro da ques tão tó pi ca que o pro je to abor da, se 
ele terá ou não con di ções de ter efi cá cia, por que eu
tam bém não que ro cair na ar gu men ta ção do tipo
“não, essa é uma lei que nin guém vai res pe i tar, en tão
por isso não adi an ta vo tar”. Se for mos par tir por esse
ca mi nho, va mos cair na ló gi ca de que não adi an ta vo -
tar ne nhu ma lei, pois sa be mos que a cri a ti vi da de do
ser hu ma no para bur lar as leis é mu i to gran de.

Tam bém não vou en trar no cam po das es ta tís ti -
cas, até por que um dos de po en tes ci tou uma es ta tís ti -
ca e de po is, ao lon go da sua ex po si ção, apre sen tou
um ar gu men to que vai de en con tro à es ta tís ti ca men -
ci o na da ao di zer que pes qui sas fe i tas nos Esta dos
Uni dos mos tram que não sei quan tos por cen to da -
que les que es ta vam pre sos dis se ram que não fa ri am
o as sal to ou a ação cri mi no sa se sou bes sem que
aque la pes soa es ta va ar ma da. E logo de po is ci tou um 
exem plo de in va são do Exér ci to para rou bar arma. E
dis se: se os mar gi na is não res pe i tam nem o Exér ci to,
como é que vão res pe i tar o ci da dão de sar ma do? É o
ar gu men to que se con fron ta com a es ta tís ti ca. Na mi -
nha opi nião, te mos que ter cla ro que essa é uma lei
que vai es tar sen do apro va da, se vier a sê-lo, no sen -
ti do de acre di tar que vai ser res pe i ta da pe los ci da -
dãos de bem, por que aque les que não são ci da dãos
de bem – e aí está re la ci o na da a ques tão do trá fi co de 
ar mas –, com ou sem lei, vão con ti nu ar agin do. Essa
não é uma atri bu i ção que vai ser re sol vi da por essa
lei.

E é den tro des se prin cí pio dos ci da dãos de bem
e sem que rer le var em con si de ra ção as vá ri as es ta tís -
ti cas que fo ram le van ta das, que que ro le van tar uma
es ta tís ti ca que con si de ro in con tes tá vel, qual seja, a
de que a ma i o ria es ma ga do ra e ab so lu ta da po pu la -



ção bra si le i ra não tem arma e quer ter al gum tipo de
le gis la ção que im pe ça que ela ve nha a ser mor ta pela 
mi no ria que tem arma.

A meu ver o pro je to po de rá ser efi caz em re la -
ção às mor tes por mo ti vo ba nal, por que mu i tos que
ma tam, no caso de mo ti vo ba nal, em tese, são ci da -
dãos de bem, mas o fato de es ta rem por tan do uma
arma faz com que aca bem ti ran do a vida de ou tro.

E é esse as pec to que que ro lo ca li zar e fo ca li zar,
de i xan do cla ro que as si no em ba i xo dos de ma is as -
pec tos re la ci o na dos à vi o lên cia, dis tri bu i ção de ren -
da, ques tões so ci a is. No en tan to, esse não é um pro -
je to que tra ta dis so. Se for mos es pe rar re sol ver essa
ques tão, em bo ra tam bém te nha mos que tra tar dela,
não va mos ter ini ci a ti vas tó pi cas, que, a meu ver, pos -
sam con tri bu ir para a di mi nu i ção das mor tes por mo ti -
vos fú te is que acon te cem em fun ção de que um dos
la dos por ta va uma arma. Essas ques tões de na tu re za 
so ci al não vão evi tar es ses cri mes de na tu re za fú til.
Nes se sen ti do, ten do a vo tar com o pro je to, mas te -
nho cer te za de que não será ne nhum dos três que es -
tão em dis cus são, por que é exa ta men te esse de ba te
que vai con tri bu ir para que se es ta be le ça as ex ce ções 
ou as par ti cu la ri da des que ne ces sa ri a men te te rão
que ser con tem pla das no pro je to fi nal que ve nha a ser 
apro va do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Íris Re zen de) – Mu i to

obri ga do, Se na dor José Edu ar do Du tra.
Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Re nan

Ca lhe i ros.
O SR. RENAN CALHEIROS – Sr. Pre si den te,

em pri me i ro lu gar, gos ta ria de di zer que o Se na dor
Pe dro Si mon tem ab so lu ta ra zão. O Se na do da Re pú -
bli ca ja ma is po de ria pen sar em vo tar este pro je to,
que, como já dis se e re pi to, é po lê mi co, com a pres sa
que pre ten di am, tan to que eu, na con di ção de Re la tor 
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
re cu sei-me a apre sen tar um pa re cer oral, di ga mos
as sim, tam bém apres sa do e qua se exi gi, por que su -
ge ri a re a li za ção da re u nião con jun ta e da au diên cia
pú bli ca, que acon te ces se aqui exa ta men te o que
acon te ceu: a con fron ta ção de po si ções, idéi as, nú me -
ros e es ta tís ti cas. Sem isso, nem eu nem o Se na dor
Pe dro Piva te ría mos con di ções de apre sen tar um pa -
re cer e, de an te mão, ter mos a cer te za de que aque le
pa re cer re tra ta ria, em mé dia, o pen sa men to do Se na -
do so bre a ques tão.

Vá ri os par la men ta res afir ma ram que es tão
ama du re cen do po si ções. É na tu ral. Enten do que a
ma té ria de ve ria ter tido uma tra mi ta ção mais lon ga.
Na ver da de, a con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con -
gres so Na ci o nal tor nou im pos sí vel essa tra mi ta ção
lon ga, mas, do pon to de vis ta de mo crá ti co, a ma té ria
terá a tra mi ta ção ne ces sá ria.

Teve hoje, nes sa au diên cia pú bli ca, o seu gran -
de mo men to e apro fun da re mos sua aná li se du ran te a
dis cus são do pa re cer, que es pe ro que seja úni co.
Estou pre pa ra do para apre sen tar um úni co pa re cer.
Caso con trá rio, vo ta re mos dois pa re ce res como man -
da o Re gi men to do Se na do Fe de ral. Vo ta re mos o pa -
re cer do Se na dor Pe dro Piva, na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e vo ta re mos o
meu pa re cer, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Te nho uma po si ção e a de fen di. Não se tra ta de
uma po si ção de in tran si gên cia nem ra di cal. Estou dis -
pos to a dis cu tir as ex ce ções, e aqui mu i tas fo ram ci ta -
das. Te nho pre o cu pa ções, como aqui fa la ram, quan to
à re per cus são so ci al do pró prio pro je to e o res pec ti vo
de sem pre go que virá a acar re tar. Com re la ção a isso
te mos di ver gên ci as, por que se é ver da de i ro o fato de
o se tor já ex por tar 90% da sua pro du ção – da dos que
re ce bi ofi ci al men te quan do es ti ve na Pas ta do Mi nis -
té rio da Jus ti ça – me lhor, por que com qual quer in cen -
ti vo va mos ex por tar os úl ti mos 10%. Além dis so, o Go -
ver no tem o com pro mis so de es ti mu lar a con ver são
da pro du ção, tudo isso le van do em con ta o pon to de
vis ta da pro du ção. Do pon to de vis ta da co mer ci a li za -
ção, te mos me nor pre o cu pa ção ain da, por que hoje di -
fi cil men te en con tra mos em qual quer es ta do do País
uma só loja que ven da ape nas ar mas. Ven dem ar -
mas, mas tam bém ven dem, re gra ge ral, ou tros pro du -
tos, até por que a ven da da arma le gal pra ti ca men te
aca bou no Bra sil. O Si narm, a exem plo do Có di go de
Trân si to, bri lhan te men te ci ta do aqui pelo Se na dor
José Fo ga ça, uma lei dura, ri go ro sa, cri te ri o sa, la -
men ta vel men te en gros sou a re la ção das leis que não
pe ga ram no Bra sil. Te mos no Bra sil, hoje, mais de 10
mil di plo mas le ga is. Alguns im pre ci sos, con tra di tó ri -
os, con fli tan tes; uns pe gam, ou tros não. A lei do Si -
narm não pe gou.

Para ci tar São Pa u lo ape nas – e fi ca rei em São
Pa u lo –, an tes da vi gên cia da lei, 70 mil por tes de ar -
mas fo ram con ce di dos. De po is da vi gên cia da Lei nº
6.400. O nú me ro de ar mas que são ven di das le gal -
men te, hoje, para o ci da dão de bem, para o ho mem
co mum, pra ti ca men te não exis te mais. Qu a se 90%,
87,8%, são ven di das para em pre sas de se gu ran ça
pri va da e para as pró pri as po lí ci as.

Com re la ção à re per cus são so ci al, não te nho
essa pre o cu pa ção. E nun ca dis se, nem vou di zer, que
a pro i bi ção da ven da de ar mas re sol ve o pro ble ma da
vi o lên cia e da cri mi na li da de no Bra sil. Dis se sem pre e 
re pi to ago ra que será o pri me i ro pas so. Esse é o pri -
me i ro pro je to que se ri a men te dis cu te a se gu ran ça pú -
bli ca, que pre ci sa ser ra di cal men te mu da da no País.
Não re gu la men ta mos se quer o dis po si ti vo da Cons ti -
tu i ção, o ca pí tu lo que tra ta da se gu ran ça pú bli ca. A
União Fe de ral não tem pa pel ne nhum com re la ção à
se gu ran ça dos es ta dos, não gas ta um cen ta vo se -



quer. Sei que a ex clu são au men ta a cri mi na li da de, sei 
que o ál co ol de ci si va men te co la bo ra para a cri mi na li -
da de, a Se na do ra He lo í sa He le na tem ab so lu ta ra -
zão, mas tam bém sei que 66% dos cri mes no Bra sil
acon te cem por mo ti vos fú te is, que po dem ser cha ma -
dos de cri mes sem ca u sa, por que ab so lu ta men te não 
es tão re la ci o na dos com a cri se so ci al, com a ex clu -
são, com o de sem pre go, com a con tra di ção bru tal em 
que vive a so ci e da de bra si le i ra. Esses são cri mes que 
ocor rem ao sa bor da emo ção: as pes so as dis cu tem e, 
ar ma das, pen san do es ta rem pro te gi das ou pen san do 
que va lem mais do que as ou tras, que são mais ho -
mens do que os ou tros, aca bam ma tan do ou mor ren -
do. Qu an do isso acon te ce, ocor re o pior por que, na
ver da de, qua se to dos per dem: quem mor reu, a sua
fa mí lia, e quem ma tou por que, ape sar do pou co ín di -
ce de re so lu ti vi da de dos cri mes no Bra sil, de uma for -
ma ou de ou tra, paga pelo que fez.

Vi ve mos no Bra sil a im pu ni da de to tal. O Bra sil é
o pa ra í so da im pu ni da de. Vi ve mos a fa lên cia do Esta -
do. Só 1,7% dos cri mes acon te ci dos em São Pa u lo
são es cla re ci dos. E aqui se dis cu tiu exa ta men te a es -
ta tís ti ca com re la ção aos cri mes ocor ri dos e es cla re -
ci dos. Não sa be mos com pre ci são se o que mata
mes mo é a arma le gal ou a ile gal por que só 1,7% dos
cri mes são es cla re ci dos; é a fa lên cia do Esta do. Mas
é pre ci so dar o pri me i ro pas so. Este pro je to, não te -
nho dú vi da al gu ma, será o pri me i ro gran de pas so que 
esta Casa do Con gres so Na ci o nal dará.

Qu an do Mi nis tro da Jus ti ça, apre sen tei a ex po si -
ção de mo ti vos, e o Pre si den te da Re pú bli ca man dou-a
para tra mi tar na Câ ma ra dos De pu ta dos. O pro je to, la -
men ta vel men te, não avan çou. O Se na dor José Ro ber to 
Arru da o re a pre sen tou no Se na do da Re pú bli ca, e o
meu Par ti do, o PMDB, apre sen tou-me como Re la tor.

Por tan to, na con di ção de Re la tor, na con di ção
de quem quer o me lhor para o nos so País, na con di -
ção de quem quer pres tar uma con tri bu i ção com re la -
ção à ne ces sá ria di mi nu i ção da vi o lên cia e da cri mi -
na li da de, vou apre sen tar o meu pa re cer. Obvi a men te, 
le va rei em con si de ra ção to das es sas pon de ra ções e,
por oca sião da dis cus são do pró prio pa re cer, te re mos 
con di ções, como dis se an te ri or men te, de dar con ti nu -
i da de a este de ba te.

Qu e ro agra de cer ao Pre si den te Íris Re zen de,
ao Pre si den te José Sar ney, a to dos que aqui com pa -
re ce ram, que des fi la ram ar gu men tos – al guns con -
tes ta dos, ou tros, não, mas que pro va vel men te ain da
se rão –, ao Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, Anthony
Ga ro ti nho, que to mou a ini ci a ti va de san ci o nar uma lei 
es ta du al pro i bin do a ven da e a co mer ci a li za ção de ar -
mas no Rio de Ja ne i ro, en ten di da como in cons ti tu ci o -
nal. E não po de ria ser di fe ren te, o que não é o caso
des ta, por que a com pe tên cia para tra tar do as sun to é
fe de ral. Qu e ro tam bém agra de cer a pre sen ça do Dr.

Ru bem Cé sar, do Mo vi men to “Viva Rio”, fun da men tal 
no com ba te à vi o lên cia no País.

Qu e ro di zer que con ti nuo aber to a su ges tões.
Este de ba te, como pon de rou mu i to bem o Se na dor
José Fo ga ça, per mi tiu a dis cus são do tema de uma
ma ne i ra aber ta, trans pa ren te, sem ra di ca li za ção. O
pro je to, even tu al men te, até ra di ca li za por que não es -
pe ci fi ca ex ce ções e, di ga-se de pas sa gem, ele não
po de ria es pe ci fi car tan tas ex ce ções por que a sua
sim ples dis cus são po de ria ar re fe cer o que pre ten de -
mos como re sul ta do. Des sa for ma, Sr. Pre si den te, co -
lo co-me à dis po si ção para ten tar com pa ti bi li zar, para
não co la bo rar, na prá ti ca, para que te nha mos uma
nova lei sem efi cá cia so ci al. Di fe ren te men te da Lei do
Si narm, essa lei terá que “pe gar”.

Com re la ção ao con tra ban do, com re la ção aos
ban di dos, eles já es tão na ile ga li da de e pre ci sam ser
com ba ti dos. Te nho de fen di do que fa ça mos for -
ças-tarefas, in te gran do os pro pó si tos da Po lí cia Fe de -
ral, que tem aqui al guns re pre sen tan tes, com os das
Po lí ci as Mi li ta res e das Po lí ci as Ci vis. É pre ci so au -
men tar o con tin gen te da Po lí cia Fe de ral, que tem hoje 
ape nas 6 mil ho mens em ati vi da des. Para que V. Exªs
te nham uma idéia, a Po lí cia Fe de ral ar gen ti na tem 60
mil ho mens e tem pra ti ca men te a mes ma com pe tên -
cia da Po lí cia Fe de ral bra si le i ra. E pre ci so au men tar o
con tin gen te, não ape nas com mil ho mens – a Se na -
do ra He lo i sa He le na dis se mu i to bem –, mas com 6
mil, 10 mil, 15 mil ho mens por que o con tra ban do, efe -
ti va men te, pre ci sa ser en fren ta do.

Qu an do as su mi o Mi nis té rio da Jus ti ça, tive a hon -
ra de dar con ti nu i da de a uma me di da ini ci a da por meu
an te ces sor, o Se na dor Iris Re zen de, ob vi a men te, como
con se qüên cia da pre o cu pa ção que ha via com re la ção
ao con tra ban do que ha via no Rio de Ja ne i ro. A dro ga e
a arma que en tra vam pelo oce a no, sem que ti vés se mos 
re a ção das for ças po li ci a is, ou mes mo os as sal tos de
car gas que ha vi am nas em bar ca ções. Bas tou que fi zés -
se mos um con vê nio com a Ma ri nha, apa re lhás se mos a
Po lí cia Fe de ral, com prás se mos lan chas, e re du zi mos a
zero o con tra ban do no Rio de Ja ne i ro pela cos ta, pelo
oce a no, pelo mar.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, es ses exem plos 
te rão que ser le va dos para as fron te i ras para que te -
nha mos um en fren ta men to sé rio e cri te ri o so, com os
re sul ta dos que a so ci e da de bra si le i ra quer. Mas não
po de mos de i xar de apro var a pro i bi ção de ar mas por -
que se pra ti ca o con tra ban do no País. O Se na dor
José Edu ar do Du tra dis se, e eu gos ta ria de re pe tir,
que essa é uma ques tão epi só di ca, pon tu al. Te mos
que dis cu tir tudo: re pen sar a se gu ran ça pú bli ca, mu -
dar o ca pí tu lo da Cons ti tu i ção re fe ren te ao as sun to,
re pen sar o pa pel das po lí ci as, des cen tra li zar as atri -
bu i ções e apa re lhar as po lí ci as.

Ontem, Sr. Pre si den te Iris Re zen de, com a mes -
ma ve e mên cia com que o aju dei a pra ti ca men te ze rar



o con tra ban do no Rio de Ja ne i ro, de fen di a ne ces si -
da de de vo tar mos o mais ra pi da men te pos sí vel o
Pró-Amazônia e o Pró-Motec, sem os qua is, a Po lí cia
Fe de ral não terá con di ção de cum prir a sua atri bu i ção 
cons ti tu ci o nal. O Bra sil gas tou uma fá bu la com o Si -
vam, e para que ser ve o Si vam? Para mo ni to rar, para
si na li zar. Se não ti ver mos uma Po lí cia Fe de ral apa re -
lha da, equi pa da com he li cóp te ros, com me i os para
che gar aos lo ca is si na li za dos pelo Si vam, não avan -
ça re mos com re la ção ao que que re mos. E a pri o ri da -
de que se deu ao Si vam foi, na prá ti ca, uma pri o ri da -
de que, la men ta vel men te, se in ver teu.

É pre ci so que o Go ver no te nha sen si bi li da de,
te nha res pon sa bi li da de, pois ele pre ci sa cum prir um
pa pel, pre ci sa apa re lhar a Po lí cia Fe de ral, não só do
pon to de vis ta de pes so al, com a con tra ta ção de no -
vos agen tes, de no vos de le ga dos, mas tam bém do
pon to de vis ta ma te ri al mes mo. É pre ci so mo der ni zar
a po lí cia na Ama zô nia Le gal e no res tan te do Bra sil.

O Se na do já apro vou este pro je to do pon to de
vis ta co mer ci al. Ne go ci a mos o fi nan ci a men to – V. Exª
ini ci ou e, de po is, dei con ti nu i da de – com a Fran ça,
com a Ale ma nha; ne go ci a mos até a con tra par ti da. E,
até hoje, o Go ver no não pri o ri zou a re mes sa des se
con tra to para o Se na do Fe de ral. E a Po lí cia Fe de ral
vive o de ses pe ro de não es tar exa ta men te do ta da de
con di ções para, den tre ou tras co i sas, en fren tar o con -
tra ban do como to dos aqui que rem.

Des se modo, que ro, fun da men tal men te, agra -
de cer a to dos e di zer que es ta rei à dis po si ção, que o
meu ga bi ne te es ta rá per ma nen te men te aber to e que
es tou dis pos to a dis cu tir a ex ce ção, cla ro, mas, de an -
te mão, digo que não vou ad mi tir que o pro je to seja
des fi gu ra do do pon to de vis ta da sua pre ten são, do
seu ob je ti vo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Iris Re zen de) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
Antes de en cer rar a pre sen te re u nião, cum pri -

men to o Re la tor Re nan Ca lhe i ros pela fe liz ini ci a ti va
da con vo ca ção des te de ba te pú bli co, com a re u nião
das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
e Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que de -
mons tra seu ele va do sen ti men to de res pon sa bi li da -
de, pois o faz an tes de emi tir o seu pa re cer, de for ma
que nele es ta rá tudo aqui lo que a so ci e da de pen sa e
que, por tan to, o Se na do da ria, com tran qüi li da de, o
seu ve re dic to.

Tam bém gos ta ria de agra de cer a to dos os con -
vi da dos que aqui com pa re ce ram. É in te res san te ob -
ser var que não foi uma con vo ca ção, foi um con vi te,
logo, não es ta vam obri ga dos ao com pa re ci men to, no
en tan to, to dos aqui es ti ve ram: go ver na dor de es ta do,
di re tor subs ti tu to da Po lí cia Fe de ral, pre si den tes de
or ga ni za ções não-governamentais, en ti da des de

clas se, em pre sá ri os, pes so as ilus tres que aqui se en -
con tram até ago ra numa de mons tra ção de res pe i to e
apre ço a esta Casa e, so bre tu do, de es pí ri to pú bli co.

Agra de ço tam bém aos Se na do res pela pre sen -
ça pra ti ca men te du ran te seis ho ras nes te ple ná rio.
Gos ta ria de sa li en tar que essa é, re al men te, uma ma -
té ria um tan to po lê mi ca, com ple xa, mas que a so ci e -
da de pode fi car ab so lu ta men te tran qüi la, por que o
Se na do é a Casa do equi lí brio, da res pon sa bi li da de e
do bom-senso. Res pon sa bi li da de, mais uma vez sa li -
en to, com essa ati tu de do Re la tor Re nan Ca lhe i ros e
com a pre sen ça, até essa hora, de inú me ros Se na do -
res par ti ci pan do dos de ba tes.

A to dos o nos so agra de ci men to.
De cla ro en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 15h50min.)

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

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

..............................................................
XXII – com pe tên cia da po lí cia fe de ral e 

das po lí ci as ro do viá ria e fer ro viá ria fe de ra is;
XXIII – se gu ri da de so ci al;
XXIV – di re tri zes e ba ses da edu ca ção 

na ci o nal;
XXV – re gis tros pú bli cos;
..............................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à

União le gis lar so bre:
I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro -

ces su al, ele i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro -
náu ti co, es pa ci al e do tra ba lho;

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta



para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

..............................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao

Pre si den te da Re pú bli ca:
I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de

Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis -

tros de Esta do, a di re ção su pe ri or da ad mi -
nis tra ção fe de ral;

..............................................................
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 fi 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 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 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 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.”

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

DECRETO Nº 2.222, DE 8 DE MAIO DE 1997

Regula men ta a Lei nº 9.437, de 20 de 
fe ve re i ro de 1997, que ”ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Armas – SINARM, es ta be le ce 
con di ções para o re gis tro e para o por te
de arma de fogo, de fi ne cri mes e dá ou -
tras pro vi dên ci as“.

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

DECRETO DE Nº 2.998,
DE 23 DE MARÇO DE 1999

Re vo ga do pelo De cre to nº 3.665, de 20-11-00

Dá nova re da ção ao Re gu la men to
para a Fis ca li za ção de Pro du tos Con tro -
la dos (R-105).

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

DECRETO Nº 3.665,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2000

Dá nova re da ção ao Re gu la men to
para a Fis ca li za ção de Pro du tos Con tro -
la dos (R-l05).

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

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Dis põe so bre se gu ran ça para es ta -
be le ci men tos fi nan ce i ros, es ta be le ce nor -
mas para cons ti tu i ção e fun ci o na men to
das em pre sas par ti cu la res que ex plo ram
ser vi ços de vi gi lân cia e de trans por te de
va lo res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. Cabe ao Mi nis té rio da Jus ti ça, por in ter -

mé dio do seu ór gão com pe ten te ou me di an te con vê -
nio com as Se cre ta ri as de Se gu ran ça Pú bli ca dos
Esta dos e Dis tri to Fe de ral: (art.20, ca put, com re da -
ção dada pela Lei nº 9.017, de 30-3-95).

I – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na men to:
a) das em pre sas es pe ci a li za das em ser vi ços de 

vi gi lân cia;

b) das em pre sas es pe ci a li za das em trans por te
de va lo res; e

c) dos cur sos de for ma ção de vi gi lan tes.
....................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na 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. 1º São con si de ra dos he di on dos os cri mes
de la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine), ex tor são  qua li fi -
ca da pela mor te, (art. 158, § 2º), ex tor são me di an te
se qües tro e na for ma qua li fi ca da (art. 159, ca put e
seus §§ 1º, 2º e 3º), es tu pro (art. 213, ca put e sua
com bi na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), 
aten ta do vi o len to ao pu dor (art. 214 e sua com bi na -
ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), epi de -
mia com re sul ta do mor te (art. 267, § 1º), en ve ne na -
men to de água po tá vel ou de subs tân cia ali men tí cia
ou me di ci nal, qua li fi ca do pela mor te (art. 270, com bi -
na do com o art. 285), to dos do Có di go Pe nal (De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940), e de ge -
no cí dio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de ou tu -
bro de 1956), ten ta dos ou con su ma dos. Nota: Veja
nova re da ção dada pela Lei nº 8.930, de 6-9-94.

Art. 2º Os cri mes he di on dos, a prá ti ca da tor tu ra, 
o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins e o ter -
ro ris mo são in sus ce tí ve is de:

I – anis tia, gra ça e in dul to;
§ 1º A pena por cri me pre vis to nes te ar ti go será

cum pri da in te gral men te em re gi me fe cha do.
§ 2º Em caso de sen ten ça con de na tó ria, o juiz

de ci di rá fun da men ta da men te se o réu po de rá ape lar
em li ber da de.

§ 3º A pri são tem po rá ria, so bre a qual dis põe a
Lei nº 7.960, de 21 de de zem bro de 1989, nos cri mes
pre vis tos nes te ar ti go, terá o pra zo de trin ta dias, pror -
ro gá vel por igual pe río do em caso de ex tre ma e com -
pro va da ne ces si da de.
....................................................................................

LEI Nº 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Esta be le ce nor mas de con tro le e fis -

ca li za ção so bre pro du tos e in su mos quí -
mi cos que pos sam ser des ti na dos à ela -
bo ra ção da co ca í na em suas di ver sas
for mas e de ou tras subs tân ci as en tor pe -



cen tes ou que de ter mi nem de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca, e al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 7.102, de 20 de ju nho de 1983,
que dis põe so bre se gu ran ça para es ta be -
le ci men tos fi nan ce i ros, es ta be le ce nor -
mas para cons ti tu i ção e fun ci o na men to
de em pre sas par ti cu la res que ex plo rem
ser vi ços de vi gi lân cia e de trans por te de
va lo res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. Os es ta be le ci men tos fi nan ce i ros e as

em pre sas par ti cu la res que ex plo rem ser vi ços de vi gi -
lân cia e de trans por te de va lo res têm o pra zo de cen to 
e oi ten ta dias, a con tar da data de pu bli ca ção des ta
Lei, para se adap ta rem às mo di fi ca ções in tro du zi das
na Lei nº 7.102, de 20 de ju nho de 1983.
....................................................................................

LEI Nº 9.112, DE 10 DE OUTUBRO DE 1995

Dis põe so bre a ex por ta ção de bens
sen sí ve is e ser vi ços di re ta men te vin cu la -
dos.

O Presidente 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. 1º Esta Lei dis ci pli na as ope ra ções re la ti vas

à ex por ta ção de bens sen sí ve is e ser vi ços di re ta men -
te vin cu la dos a tais bens.

§ 1º Con si de ram-se bens sen sí ve is os bens de
apli ca ção bé li ca, os bens de uso du plo e os bens de
uso na área nu cle ar, quí mi ca e bi o ló gi ca:

I – con si de ram-se bens de apli ca ção bé li ca os
que a le gis la ção de fi na como de uso pri va ti vo das
For ças Arma das ou que se jam de uti li za ção ca rac te -
rís ti ca des sas ins ti tu i ções, in clu í dos seus com po nen -
tes, so bres sa len tes, aces só ri os e su pri men tos;

II – con si de ram-se bens de uso du plo os de apli -
ca ção ge ne ra li za da, des de que re le van tes para apli -
ca ção bé li ca;

III – con si de ram-se bens de uso na área nu cle ar
os ma te ri a is que con te nham ele men tos de in te res se
para o de sen vol vi men to da ener gia nu cle ar, bem
como as ins ta la ções e equi pa men tos uti li za dos para
o seu de sen vol vi men to ou para as inú me ras apli ca -
ções pa cí fi cas da ener gia nu cle ar;

IV – con si de ram-se bens quí mi cos ou bi o ló gi cos 
os que se jam re le van tes para qual quer apli ca ção bé li -
ca e seus pre cur so res.

§ 2º Con si de ram-se ser vi ços di re ta men te vin cu -
la dos a um bem as ope ra ções de for ne ci men to de in -
for ma ção es pe cí fi ca ou tec no lo gia ne ces sá ria ao de -
sen vol vi men to, à pro du ção ou à uti li za ção do re fe ri do

bem, in clu si ve sob a for ma de for ne ci men to de da dos
téc ni cos ou de as sis tên cia téc ni ca.
....................................................................................

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas 
– SINARM, es ta be le ce con di ções para o
re gis tro e para o por te de arma de fogo,
de fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Presidente 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:

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Sis te ma Na ci o nal de
Armas – SINARM no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to
da Po lí cia Fe de ral, com cir cuns cri ção em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal.

Art. 2º Ao Si narm com pe te:
I – iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a pro pri e da de

de ar mas de fogo, me di an te ca das tro;
II – ca das trar as ar mas de fogo pro du zi das, im -

por ta das e ven di das no País;
III – ca das trar as trans fe rên ci as de pro pri e da de,

o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras ocor rên ci as sus ce -
tí ve is de al te rar os da dos ca das tra is;

IV – iden ti fi car as mo di fi ca ções que al te rem as
ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to de arma de fogo;

V – in te grar no ca das tro os acer vos po li ci a is já
exis ten tes;

VI – ca das trar as apre en sões de ar mas de fogo,
in clu si ve as vin cu la das a pro ce di men tos po li ci a is e ju -
di ci a is.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma das
e au xi li a res, bem como as de ma is que cons tem dos
seus re gis tros pró pri os.

CAPÍTULO II
Do Re gis tro

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te, ex ce tu a das as con si de ra das
ob so le tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu ca -
das tro como ati ra do res, co le ci o na do res ou ca ça do res 
no Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 4º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal, au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou de pen -
dên cia des ta, ou, ain da, no seu lo cal de tra ba lho, des -



de que seja ele o ti tu lar ou o res pon sá vel le gal do es -
ta be le ci men to ou em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. A ex pe di ção do cer ti fi ca do de
re gis tro de arma de fogo será pre ce di da de au to ri za -
ção do Si narm.

Art. 5º O pro pri e tá rio, pos su i dor ou de ten tor de
arma de fogo tem o pra zo de seis me ses, pror ro gá vel
por igual pe río do, a cri té rio do Po der Exe cu ti vo, a par -
tir da data da pro mul ga ção des ta Lei, para pro mo ver o 
re gis tro da arma ain da não re gis tra da ou que teve a
pro pri e da de trans fe ri da, fi can do dis pen sa do de com -
pro var a sua ori gem, me di an te re que ri men to, na con -
for mi da de do re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Pre su me-se de boa fé a pes -
soa que pro mo ver o re gis tro de arma de fogo que te -
nha em sua pos se.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º O por te de arma de fogo fica con di ci o na -
do à au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te, res sal va -
dos os ca sos ex pres sa men te pre vis tos na le gis la ção
em vi gor.

Art. 7º A au to ri za ção para por tar arma de fogo
terá efi cá cia tem po ral li mi ta da, nos ter mos de atos re -
gu la men ta res e de pen de rá de o re que ren te com pro -
var ido ne i da de, com por ta men to so ci al pro du ti vo, efe -
ti va ne ces si da de, ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co -
ló gi ca para o ma nu se io de arma de fogo.

§ 1º O por te es ta du al de arma de fogo re gis tra da 
res trin gir-se-á aos li mi tes da uni da de da fe de ra ção na 
qual es te ja do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se hou -
ver con vê nio en tre Esta dos li mí tro fes para re cí pro ca
va li da de nos res pec ti vos ter ri tó ri os.

§ 2º (Ve ta do)
§ 3º (Ve ta do)

Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para o por te de
arma de fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, so men te será ex pe di da em con di ções es pe ci a is,
a se rem es ta be le ci das em re gu la men to.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de taxa pela
pres ta ção de ser vi ços re la ti vos à ex pe di ção de Por te
Fe de ral de Arma de Fogo, nos va lo res cons tan tes do
Ane xo a esta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti -
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber, ter 
em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta -
men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob

guar da e ocul tar arma de fogo, de uso per mi ti do, sem
a au to ri za ção e em de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal ou re gu la men tar.

Pena – de ten ção de um a dois anos e mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que me nor de de zo i to anos ou de fi ci en te men tal se
apo de re de arma de fogo que es te ja sob sua pos se ou 
que seja de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca do
des por to quan do o me nor es ti ver acom pa nha do do
res pon sá vel ou ins tru tor;

II – uti li zar arma de brin que do, si mu la cro de
arma ca paz de ate mo ri zar ou trem, para o fim de co -
me ter cri mes;

III – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar mu ni ção
em lu gar ha bi ta do ou em suas ad ja cên ci as, em via
pú bli ca ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º A pena é de re clu são de dois anos a qua tro
anos e mul ta, na hi pó te se des te ar ti go, sem pre ju í zo
da pena por even tu al cri me de con tra ban do ou des ca -
mi nho, se a arma de fogo ou aces só ri os fo rem de uso
pro i bi do ou res tri to.

§ 3º Nas mes mas pe nas do pa rá gra fo an te ri or
in cor re quem:

I – su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra ção ou
qual quer si nal de iden ti fi ca ção de arma de fogo ou ar -
te fa to;

II – mo di fi car as ca rac te rís ti cas da arma de fogo, 
de for ma a tor ná-la equi va len te a arma de fogo de uso 
pro i bi do ou res tri to;

III – pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to 
ex plo si vo e/ou in cen diá rio sem au to ri za ção;

IV – pos su ir con de na ção an te ri or por cri me con -
tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio e por trá fi co ilí ci to de 
en tor pe cen tes e dro gas afins.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de se o cri me
é pra ti ca do por ser vi dor pú bli co.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 11. A de fi ni ção de ar mas, aces só ri os e ar te -
fa tos de uso pro i bi do ou res tri to será dis ci pli na da em
ato do Che fe do Po der Exe cu ti vo fe de ral, me di an te
pro pos ta do Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 12. Armas, aces só ri os e ar te fa tos de uso
res tri to e de uso per mi ti do são os de fi ni dos na le gis la -
ção per ti nen te.

Art. 13. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe -
re o art. 2º des ta Lei, com pe te ao Mi nis té rio do Exér ci -
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e o co mér cio de ar -
mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu si ve
o re gis tro e o por te de trá fe go de arma de fogo de co -
le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.



PARECER Nº 551, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 42, de 2000 (nº
1.098/00, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 180/2000, re fe ren te à au di to ria 
re a li za da na Com pa nhia de De sen vol vi -
men to de Bar ca re na – CODEBAR – no
Esta do do Pará.

Re la tor ad hoc: Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

• His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 1.098-SGS-TCU, de 24-3-00, me di an te o 
qual o TCU – 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
180/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren te à au di to ria re a li za da na Com pa nhia de De -
sen vol vi men to de Bar ca re na – CODEBAR – no Esta -
do do Pará, em cum pri men to ao Pla no de Au di to ria
apro va do para o se mes tre de 1998.

Os do cu men tos sob apre ci a ção 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.

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/PA – Se -
cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do do Pará, em
1999, com a fi na li da de de ve ri fi car a fiel ob ser vân cia 
das nor mas de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e or ça men -
tá ria, nas áre as de con tra tos, bens mó ve is e imó ve is 
pe los ges to res da Com pa nhia.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do, em 12 de abril
de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le – CFC – em 24 de abril de 2000.

• Aná li se da Ma té ria

A Co de bar é uma em pre sa pú bli ca, vin cu la da
ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, cons ti tu í da nos ter -
mos da Lei nº 6.665, de 3 de ju lho de 1979, “com o ob -
je ti vo de exe cu tar e ad mi nis trar as obras e ser vi ços de 
ur ba ni za ção, em áre as des ti na das ao as sen ta men to
hu ma no de apo io à ins ta la ção e ao fun ci o na men to do
com ple xo in dus tri al me ta lúr gi co no Mu ni cí pio de Bar -
ca re na”.

De con for mi da de com o apu ra do pela au di to ria,
“a re gião está ple na men te de sen vol vi da e in de pen de
da atu a ção da en ti da de, a qual pos sui um pa tri mô nio

em bens mó ve is to tal men te su ca te a do e que en se jam 
cons tan tes ali e na ções dos que en con tram-se (sic)
em es ta do in ser ví vel”.

Com efe i to, nos três úl ti mos exer cí ci os fi nan ce i -
ros (1999, 2000 e 2001), as do ta ções or ça men tá ri as
alo ca das a essa com pa nhia des ti nam-se ex clu si va -
men te à ma nu ten ção de ati vi da des ad mi nis tra ti vas e
ao pa ga men to de pes so al e en car gos so ci a is. Em
1999, a com pa nhia foi con tem pla da com re cur sos da
or dem de R$945 mil; em 2000, com R$646 mil; e em
2001, com R$697 mil, a tí tu lo de au xí lio ali men ta ção,
au xí lio trans por te, ma nu ten ção de ser vi ços ad mi nis -
tra ti vos e pa ga men to de pes so al e en car gos so ci a is.

O le van ta men to efe tu a do na au di to ria sob aná li -
se deu en se jo à ci ta ção dos res pon sá ve is, Srª Ma ria
Bet hâ nia Mon te i ro Ma la to e Srs. Nél son Ma u és de Fa -
ria, João Mou si nho Co e lho e Arman do Jor ge João
Hage, por de so be diên cia ao prin cí pio cons ti tu ci o nal
do con tra di tó rio e da am pla de fe sa, por oca sião do
des fa zi men to da Car ta Con vi te nº 8/97, des res pe i tan -
do o art. 49, § 32, da Lei nº 8.666, de 1993, e em ra zão 
de ou tras fa lhas de tec ta das.

Em face das ale ga ções apre sen ta das pe los res -
pon sá ve is, aca ta das to tal men te as da Srª Ma ria Bet -
hâ nia e, par ci al men te, as dos de ma is ci ta dos, o Tri bu -
nal re sol veu de ter mi nar à Co de bar que ado tas se as
me di das sa ne a do ras que cons tam às fls. 2, su bi tens
8.3 e 8.4.

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 des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por
que seja dado co nhe ci men to do fe i to a este Co le gi a -
do e por que se de li be re pelo ar qui va men to do pro -
ces so, nos ter mos do art. 133, in ci so III, com bi na do
com o art. 228 do Re gi men to Inter no.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. –  Ney
Su as su na, Pre si den te –  Fre i tas Neto, Re la tor ad
hoc – Bel lo Par ga – Alber to Sil va – Luiz Otá vio –
Wel ling ton  Ro ber to – Ri car do San tos – Ge ral do
Althoff – Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA,
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.665, DE 3 DE JULHO DE 1979

Dis põe so bre a cri a ção da Com pa nhia de
De sen vol vi men to de Bar ca re na – CODEBAR, e
dá ou tras pro vi dên ci as.



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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 49. A au to ri da de com pe ten te para a apro va -

ção do pro ce di men to so men te po de rá re vo gar a li ci ta -
ção por ra zões de in te res se pú bli co de cor ren te de
fato su per ve ni en te de vi da men te com pro va do, per ti -
nen te e su fi ci en te para jus ti fi car tal con du ta, de ven do
anu lá-la por ile ga li da de, de ofí cio ou por pro vo ca ção
de ter ce i ros, me di an te pa re cer es cri to e de vi da men te
fun da men ta do.
....................................................................................

§ 3º No caso de des fa zi men to do pro ces so li ci ta -
tó rio, fica as se gu ra do o con tra di tó rio e a am pla de fe -
sa.
....................................................................................

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Do
Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção, cons ta men sa -
gem pre si den ci al en ca mi nhan do o Pro je to de Lei nº
13, de 2001-CN, que vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, 
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 16/6 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 24/6 Pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 29/6 Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 09/8 Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal. 
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A Pre -

si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nºs 7, 30 e 33, de 2001, 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 ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 148, de 2001 (nº
538/2001, na ori gem), de 7 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do
in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de -
mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren tes ao mês
de abril de 2001, as ra zões de las de ter mi nan tes e a

po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la -
das.

A ma té ria, ane xa da ao pro ces sa do da Men sa -
gem nº 105, de 2001, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) –
Encer rou-se sex ta-feira úl ti ma o pra zo para apre sen -
ta ção de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do nº
242, de 2000, de au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha -
u sen, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, que es ta be le ce nor mas para as ele i ções.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das duas emen das, 
que vão à exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia.

São as se guin tes as emen das re ce bi -
das:

Emen das, de Ple ná rio, apre sen ta das no pra zo
pre vis to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no, ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 242, de 2000.

EMENDA Nº 9-PLEN

Dê-se ao § 5º do art. 47 da Lei 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, nos ter mos do art. 1º do PLS nº
242 de 2000 a se guin te re da ção:

Art. 47. ..................................................
..............................................................
§ 5º Se o can di da to a Pre si den te ou a

Go ver na dor de i xar de con cor rer, em qual -
quer eta pa do ple i to, e não ha ven do a subs -
ti tu i ção pre vis ta no art. 13 des ta lei, far-se-á
nova dis tri bu i ção do tem po en tre to dos os
par ti dos.

EMENDA Nº 10-PLEN

Adi te-se ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, nos ter mos do art. 1º do PLS nº 242
de 2000 o se guin te § 7º:

Art. 47. ..................................................
..............................................................
§ 7º O par ti do que não apre sen tar can -

di da to a qual quer dos car gos em dis pu ta,
mes mo que par ti ci pe de co li ga ção, per de rá
o di re i to a sua par ce la do ho rá rio ele i to ral
re fe ren te à ele i ção para aque le car go, tem -
po que será re ver ti do para os de ma is par ti -
dos, pro por ci o nal men te ao nú me ro de re -
pre sen tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos.



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

Jus ti fi ca ção

Um dos efe i tos mais per ver sos da co li ga ção, no
pe río do ele i to ral, é o fato de pe que nos par ti dos, sem
ne nhu ma ex pres são po lí ti ca e ele i to ral, as so ci a -
rem-se a ou tros ape nas para ne go ci ar o tem po de
cam pa nha no rá dio e na te le vi são mu i tas ve zes em
de tri men to de par ti dos ma i o res, que, por não se co li -
ga rem, aca bam fi can do com me nos tem po para seus
can di da tos. Tal prá ti ca con tri bui por es ta be le cer con -
di ções de de si gual da de en tre os par ti dos, prin ci pal -
men te para os que não se su je i tam às ne go ci a tas
para com pra de ho rá rio.

Além de bus car o for ta le ci men to do par ti do po lí -
ti co en quan to agre mi a ção es pe cí fi ca, a pre sen te pro -
pos ta ob je ti va es ta be le cer um cri té rio mais jus to de
dis tri bu i ção des se ho rá rio, ao de ter mi nar a per da do
tem po do par ti do que não apre sen tar can di da to a
qual quer dos car gos em dis pu ta e a re ver são des se
tem po para dis tri bu i ção en tre os de ma is par ti dos.

Sala das Ses sões, – Iris Re zen de. 

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº l53/PLEN

Bra sí lia, 5 de ju nho 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 Pa -
u lo Ro cha, PT/PA, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Alo -
í zio Mer ca dan te, PT/SP, na Co mis são Mis ta Espe ci -
al que vai dar pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.151,
que re gu la men ta o ar ti go 8º do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (ANISTIA).

Aten ci o sa men te,

De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, Lí der do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – 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 Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

OF. 72/2001-GLPSB

Bra sí lia, 6 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao OF.SF/284/2001, in di co o

Exmo. Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, para ocu -
par a vaga de ti tu lar na Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, cri a da pelo Re que ri men to nº 127; de 2001,
des ti na da a in ves ti gar a Bi o pi ra ta ria no País, em face
da mul ti pli ci da de de ocor rên ci as nes se sen ti do, ha vi -
das no ce ná rio na ci o nal.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

OF. 73/2001-GLPSB

Bra sí lia, 6 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao OF.SF/287/2001, in di co

meu nome para, na qua li da de de ti tu lar, com por a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, cri a da pelo Re que -
ri men to nº 128, de 2001, des ti na da a apu rar ir re gu la ri -
da des no sis te ma pe ni ten ciá rio do País, em face das
inú me ras re be liões re cen te men te ocor ri das.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A Pre -
si dên cia de sig na os Srs. Se na do res Ro ber to Sa tur ni -
no e Ade mir Andra de, como ti tu la res, para in te gra rem
as re fe ri das Co mis sões, de con for mi da de com os ofí -
ci os que aca bam de ser li dos.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Há ora -
do res ins cri tos.

Com a pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or por 20
mi nu tos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a im pre vi dên cia, quan do ocor re, é uma
das mais las ti má ve is mar cas im pos tas à Admi nis tra -
ção Pú bli ca. Nos dias atu a is, pa ga mos um alto pre ço
pela fal ta de me di das con cre tas para evi tar o co lap so
no abas te ci men to de ener gia elé tri ca. O pró prio Go -
ver no, com lou vá ve is au to crí ti ca e pon de ra ção, já ad -
mi te sua par ce la de res pon sa bi li da de no gra ve pro -
ble ma, que está ca u san do imen sos trans tor nos no
dia-a-dia dos ci da dãos.

O ele va do cus to da cor re ção de tal im pre vi dên -
cia será pago por toda a so ci e da de, por que as obras
fe i tas de afo ga di lho ou sob o guan te da pres sa ine xo -
rá vel sem pre saem mais ca ras que as efe tu a das den -
tro de cro no gra mas ra ci o na is e con sis ten tes. O de -



ses pe ro que cer ca a ne ces si da de da cri a ção de um
vas to sis te ma de ter me lé tri cas, de usi nas nu cle a res e
de sis te mas al ter na ti vos, dos mais di fe ren tes ma ti -
zes, tudo isso vai ca u sar, nas fi nan ças pú bli cas e na
eco no mia po pu lar, um dano ir re cu pe rá vel.

O que aca bo de di zer pode ser apli ca do, sem
qual quer res tri ção, à ques tão ro do viá ria. Há vá ri os
anos ou vi mos de nún ci as e pa la vras de aler ta so bre o
caos que se avi zi nha nas es tra das bra si le i ras, até
mes mo na que las mais im por tan tes para o trans por te
de car gas e a cir cu la ção de pes so as. Não é pre ci so ir
mu i to lon ge nem mer gu lhar nos gro tões dis tan tes da
Pá tria; bas ta as su mir o vo lan te do car ro em Bra sí lia e
ir para o Rio de Ja ne i ro, co brin do uma das ro tas mais
con sa gra das e im por tan tes, a que liga a ca pi tal dos
nos sos dias à an ti ga sede do go ver no fe de ral.

Pes so as que fa zem esse tra je to há 20, 30, 40
anos, que i xam-se de que a es tra da, prin ci pal men te
no tre cho Bra sí lia – Belo Ho ri zon te, nun ca es te ve tão
ruim. Ro das que bra das, pne us es tou ra dos, ve í cu los
pos tos em ris co e, pior do que tudo, vi das efe ti va men -
te ce i fa das pe las gi gan tes cas cra te ras que pon ti lham
vá ri os qui lô me tros de as fal to de te ri o ra do.

No ano pas sa do, o Mi nis tro dos Trans por tes, Eli -
seu Pa di lha, já ad ver tia se ve ra men te para a se ri e da -
de do qua dro e seu ine xo rá vel agra va men to, por que
qual quer bu ra co no as fal to ten de a cres cer, de vi do ao
es bo ro a men to das bor das, o qual, por seu tur no, de -
cor re da ero são do solo afe ta do.

Se as pro vi dên ci as en tão pro pos tas por S. Exª
ti ves sem sido ado ta das na que la opor tu ni da de, a gra -
vi da de do pro ble ma e a pre vi são de des pe sas não te -
ri am cres ci do tan to, de cor ri do um ano.

Nes te úl ti mo fi nal de se ma na, o Mi nis tro Eli seu
Pa di lha vol tou a ad ver tir a so ci e da de para a des tru i -
ção do sis te ma ro do viá rio na ci o nal, di zen do, com a
sin ce ri da de que o ca rac te ri za, sem me i as-pa la vras,
que, se o Bra sil não in ves tir no se tor – com ur gên cia e
con sis tên cia –, já a par tir dos pró xi mos me ses es ta re -
mos en fren tan do um ”apa gão das es tra das“.

Nós per de mos tem po na ques tão ener gé ti ca.
Não ou vi mos os téc ni cos que aler ta ram para o caos
que se avi zi nha va. Va mos ago ra er rar de novo? Va -
mos fe char os olhos e os ou vi dos às ad ver tên ci as fe i -
tas pe las au to ri da des e pe los téc ni cos do se tor ro do -
viá rio? Va mos fin gir que não as sis ti mos e não le mos
as re por ta gens diá ri as em tor no do pro ble ma? Te mos 
nós o di re i to de, por omis são, per mi tir que o povo, já
sem luz, fi que tam bém im pos si bi li ta do de trans por tar
seus bens e seus pro du tos com o mí ni mo de con for to
e, prin ci pal men te, se gu ran ça? É lí ci to exi gir que o ci -

da dão pa gue, nas ofi ci nas e bor ra cha ri as, o pre ço da
in cú ria ad mi nis tra ti va?

O Sr. Wal deck Orné las (PFL – BA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Wal deck Orné las (PFL – BA) – Se na dor
Na bor Jú ni or, V. Exª abor da um as sun to ex tre ma men -
te opor tu no. Eu tam bém o fa rei logo mais, des ta tri bu -
na, por que o pro ble ma das es tra das bra si le i ras é gra -
ve. É pre ci so evi tar o co lap so eco nô mi co do País. Te -
mos um apa gão, te mos um ”bu ra cão“ e te mos pro ble -
mas, tam bém, de fal ta de água em vá ri as me tró po les
na ci o na is. É pre ci so vol tar as vis tas para a in fra-es tru -
tu ra. V. Exª é de uma re gião, a Re gião Nor te, que, as -
sim como a Nor des te, é pro fun da men te de pen den te
de in ves ti men tos pú bli cos. Nas nos sas re giões não
exis te a al ter na ti va da ter ce i ri za ção dos ser vi ços, no
caso das es tra das par ti cu lar men te. Por tan to, so men -
te o Go ver no Fe de ral, com re cur sos pró pri os ou me di -
an te fi nan ci a men to de or ga nis mos in ter na ci o na is,
como o BID e o Ban co Mun di al, pode fi nan ci ar e exe -
cu tar a in fra-es tru tu ra de nos sas re giões. Gos ta ria de
cum pri men tá-lo por essa ini ci a ti va, que vem para que
de po is nin guém diga que foi pego de sur pre sa, co lhi -
do de sur pre sa com as cri ses. Não! Não po de mos ter
um País des te ta ma nho, des ta di men são, não ape nas 
fí si ca, mas, so bre tu do, hu ma na, po pu la ci o nal e eco -
nô mi ca, sen do tra ga do pe las emer gên ci as. Pre ci sa -
mos ter, efe ti va men te, uma re to ma da do pla ne ja men -
to no País, e o Go ver no Fe de ral, o se tor pú bli co as su -
min do seu pa pel de pre ve nir, por que pre ve nir é me -
lhor do que re me di ar.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Agra de -
ço ao no bre Se na dor Wal deck Orné las o opor tu no e
ob je ti vo apar te que dá ao meu mo des to dis cur so, do
qual, com mu i ta hon ra, faço cons tar seu teor.

Os nú me ros são as sus ta do res: cer ca de 70%
dos 56 mil qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is têm con -
ser va ção e si na li za ção de fi ci en tes. Qu in ze mil qui lô -
me tros, 26,7% do to tal, ca u sam hor ror a quem pre ci -
sa per cor rê-los, pois suas con di ções vão de ”más“ a
”pés si mas“ – isso, é bom que se fri se, den tro dos pa -
drões bra si le i ros, já mu i to aba i xo das for mi dá ve is es -
tra das ale mãs e eu ro péi as em ge ral e das dos Esta -
dos Uni dos.

Quem mais co nhe ce as nos sas vias ter res tres
são os pro fis si o na is do se tor, os ca mi nho ne i ros e os
do nos das em pre sas de trans por te. Pois eles ga ran -
tem que 80,3% das es tra das bra si le i ras se en con tram 
em es ta do de con ser va ção pés si mo ou de fi ci en te.



As cam pa nhas de se gu ran ça do trân si to cos tu -
mam acen tu ar a ir res pon sa bi li da de com que di ri gem
mu i tos dos nos sos mo to ris tas.

Re al men te, exis tem ver da de i ros cri mi no sos ao
vo lan te de au to mó ve is, ca mi nhões e ôni bus. Mas, da
mes ma for ma, não se ad mi te atri bu ir aos mo to ris tas a 
cul pa in te gral pe los aci den tes que, to dos os anos, en -
lu tam mi lha res de fa mí li as.

Sim, por que o Esta do não tem como ne gar es ta -
tís ti cas, de sua pró pria ela bo ra ção, que com pro vam o
aban do no a que re le gou a ma lha ro do viá ria na ci o nal.

Nos úl ti mos dez anos, os in ves ti men tos no se tor 
des pen ca ram. Se for mos bus car nú me ros ain da mais
an ti gos, en con tra re mos re gis tros as som bro sos: em
1975, os in ves ti men tos nas es tra das re pre sen ta ram
1,8% do Pro du to Inter no Bru to; na úl ti ma dé ca da, não 
pas sa ram de 0,2%.

Re pi to, para os Co le gas que não en ten de ram ou 
não acre di ta ram: o Bra sil in ves tiu nas es tra das fe de -
ra is, em 1975, 1,8% do PIB; nos anos 90, a mé dia
anu al não pas sou do 0,2%!

E ve jam que falo, ba si ca men te, de ro do vi as já
exis ten tes. Se qui ser mos co brar a am pli a ção do ta pe -
te as fál ti co, em con di ções de aten der ao pró prio cres -
ci men to na ci o nal nes se pe río do, en con tra re mos um
dé fi cit di fi cil men te men su rá vel, mas que, sem dú vi da,
é gi gan tes co. Afi nal, de dez anos para cá, pou co mais
de mil qui lô me tros fo ram acres cen ta dos à rede. 

Per mi tam-me Vos sas Exce lên ci as uma aná li se,
em par ti cu lar, das ro do vi as que ser vem o su do es te da 
Ama zô nia, onde se si tu am o Acre e Ron dô nia. Pois lá, 
como sem pre, o pro ble ma é mu i to ma i or que nas de -
ma is par tes do ter ri tó rio na ci o nal. Da dos do pró prio
Mi nis té rio dos Trans por tes des ta cam a pre ca ri e da de
da im por tan tís si ma BR-364, não ape nas na li ga ção
en tre as ca pi ta is dos dois Esta dos, Por to Ve lho e Rio
Bran co, mas tam bém no seu pro lon ga men to oci den -
tal, até Sena Ma du re i ra, to tal men te des tro ça do em
lar ga ex ten são.

Acre di to que to dos os de ma is Srs. Se na do res e
Srªs Se na do ras pre sen tes a esta ses são da ri am de po -
i men tos se me lhan tes so bre a gra vi da de da ques tão.
Ti ran do o Esta do de São Pa u lo e al gu mas ro do vi as
ex cep ci o na is do Cen tro-Sul, o qua dro é dan tes co, in -
clu si ve nas li ga ções do Dis tri to Fe de ral com os gran -
des cen tros eco nô mi cos, po lí ti cos e so ci a is do País.

O jor nal O Glo bo, na edi ção de on tem, ou viu, do 
Mi nis tro dos Trans por tes, um im pres si o nan te di ag -
nós ti co: ”as ro do vi as bra si le i ras es tão ven ci das“. Sem 
for tes in ves ti men tos no se tor, cor re mos o ris co de
vê-las de fi ni ti va e ir re me di a vel men te in tran si tá ve is,

in clu si ve em co ne xões es tra té gi cas em Mi nas Ge ra is, 
Pi a uí, Ma ra nhão, Ce a rá e Ba hia, que fun ci o nam
como pon tos de en con tro e de de ri va ção para ou tros
Esta dos. E te mos de in clu ir, nes se qua dro, as es tra -
das do Acre e de Ron dô nia.

Não po de mos es que cer a pre ca ri e da de das fi -
nan ças do País, que, re al men te, tor na di fí cil qual quer
in ves ti men to nos se to res mais ca ren tes de aten ção.
Pior ain da é quan do os re cur sos exis tem e são can ce -
la dos sem que se es ta be le çam fon tes equi va len tes
para su prir sua au sên cia.

É esse, jus ta men te, o caso das ro do vi as: em
1988, quan do foi pro mul ga da a atu al Cons ti tu i ção,
exis tia o Fun do Ro do viá rio Na ci o nal, di re ta men te vin -
cu la do à ven da de com bus tí ve is e que era em pre ga do 
na cons tru ção e con ser va ção de es tra das. Com isso,
o Orça men to Ge ral da União pas sou a ser a úni ca
fon te de ver bas para aque las obras  e, como se isso
não bas tas se, ain da exis tem os vi o len tos cor tes apli -
ca dos na li be ra ção e na exe cu ção da pro gra ma ção
or ça men tá ria.

Em 1999, por exem plo, es ta vam pre vis tos R$2,5 
bi lhões, mas só fo ram li be ra dos pou co mais de R$2
bi lhões; em 2000, a pro por ção foi ain da mais des fa vo -
rá vel: de ve ri am ter sido apli ca dos R$4,3 bi lhões, mas
sa í ram, efe ti va men te, me nos de R$1,5 bi lhão; e as
pers pec ti vas para 2001 são ater ro ri za do ras: de uma
pre vi são to tal de R$5,2 bi lhões, até maio só fo ram li -
be ra dos R$173 mi lhões, em nú me ros re don dos.

Di an te des ses nú me ros e des se ce ná rio pre o -
cu pan te, a Na ção exi ge se ri e da de e cons ciên cia de
seus ho mens pú bli cos. É hora de tro car a re tó ri ca e as 
pro mes sas va zi as por atos con cre tos, ob je ti vos e ca -
pa zes de re al men te re sol ver o gra ve pro ble ma ro do -
viá rio na ci o nal. Gran des te ses, gran des mu dan ças,
por mais bem-vin das que se jam, não po dem nos im -
pe dir de agir hoje, ago ra, nes te pre ci so mo men to,
para im pe dir a imi nen te des tru i ção ir re me diá vel do
que foi cons tru í do, com di fi cul da des imen sas, ao lon -
go dos tem pos.

Por mais an ti pá ti co e pou co pa la tá vel que seja,
a úni ca sa í da está no res ta be le ci men to ime di a to do
Fun do Ro do viá rio Na ci o nal, do tan do o Esta do de re -
cur sos para cum prir sua obri ga ção. Nin guém gos ta
de pa gar im pos tos – e é jus ta men te por isso que os
tri bu tos se cha mam ”im pos tos“: é a im po si ção do in te -
res se co le ti vo so bre o in di vi du al, em nome de va lo res
ma i o res, como cres ci men to da eco no mia na ci o nal e
se gu ran ça para os pró pri os ci da dãos e suas fa mí li as.
Nin guém paga im pos tos por pra zer ou por di le tan tis -
mo, mas, quan do o pro du to dos tri bu tos é bem-em -



pre ga do, os con tri bu in tes sa bem re co nhe cê-lo. E
usu fru em dos be ne fí ci os de les de cor ren tes.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
às vés pe ras de mais um pe río do de fé ri as, em ju lho.
Ro ga mos a Deus que não per mi ta a re pe ti ção das
oca siões an te ri o res, quan do re ce be mos tan tas no tí ci -
as in fa us tas, quan do tan tas fa mí li as fo ram des tro ça -
das em tra gé di as que po de ri am ter sido evi ta das.

Sem pre ou vi mos de nos sos pais que ”pre ve nir é 
me lhor do que re me di ar“. E quan do es ta mos em face
do ir re me diá vel? E quan do não há re mé dio, quan do
só exis tem a dor e o so fri men to?

Con cluo jus ta men te ci tan do a re por ta gem de O
Glo bo que traz a in for ma ção do Mi nis té rio dos Trans -
por tes e a en tre vis ta com seu ti tu lar, em que se afir -
ma:

Se gun do es tu do do Mi nis té rio, o caos
nas es tra das au men tou em 50% o nú me ro
de aci den tes e ele vou em 58% o con su mo
de com bus tí ve is. A con clu são é de que mu i -
tas das 6.500 mor tes ocor ri das nas es tra das 
fe de ra is em 2000 po de ri am ter sido evi ta -
das. E o pró prio Mi nis tro Eli seu Pa di lha afir -
ma, tex tu al men te: ‘Os in ves ti men tos ca í ram
e a de man da cres ceu. A ida de mé dia da
ma lha é de 25 anos, em bo ra a vida útil seja
de ape nas 12. Ago ra não te mos mais mar -
gem para não in ves tir!’.

Nas pa la vras do Mi nis tro Eli seu Pa di lha, dos
Trans por tes, en con tra mos a mais fiel e ho nes ta aná li -
se da gra vi da de da si tu a ção.

Que nin guém, mais tar de, ve nha di zer que ”era
im pre vi sí vel“ a fa lên cia com ple ta do sis te ma ro do viá -
rio na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de, por per -
mu ta com o Se na dor Nova da Cos ta. V. Exª dis põe de
vin te mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor nei on tem de
uma vi a gem à Nova Ior que, nos Esta dos Uni dos,
onde par ti ci pei, como mem bro da de le ga ção bra si le i -
ra, da ses são es pe ci al da Assem bléia das Na ções
Uni das (Istam bul+5) que ava li ou a im ple men ta ção da
Agen da Ha bi tat. Tal agen da foi es ta be le ci da em 1996, 
em Istam bul, na Con fe rên cia das Na ções Uni das so -
bre Assen ta men tos Hu ma nos (Ha bi tat II), à qual tam -

bém com pa re ci. E ago ra, du ran te al guns dias, es ti ve
em qua se to das as Co mis sões e re u niões de Ple ná rio 
na ONU a res pe i to do Ha bi tat. Opor tu na men te, es ta -
rei aqui nes ta tri bu na tra zen do um re la tó rio for mal de
todo o tra ba lho ali de sen vol vi do e da nos sa par ti ci pa -
ção como re pre sen tan te des ta Casa.

Srª Pre si den te, re gres san do da que la vi a gem,
de pa rei-me com uma in for ma ção que, em prin cí pio,
an tes de de i xar este País, eu pen sa va fos se fru to ape -
nas de in ter pre ta ções equi vo ca das de al guns jor na -
lis tas. Con tu do, ago ra sen ti que aque la no tí cia pro ce -
dia, pois, ao che gar ao meu Esta do, en con trei a po pu -
la ção so bres sal ta da e re vol ta da com a dis po si ção do
Go ver na dor Ge ral do Alckmin, do Esta do de São Pa u -
lo, de fe char o ca nal Pe re i ra Bar re to, que per mi te o
es co a men to de par te con si de rá vel da pro du ção de
grãos de Go iás, so bre tu do do su do es te go i a no, pela
hi dro via Pa ra na í ba, Ti e tê e rio Pa ra ná.

A cons tru ção des sa hi dro via ini ci ou-se no go -
ver no do sa u do so Fran co Mon to ro, que, como Go ver -
na dor de São Pa u lo, como Se na dor da Re pú bli ca,
como De pu ta do Fe de ral, hon rou e dig ni fi cou a po lí ti ca 
bra si le i ra. S. Exª teve o al can ce ex tra or di ná rio de per -
ce ber que go ver nar um Esta do é mu i to mais do que
se pre o cu par es tri ta men te com os pro ble mas do pró -
prio Esta do. Como que in te gran do uma or ques tra de
tra ba lho em fa vor do País, ne nhum Go ver na dor, ne -
nhum Esta do pode fa zer pla nos de go ver no pen san -
do ex clu si va men te no seu ter ri tó rio. Ao con trá rio, prin -
ci pal men te nos dias de hoje, quan do o mun do se glo -
ba li za, re for ça-se ain da mais a idéia de que nin guém
é ca paz de re a li zar um bom go ver no iso la da men te.

O ex-Go ver na dor Fran co Mon to ro, ho mem de
vi são ex tra or di ná ria, deu iní cio ao pro je to que foi pra ti -
ca men te con clu í do no Go ver no Qu ér cia e con so li da -
do no Go ver no Fle ury: a cons tru ção da Hi dro via Ti e tê
– Pa ra ná. Enquan to o Go ver no de São Pa u lo in ves tia
na re a li za ção des se pro je to, o Go ver no de Go iás e al -
gu mas em pre sas pri va das co me ça ram a in ves tir na
cons tru ção de por tos ao lon go do rio, já que, além do
Esta do de São Pa u lo, o oes te de Mi nas Ge ra is e o sul
e o su do es te de Go iás se ri am be ne fi ci a dos. Por
exem plo, na ci da de de São Si mão, no su do es te go i a -
no, com re cur sos so bre tu do da ini ci a ti va pri va da,
cons tru iu-se um mo der no por to flu vi al pelo qual são
em bar ca das em tor no de 1,5 mi lhão de to ne la das de
soja e de mi lho por sa fra, re du zin do o cus to do fre te
em apro xi ma da men te US$20 por to ne la da, re pre sen -
tan do uma re du ção de qua se 50% no cus to do fre te
do nos so pro du to do su do es te go i a no até o Por to de
San tos.



Com es ses in ves ti men tos que, por par te do Go -
ver no do Esta do de São Pa u lo e do Go ver no Fe de ral,
cus ta ram apro xi ma da men te US$2 bi lhões, com ou -
tros mi lhões de dó la res in ves ti dos ao lon go do rio na
cons tru ção de por tos, in clu si ve o da ci da de de São Si -
mão, em Go iás, com a in fra-es tru tu ra de ar ma zéns,
com as ro do vi as e com a ener gia elé tri ca le va da pelo
Go ver no go i a no, con so li dou-se uma es tru tu ra ex tra -
or di ná ria. As pers pec ti vas são cada dia me lho res de
que o Bra sil con te com uma in fra-es tru tu ra ca paz de
pro mo ver o seu de sen vol vi men to.

Não fi cou nis so. Trans por tan do seus pro du tos
por ro do via, o pro du tor go i a no com pe tia com os pro -
du to res do Sul do País, mais es pe ci fi ca men te Rio
Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, que es tão
pra ti ca men te ao lado do Por to de Pa ra na guá, com os
pro du to res de São Pa u lo, que es tão pró xi mos do Por -
to de San tos, e com os pro du to res do Espí ri to San to e 
de par te de Mi nas Ge ra is. Com a cons tru ção de uma
hi dro via par tin do do Por to de São Si mão e che gan do
a Pe der ne i ras, no Esta do de São Pa u lo, fa zen do o
trans bor do para a fer ro via até o Por to de San tos, in -
ves tiu-se ma ci ça men te na pro du ção de grãos no su -
do es te de Go iás. Mi lhões de dó la res fo ram in ves ti dos
na ocu pa ção de no vas áre as, na aqui si ção de má qui -
nas e em im ple men tos agrí co las. O Go ver no de Go iás 
pa vi men tou ro do vi as na que la re gião, e o Go ver no Fe -
de ral, com a par ti ci pa ção de Go iás, pa vi men tou a
BR-185, li gan do Ja taí a Pi ra nhas e Pi ra nhas a Bar ra
do Gar ças, no nor te de Mato Gros so. Todo esse in -
ves ti men to ocor reu em vir tu de da cons tru ção da Hi -
dro via Ti e tê-Pa ra ná.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor nan -
do ao meu Esta do, de pa rei-me com a in for ma ção de
que o Go ver na dor do Esta do de São Pa u lo fe cha rá o
Ca nal Pe re i ra Bar re to para per mi tir o au men to da pro -
du ção de ener gia em tor no de 800 me ga watts na Hi -
dre lé tri ca de Ilha Sol te i ra e em ou tras duas si tu a das
um pou co aba i xo, até a Hi dre lé tri ca de Ita i pu.

Acre di to que o Go ver na dor do Esta do de São
Pa u lo está dis pos to a as su mir essa ati tu de pen san do
no Bra sil. O Go ver na dor Ge ral do Alckmin – até pro -
vem o con trá rio – é um ho mem sé rio. No en tan to, S.
Exª está co me ten do um equí vo co im per doá vel. Como 
Go ver na dor de São Pa u lo, S. Exª não tem o di re i to de
go ver nar pen san do ape nas em seu Esta do, as sim
como qual quer Go ver na dor de ou tro Esta do. Deve-se
pen sar no Bra sil.

O Esta do de São Pa u lo não po dia ter per mi ti do
que se in ves tis se tan to na cons tru ção da que la obra
ela bo ra da por Go ver nos an te ri o res. De uma hora

para ou tra, a pre tex to de au men tar a pro du ção de
ener gia na que le Esta do, de i xa ram em pre sas e mi lha -
res de pro du to res en tre gues à pró pria sor te. Não po -
de mos ace i tar isso.

Cada go ver nan te, prin ci pal men te dos gran des
Esta dos, deve en ten der o es pí ri to fe de ra ti vo do Bra sil. 
É jus ta men te den tro des se es pí ri to que esta Casa
jus ti fi ca seu de ver de ze lar pela Fe de ra ção e pe los di -
re i tos dos Esta dos. A Câ ma ra dos De pu ta dos é cons -
ti tu í da de Par la men ta res em nú me ro pro por ci o nal ao
de ha bi tan tes dos seus Esta dos, mas o Se na do Fe de -
ral, de nú me ro igual de re pre sen tan tes de to dos os
Esta dos – gran des, mé di os e pe que nos –, a fim de
que não ocor ra o que o Go ver na dor do Esta do do
Esta do de São Pa u lo está pres tes a con su mar: o fe -
cha men to de um ca nal hoje vi tal para Go iás e para a
agri cul tu ra.

As au to ri da des bra si le i ras não têm o di re i to de
as su mir po si ções bi to la das ape nas com in te res ses
ime di a tos ou pró xi mos. Fu tu ra men te, este País não
se ali men ta rá de au to mó ve is, li qüi di fi ca do res ou te le -
vi so res fa bri ca dos em São Pa u lo. O Bra sil pre ci sa rá
sem pre de pro du zir ali men tos – e a prá ti ca da agri cul -
tu ra em Go iás pas sou a re pre sen tar uma es tru tu ra
im pres cin dí vel.

Des se modo, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ape lo ao Sr. Go ver na dor do Esta do de São Pa -
u lo para que, a pre tex to de au men tar 800mW na pro -
du ção de ener gia, não sa cri fi que ou tros Esta dos e ou -
tras áre as da eco no mia na ci o nal. Isso é ina ce i tá vel.
Ve nho en ten den do que o Sr. Go ver na dor, em bo ra ain -
da dan do seus pri me i ros pas sos como exe cu ti vo nes -
te País e já como Go ver na dor do ma i or Esta do do
Bra sil, não deve fa zer isso, por que se ria ne gar tudo
aqui lo que em S. Ex.ª tem sido mo ti vo de ad mi ra ção
por to dos nós, du ran te toda a sua vida pú bli ca. S. Ex.ª
não tem o di re i to de co me ter es ses equí vo cos, não
tem o di re i to, na con di ção de Go ver na dor do ma i or
Esta do, de de i xar para lá as ques tões que afe tam os
in te res ses de ou tros Esta dos.

La men ta vel men te, foi esse mes mo Go ver na dor
que des co nhe ceu, como se fos se tra ba lho des pro vi do 
de va lor, o re la tó rio da Uni camp. Já fiz um ou dois pro -
nun ci a men tos aqui a res pe i to do ami an to, veio a Uni -
camp e dis se que o ami an to de Go iás não é can ce rí -
ge no, não traz ne nhum pre ju í zo à pes soa hu ma na; na 
ver da de, traz pre ju í zo, sim, mas como qual quer ati vi -
da de que pro vo que po e i ra. Então, a ques tão diz res -
pe i to ape nas a um meio de ma ne jo da que le pro du to.
No en tan to, o Go ver na dor san ci o na uma lei pro i bin do
o uso do ami an to na Ci da de de São Pa u lo. Essa foi a



no tí cia que me che gou, mas nem que ro crer que isso
te nha acon te ci do. Essa san ção é ina ce i tá vel e, se
ocor reu, es pe ra mos que esse equí vo co seja cor ri gi -
do.

Fiz um aler ta, cer to dia, ao sa u do so Go ver na dor 
Má rio Co vas, com quem eu ti nha um re la ci o na men to
fra ter no, não de um dia, nem de me ses, mas de anos,
ain da da épo ca do MDB. Encon tra va no Go ver na dor
Co vas aque le com pa nhe i ro de ide al de jor na da, de
luta pela re de mo cra ti za ção, luta por um Bra sil me lhor.
Um dia, vim a esta tri bu na e fiz um pe di do ao Go ver -
na dor Má rio Co vas, para que ti ves se pa ciên cia, por -
que um Go ver no tão po de ro so como o de São Pa u lo
não po dia im pli car com um pro gra ma de in cen ti vo à
in dus tri a li za ção de Go iás, na área de em pre sas e de
agro in dús tri as que têm como ob je ti vo a trans for ma -
ção da ma té ria pri ma que ali pro du zi mos.

Ago ra, o atu al Go ver na dor vai à Jus ti ça e pro põe
uma ação di re ta de ins cons ti tu ci o na li da de. Ora, será
que um Esta do como o de Go iás e ou tros, por pe que -
nos que se jam, não me re cem o res pe i to e a con si de ra -
ção das au to ri da des do Esta do de São Pa u lo?

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos nos con for mar com tal ati tu de. Por tan to, faço
um ape lo des ta tri bu na ao Go ver na dor Ge ral do
Alckmin, para que S. Exª se con so li de como es ta dis ta
que en xer ga lon ge e alto, não des cen do a ques tões
que, mu i tas ve zes, para São Pa u lo são pe que nas,
mas, para nós, são gran des, im por tan tes. Não fe che o 
ca nal Pe re i ra Bar re to, pois se ria um gol pe ina ce i tá vel
à eco no mia do Esta do de Go iás, que, nos dias atu a is,
pro duz qua se 10% da pro du ção de grãos do País,
mais de 10% de car ne e é o se gun do ou ter ce i ro pro -
du tor de le i te. Go iás tam bém tem o di re i to de ex pe ri -
men tar o de sen vol vi men to sem pre ju í zo de ou tros
Esta dos. Go iás se de sen vol ve numa área que ofe re ce 
tran qüi li da de e ga ran tia à po pu la ção do Bra sil, por que 
pro duz ali men tos. É um Esta do que bus ca a ri que za
por meio do suor de seu povo. E esse povo me re ce
res pe i to e con si de ra ção.

Por tan to, é o meu pro tes to ao pro pa la do fe cha -
men to do ca nal Pe re i ra Bar re to e, ao mes mo tem po, o 
nos so ape lo ao Go ver na dor Ge ral do Alcki min para
que não co me ta esta es tri pu lia, esta sel va ge ria con tra 
o Esta do cen tral do Bra sil, que, um dia, ce deu par te
do seu ter ri tó rio para que aqui se cons tru ís se esta
Ca pi tal, para que se tor nas se o cen tro das de ci sões
na ci o na is, mas não para que fos se o alvo não sei se
de uma oje ri za gra tu i ta ou de um des ca so in jus ti fi cá -
vel por par te de pes so as tão im por tan tes do nos so
País.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Pas so
ago ra a pa la vra ao no bre Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro ir re -
cu sá vel ter que re tor nar a esta tri bu na do Se na do Fe -
de ral para tra tar de mais in ver da des e le vi an da des di -
ri gi das à mi nha pes soa, nes ta lon ga cam pa nha que o
Se na do e a so ci e da de bra si le i ra são tes te mu nhas
des de o ano pas sa do, quan do a ques tão re la ti va à
Pre si dên cia do Se na do pas sou a ser tema de gran de
po lê mi ca no Se na do Fe de ral.

Srª Pre si den te, con si de ro ir re cu sá vel ao ho mem 
pú bli co se sub me ter a esse tipo de si tu a ção. Se gu ra -
men te, se eu e tan tos ou tros não de se jás se mos es tar
sub me ti dos a este tipo de si tu a ção, não de ve ría mos
par ti ci par da vida pú bli ca, por mais que isso seja do lo -
ro so, por mais que isso atin ja, além do ho mem pú bli -
co, fa mi li a res e pes so as que o cer cam. Mas isso é ir -
re cu sá vel para o ho mem pú bli co, prin ci pal men te
quan do ocu pa es pa ço na po lí ti ca, na ad mi nis tra ção e
gal ga po si ções.

Mas isso não ocor re, Srª Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ape nas na His tó ria do Bra sil. Há pou co
tem po, li uma pá gi na ma ra vi lho sa es cri ta por Rui Bar -
bo sa, quan do es ta va exi la do na Ingla ter ra, a res pe i to
do caso do Ca pi tão Alfre do Drey fus. 

Esse Ca pi tão foi acu sa do de ser um es pião, ter
for ne ci do in for ma ções du ran te a 1ª Gu er ra Mun di al à
Emba i xa da da Ale ma nha con tra a Fran ça. Era um ju -
deu, e a par tir daí, por uma pos tu ra fun da men tal men -
te pre con ce i tu o sa con tra os ju de us, ins ta u rou-se na
im pren sa, ins ta u rou-se no seio da opi nião pú bli ca
uma das pi o res cam pa nhas de que um ho mem pos sa
ser ob je to. E des tru í ram o Ca pi tão Alfre do Drey fus;
con de na ram-no e, mais do que con de nar, fi ze ram
com que esse ho mem pas sas se pe las pi o res hu mi -
lha ções. Re ti ra ram-lhe o far da men to em pra ça pú bli -
ca; ele foi ob je to dos ma i o res im pro pé ri os ver ba is na
via pú bli ca e em toda par te por onde foi car re ga do até
ser le va do à Ilha do Di a bo, na Gu i a na Fran ce sa, onde
cum priu par te da pena. So men te 5 anos de po is, ele
foi re a bi li ta do, ou me lhor, foi re a ber to o pro ces so, e
mu i tos anos de po is, ele foi re a bi li ta do; um dos ma i o -
res er ros já co me ti dos por pos tu ra pre con ce i tu o sa
con tra al guém.

No Bra sil, ci ta rei al guns ca sos re cen tes: quem
não se re cor da do que acon te ceu com o ex-Mi nis tro
da Jus ti ça Ibra im Abi-Ackel, atu al De pu ta do Fe de ral
pela re pre sen ta ção de Mi nas Ge ra is. Um dos po lí ti cos 
mais ta len to sos que co nhe ci e com quem con vi vi na



Câ ma ra dos De pu ta dos. Foi des tru í do numa de ter mi -
na da épo ca por que sim ples men te foi acu sa do de es -
tar en vol vi do cri mi no sa men te com con tra ban do de
pe dras pre ci o sas. O tem po pas sou e fi cou com pro va -
do que o ex-Mi nis tro Ibra him Abi-Ackel nada ti nha que 
ver com pe dras pre ci o sas. Se gu ra men te pur gou, com 
sua fa mí lia, com seus ami gos, a con de na ção ter rí vel
de ter en fren ta do, àque la al tu ra, tal acu sa ção. Ain da
mais re cen te men te, quem não se re cor da do epi só dio 
do ex-Mi nis tro da Sa ú de Alce ni Gu er ra – o fa mo so
caso da com pra de bi ci cle tas e de ou tros itens por
par te do Mi nis té rio da Sa ú de? Esse ho mem foi exe -
cra do numa cam pa nha vi o len tís si ma; em par te teve
des tru í da a sua fa mí lia, mas se re a bi li tou, re cen te -
men te, quan do foi ele i to pre fe i to de sua ci da de, Pato
Bran co, no Pa ra ná, e hoje exer ce o im por tan te car go
de Che fe do Ga bi ne te Ci vil do Go ver no da que le Esta -
do. O atu al Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri -
que Car do so, du ran te os úl ti mos dois anos, qua se to -
dos os dias es te ve com o seu nome li ga do a um dos -
siê no Ca ri be que en vol via o fa le ci do Go ver na dor de
São Pa u lo Má rio Co vas, o fa le ci do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções Sér gio Mot ta e o atu al Mi nis tro da Sa ú de, 
José Ser ra. Qu an tas pá gi nas de jor na is e re vis tas
des te País, no ti ciá ri os de te le vi são in for ma ram que o
Pre si den te da Re pú bli ca ti nha uma con ta ile gal num
pa ra í so fis cal jun to com es ses ou tros per so na gens da 
vida pú bli ca bra si le i ra. Pas sa dos dois anos, ago ra se
afir ma que o dos siê era ape nas uma fal si fi ca ção. Ima -
gi nem o dra ma do Pre si den te da Re pú bli ca em re la -
ção a essa ques tão.

Srª Pre si den te, no meu caso, ao lon go dos úl ti -
mos tem pos, fui acu sa do pelo re la tó rio do Ban co
Cen tral do Bra sil de que re cur sos do Ban co do Esta do 
do Pará – quan do ain da era Go ver na dor, há cer ca de
17 anos – fo ram pa rar numa con ta ban cá ria mi nha.
Se gun do o que tem sido di vul ga do com a ma i or in sis -
tên cia, com a ma i or fir me za, e de um modo ge ral
sem pre lem bran do que com pro va da men te es ses re -
cur sos fo ram pa rar nas con tas do atu al Se na dor Ja -
der Bar ba lho, men ci o nan do nú me ros do ban co e da
con ta, e tudo atri bu í do ao re la tó rio do Ban co Cen tral
do Bra sil. Não tem adi an ta do, Srª Pre si den te – e aqui
me di ri jo não só a V. Exª, mas aos Se na do res que me
hon ram, aos jor na lis tas, às pes so as que nos as sis -
tem nas ga le ri as, e par ti cu lar men te ao te les pec ta dor
da nos sa TV Se na do –, não tem adi an ta do ab so lu ta -
men te que eu te nha di vul ga do o pa re cer fi nal do Ban -
co Cen tral do Bra sil. Não tem adi an ta do! Não in te res -
sa! O re la tó rio fi nal do Ban co Cen tral do Bra sil de di ca
um pa rá gra fo in te i ro a mim, ex clu in do-me e di zen do

que, ape sar do es me ro, do in te res se dos agen tes de
fis ca li za ção, não che gou a ne nhum in dí cio ou pro va
que pu des se me in di ci ar. O pa re cer do Ban co Cen tral
do Bra sil, as si na do pelo Che fe do De par ta men to Ju rí -
di co, pelo Pro cu ra dor-Ge ral do Ban co Cen tral e pelo
Pre si den te do Ban co do Bra sil, não in te res sa, é ir re le -
van te. Apa nha ram um la u do de fis ca li za ção que não
foi re co nhe ci do nem ace i to pela Di re ção do Ban co
Cen tral do Bra sil. O que vale é a afir ma ção de que, na 
mi nha con ta, fo ram pa rar re cur sos que per ten ci am ao 
Ban co do Esta do do Pará.

Srª Pre si den te, peço a V. Exª que con si de re
como lido e in se ri do nos Ana is des ta Casa, mais uma
vez, o re la tó rio fi nal do Ban co Cen tral do Bra sil que
tra ta de di zer, em por tu guês e não em gre go ou ale -
mão, que, ape sar do es me ro e do in te res se em me
en vol ver, não foi pos sí vel che gar a ne nhum in dí cio ou
pro va. Não in te res sa isso. Inte res sa que devo res pon -
der àque les que pu bli cam ou di vul gam que há um re -
la tó rio me in cri mi nan do. E atri bu em isso ao Ban co
Cen tral do Bra sil, o mes mo que che gou a essa con -
clu são. Mas não in te res sa. O que se deve re pas sar à
opi nião pú bli ca, seja pela te le vi são, rá dio ou jor na is, é
que o Pre si den te do Se na do Fe de ral e do Con gres so
Na ci o nal foi en qua dra do e in di ci a do pelo Ban co Cen -
tral do Bra sil. Não in te res sa, Sr.ª Pre si den te, que o
Ban co Cen tral do Bra sil te nha re me ti do re cen te men te 
ao meu Esta do, e o Mi nis té rio Pú bli co do meu Esta do
te nha de ter mi na do o ar qui va men to. Isso tam bém não
in te res sa. Pres si o na ram tan to o Mi nis té rio Pú bli co
que aque le ór gão re sol veu re me ter o as sun to para a
Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, e as sim fez. A Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca emi tiu um pa re cer que
diz que, pela sex ta vez, tra ta do as sun to e, pela sex ta
vez, o ar qui va por não en con trar ne nhum in dí cio, ne -
nhu ma pro va que pos sa me en vol ver no epi só dio de
17 anos atrás, com base no re la tó rio. E aí al guns di -
zem: ”Não, mas ele es ca pou pela pres cri ção“. Não, eu 
não es ca pei pela pres cri ção. Não fui in clu í do por que o 
Ban co Cen tral do Bra sil es cre veu em por tu guês que,
ape sar do es me ro e do in te res se, não con se gui ram
che gar a ne nhum in dí cio, a ne nhu ma pro va para en -
qua drar-me. Mas não in te res sa, e aí cha ma-se o Dr.
Ge ral do Brin de i ro de ar qui va dor, por que o Dr. Brin de i -
ro não ti nha que ler o re la tó rio do Ban co Cen tral do
Bra sil. O Dr. Ge ral do Brin de i ro ti nha de ler aqui lo que
in te res sa a al guns, aqui lo ele ti nha que ler; o re la tó rio
do Ban co Cen tral do Bra sil, não. Por que S. Exª te ria
de ler o re la tó rio do Ban co Cen tral do Bra sil? S. Exª
tem de ler o que al guns es cre vem com a pos tu ra pre -
con ce i tu o sa, de se jan do con de nar-me pu bli ca men te.



O que está es cri to no fi nal do re la tó rio não in te res sa,
e nin guém pode di zer o con trá rio. 

Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, dis se ram
que vão ins ta u rar uma ação de res sar ci men to. Já que
na área cri mi nal, pe nal, nada é pos sí vel, vão im pe trar
uma ação de res sar ci men to con tra mim e con tra pes -
so as li ga das a mim. 

Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, te les pec -
ta do res da TV Se na do, por que tal di fi cul da de em im -
pe trar essa ação de res sar ci men to? Se todo dia é pu -
bli ca do que o di nhe i ro foi pa rar nas mi nhas con tas,
bas ta pe gar o ex tra to do Ban co e com pro var que o
che que foi di re ci o na do para tal lu gar e mo ver a ação
de res sar ci men to. Não se move a ação de res sar ci -
men to, mas res pon do di a ri a men te a uma ação de res -
sar ci men to que se es ta be le ce em al guns ór gãos da
im pren sa. Lá exis te uma ação de res sar ci men to, só
não há ação de res sar ci men to mo vi da con tra mim
nem con tra pes soa ne nhu ma li ga da a mim. 

Srª Pre si den te, ago ra fala-se de um ter ce i ro re -
la tó rio. Eu até dis se à im pren sa, brin can do, que já ha -
via um quar to, es ta va em pre pa ra ção um quin to, já
ha via um gru po de tra ba lho para um sex to e exis te a
ex pec ta ti va de se che gar a dez re la tó ri os. O epi só dio
se pro lon gou por de zes se te anos. É pos sí vel, se Deus 
me der sa ú de e von ta de de per ma ne cer na vida pú bli -
ca, que da qui a trin ta anos eu ain da es te ja fa lan do so -
bre o re la tó rio do Ban co Cen tral do Bra sil.

Ago ra há um re la tó rio fan tas ma! Te nho de res -
pon der, tam bém, a acu sa ções fan tas mas. De vez em
quan do, leio: “ um mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral”, que não tem nome; “um re pre sen tan te do Mi nis -
té rio Pú bli co do Pará”, que não tem nome... Ago ra há
um ter ce i ro re la tó rio – fan tas ma, por que não apa re ce
–, que traz co i sas no vas. E as sim sou obri ga do a con -
vi ver com essa si tu a ção. Não se ma te ri a li za ne nhu ma 
ação, e te nho de me sub me ter a essa ação que efe ti -
va men te me ca u sa dano, que pe na li za a mim, às pes -
so as pró xi mas a mim e à pró pria opi nião pú bli ca, que
fica as sus ta da!

Como é pos sí vel que haja tan tas pro vas, tan tas
evi dên ci as – di nhe i ro na con ta, re la tó rio afir man do
tudo isso –, e não se tome pro vi dên cia al gu ma? Você
que está as sis tin do à TV Se na do deve, de fato, fi car
es pan ta do: tan ta pro va, tan ta evi dên cia, e não se
toma ne nhu ma pro vi dên cia con cre ta! 

So mos to dos, por tan to, pe na li za dos. A opi nião
pú bli ca é pe na li za da por que fica a ima gi nar que por
ser Se na dor da Re pú bli ca, po lí ti co in flu en te, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, ne nhu ma pro vi dên cia é to -
ma da con tra mim.

Te nho de res pon der a um pro ces so que se de -
sen ro la aqui e ali, nos jor na is, e a res pon der a re la tó ri -
os fan tas mas, a de cla ra ções fan tas mas. Ne nhu ma
pro vi dên cia efe ti va é to ma da, e eu con ti nuo a aguar -
dar en quan to sou con de na do di a ri a men te. E con de -
na do em uma das co i sas que se gu ra men te é mais im -
por tan te para o ho mem pú bli co, que é a sua ima gem
pe ran te à opi nião pú bli ca. Dano ir re pa rá vel, dano que
me é ca u sa do hoje, que re per cu ti rá ama nhã em qual -
quer cam pa nha ele i to ral mi nha ou de al gum fi lho meu
que de se jar de di car-se à vida pú bli ca. Dano ir re pa rá -
vel eu já so fri, pe na li za do já es tou! 

Ve ja mos o caso da Su dam! Di zi am que es ta va
sen do re tar da do o re la tó rio da tal co mis são no me a da
para fa zer a in ves ti ga ção, por que ele se ria uma bom -
ba con tra mim. Aí veio o re la tó rio. Não fui ci ta do em
uma li nha se quer do re la tó rio, mas di zi am – re pi to –
que ele se ria uma bom ba con tra mim. De po is, como
não saiu nada no re la tó rio, dis se ram que a bom ba vi -
ria com os de po i men tos das pes so as que se ri am ou -
vi das pela Po lí cia Fe de ral e pelo Mi nis té rio Pú bli co.

Cer to do min go li em um jor nal: ”Não está nada
vin do ago ra, mas virá no fi nal“ – diz o ar ti cu lis ta. Até
aqui não veio nada, mas a ex pec ta ti va dele é que se -
gu ra men te no fi nal ha ve rá algo con tra mim. É a pre -
mo ni ção dele, e não so men te a pos tu ra pre con ce i tu o -
sa de quem usa a im pren sa como uma fra u de, de
quem usa a im pren sa sem le var em con ta a res pon sa -
bi li da de de quem está in for man do a opi nião pú bli ca,
que com pra os jor na is e as sis te à te le vi são na ex pec -
ta ti va de ser bem in for ma da. Não, o su je i to diz que
nada apa re ceu até ago ra, mas ele foi in for ma do de
que, no fi nal, ha ve rá acu sa ções con tra o Se na dor Ja -
der Bar ba lho.

Ci tam o meu re du to ele i to ral, que, em al guns ca -
sos, fi cou re du zi do. Alguns es cre vem as sim: ”em seu
re du to ele i to ral, Alta mi ra“ ou ”em seu re du to ele i to ral,
a Tran sa ma zô ni ca“. Con si de ro isso uma ofen sa. Sabe 
o povo do Pará que isso é uma ofen sa. Não te nho re -
du to ele i to ral so men te em Alta mi ra e na Tran sa ma zô -
ni ca; te nho re du to ele i to ral no Pará in te i ro. Já fui ele i to 
no Esta do do Pará oito ve zes, sen do duas como Go -
ver na dor. Con si de ro-me um lí der po lí ti co no meu
Esta do. 

Sur gem fra ses como “ali a do de Ja der, ami go ín -
ti mo de Ja der”. Ain da bem que não ex tra po lam de
ami go ín ti mo, por que já fico pre o cu pa do. A qual quer
hora po de rão ex tra po lar e ci tar uma pes soa que eu vi
em 1982, a quem fui apre sen ta do e, de lá para cá,
não me re cor do de tê-lo vis to, mas di zem que é meu
ali a do e ami go ín ti mo e que, por tan to, sou res pon sá -



vel pe los pro je tos que esse ci da dão exe cu tou no
Esta do do To can tins.

Por úl ti mo, não con for ma dos, re sol ve ram ex tra -
po lar para atin gir a mi nha mu lher, que tem um pro je to
de um pe que no ra ná rio e re ce beu da Su dam R$422
mil. Ima gi nam o que acon te ce ria se não es ti vés se -
mos em épo ca de pou ca in fla ção. Au men ta ram o va lor 
do in ves ti men to, de R$422 mil pas sou para R$9,6 mi -
lhões.

Di ri jo-me ago ra ao te les pec ta dor da TV Se na -
do. De fato, vo cês de vem ter fi ca do pro fun da men te in -
dig na dos. Como é pos sí vel gas tar R$9,6 mi lhões em
um pe que no ra ná rio?!... E, o pior: des vi ar o di nhe i ro
do ra ná rio? Se gun do a im pren sa, ain da des vi ou o di -
nhe i ro do ra ná rio!

Não há, ab so lu ta men te, ne nhu ma pro ce dên cia
nis so. O pe que no ra ná rio da mi nha mu lher está lá de -
vi da men te im plan ta do. Ne nhu ma ação exis te no sen -
ti do de es ta be le cer ne nhum re cur so de na tu re za ju di -
ci al com vis tas ao can ce la men to. Res pon deu à Su -
dam que está lá e está in gres san do na Jus ti ça Fe de -
ral com uma vis to ria ad per pe tu am rei me mo ri am,
uma an te ci pa ção de pro va, con vo can do a jus ti ça e a
pe rí cia da Su dam para de mons trar.

Mas a mi nha mu lher tem sido ob je to da cha co ta, 
por que nem a mu lher se res pe i ta! A mi nha mu lher é
apre sen ta da à opi nião pú bli ca como ten do des vi a do
R$9,6 mi lhões, em bo ra te nha re ce bi do ape nas
R$422 mil.

Srª Pre si den te, até aqui não con se gui ram nada
além de es pe cu la ção, ne nhu ma com pro va ção de en -
vol vi men to meu em ir re gu la ri da de na Su dam. Entre -
tan to, to dos os dias re quen tam o as sun to, de al gu ma
for ma re de se nham o no ti ciá rio pro cu ran do ci tar-me
de for ma si bi li na, sem pre usan do o ver bo no tem po
pre té ri to: te ria, se ria. É sem pre des sa for ma. E lá es -
tou.

Srª Pre si den te, re vis ta de cir cu la ção na ci o nal di -
vul ga a exis tên cia de uma fita com a gra va ção de uma 
con ver sa en tre um ca sal e um ad vo ga do, na qual,
após uma ne go ci a ção no va lor al tís si mo de US$4 mi -
lhões, afir mam que um che que foi as si na do em um
ho tel em São Pa u lo e en tre gue ao ven de dor de Tí tu -
los da Dí vi da Agrá ria. A mu lher, de se jan do sa ber a
quem ha via sido en tre gue, afir ma que cor reu e me viu
re ce ben do o che que des sa pes soa. Esse fato te ria
ocor ri do a há tre ze anos. 

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não dis -
cu ti rei o pro ces so da de sa pro pri a ção des sa área, por -
que não me cabe dis cu ti-lo. Pri me i ra men te, a ma té ria
já tra mi ta va an tes de mim no an ti go Mi nis té rio da Re -

for ma Agrá ria. Li mi tei-me, úni ca e ex clu si va men te, a
en ca mi nhar ao Pre si den te da Re pú bli ca o de cre to
que a de cla rou de in te res se para a re for ma agrá ria.

Quem co nhe ce um pro ces so agrá rio sabe que
ele nas ce na Uni da de fe de ra ti va, onde são exa mi na -
dos os do cu men tos, re a li za dos os ser vi ços de to po -
gra fia e for ne ci dos to dos os pa re ce res até che gar ao
ga bi ne te do Mi nis tro, que não toma ini ci a ti vas des sa
na tu re za. Esse as sun to já vi nha tra mi tan do des de
ges tões an te ri o res.

De i xei o Mi nis té rio. O en tão Mi nis tro Iris Re zen -
de, que aqui me dá o pri vi lé gio da sua au diên cia, foi
quem ba i xou a por ta ria au to ri zan do pos te ri or men te a
mi nha sa í da e que, efe ti va men te, se des se iní cio ao
pro ces so de de sa pro pri a ção. As pes so as in for ma das
sa bem que a sim ples de cla ra ção de in te res se não é a
de sa pro pri a ção pro pri a men te dita. A de sa pro pri a ção
é um pro ces so au tô no mo. A de cla ra ção ain da não é a
de sa pro pri a ção, que só foi ma te ri a li za da quan do era
Mi nis tro o ex-De pu ta do Fe de ral Le o pol do Bes so ne.
Isso ocor reu nos idos de 1988.

Em 1992, ins ta u rou-se um in qué ri to po li ci al e ju -
di ci al, que tra mi tou du ran te nove anos e que só ago ra
foi con clu í do, ape nan do al gu mas pes so as. Nes ses
nove anos, o meu nome não foi ci ta do em mo men to
al gum, em ne nhum do cu men to ou de po i men to, em
par te al gu ma. Ago ra, es tou in se ri do gra tu i ta men te
numa con ver sa te le fô ni ca em que se ale ga va de que
fui vis to há 13 anos no lobby, na por ta ou nos fun dos
do ho tel, seja onde for, re ce ben do o che que que ha via 
sido re pas sa do à pes soa que ne go ci ou os Tí tu los da
Dí vi da Agrá ria re sul ta dos dis so.

Tra go ao Se na do a in for ma ção: o ad vo ga do que
con ver sa ao te le fo ne é o Sr. Gil do Fer raz, Pro cu ra dor
da Re pú bli ca apo sen ta do, que move uma in ves ti ga -
ção de pa ter ni da de no Fó rum de Be lém para ten tar
pro var que uma me ni na – uma mo ci nha atu al men te –
é fi lha do ex-pro pri e tá rio da emis so ra de pro gra ma de
te le vi são que mi nha fa mí lia pos sui na re fe ri da ci da de.
Esse ad vo ga do for çou, por to dos os me i os, que fi zés -
se mos uma com po si ção com vis tas a que ele eli mi -
nas se a tal in ves ti ga ção de pa ter ni da de e, en tão, pa -
ga ría mos uma quan tia ele va da para que ele en cer -
ras se o as sun to. O ad vo ga do da nos sa em pre sa re cu -
sou-se, com a afir ma ção de que não tí nha mos nada
com isso. A in ves ti ga ção de pa ter ni da de era um as -
sun to re la ti vo à fa mí lia, aos fa mi li a res do fa le ci do pro -
pri e tá rio, Dr. Jair Ber nar di no de Sou za. Por tan to, o as -
sun to não nos en vol via. Então, que se con clu ís se a in -
ves ti ga ção de pa ter ni da de. Não con for ma do, ele mo -
veu uma ação con tra nós, de exi bi ção de do cu men -



tos, e com ame a ças por toda a par te de se qües trar,
in clu si ve, a nos sa em pre sa. 

E não es tou di zen do isso, Srª Pre si den te, sem
pro var. Eu trou xe do cu men tos e vou co lo cá-los nos
Ana is da Casa para de mons trar que não é gra tu i to
esse te le fo ne ma. Como di zia o fa le ci do Se na dor pelo
Ma ra nhão, Vi to ri no Fre i re, ”quan do você vê um ja bu ti
tre pa do numa go i a be i ra, te nha cu i da do, por que ja bu ti
não sobe em go i a be i ra; al guém o co lo cou lá e ele tem
dono“. Esse te le fo ne ma gra va do e en tre gue por um
po li ci al fe de ral tem dono. Aqui es tou com a pe ti ção as -
si na da por este se nhor, Gil do Fer raz, em nome de Bi -
an ca Ana ni as Alves, con tra a Rede Bra sil Ama zô nia
de Te le vi são con tra Elci o ne Bar ba lho, mi nha ex-mu -
lher, con tra mim, con tra meus fi lhos, e de vi da men te
pro to co la da na Nona Vara Cí vel de Be lém, que faço
ques tão que in te gre, nes te mo men to, o meu dis cur so.
Aqui está tam bém a nos sa con tes ta ção, as si na da
pelo ad vo ga do Edil son Dan tas.

Por tan to, esse ”ja bu ti“, essa fita, essa con ver sa
te le fô ni ca tem dono, tem um ob je ti vo que é, exa ta -
men te, uma re pre sá lia, uma chan ta gem por ter mos
re cu sa do ao acor do que en cer ra ria, com su ces so fi -
nan ce i ro e pe cu niá rio para esse se nhor, o pro ble ma
da tal in ves ti ga ção de pa ter ni da de.

Sr.ª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e
Srs. te les pec ta do res da TV Se na do, hoje as sis ti, no
no ti ciá rio da te le vi são, de ma nhã, com mu i ta tris te za,
a que o Dr. Ge ral do Brin de i ro man dou abrir um in qué -
ri to con tra mim, so bre esse as sun to. 

Não, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Dr. Ge ral do Brin de i ro não man dou abrir in qué ri to ne -
nhum con tra mim. Quem re que reu, na pró pria sex -
ta-fe i ra, ao to mar co nhe ci men to, fui eu. Mas o no ti ciá -
rio que sai é di fe ren te: ”Brin de i ro man da PF in ves ti gar
Ja der.“ Esse é o no ti ciá rio que sai. Não foi o Ja der que 
re que reu, como Pre si den te do Se na do Fe de ral, in dig -
na do por essa chan ta gem, por essa ca na lhi ce, ao
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, não. A si tu a ção foi
dis tor ci da a fim de me in clu ir no epi só dio, já como réu.
Já não sou ví ti ma. Pas so a ser réu de um epi só dio
apu ra do há nove anos pela Po lí cia Fe de ral, pela Jus ti -
ça Fe de ral, com con de na ções, sem que nun ca te nha
sido ci ta do. Mas re sol vem mo di fi car, com o fim de re -
pas sar à opi nião pú bli ca que so bre o Pre si den te do
Se na do Fe de ral pesa mais uma acu sa ção gra ve.

Srª Pre si den te, ve nho de uma épo ca em que se
lu tou tan to con tra a di ta du ra e con tra o ar bí trio, quan -
do as pes so as eram ar ran ca das da vida pú bli ca sem
o di re i to de de fe sa. Estu dei Di re i to. A Cons ti tu i ção Fe -
de ral – to das as Cons ti tu i ções de mo crá ti cas do País

– e a le gis la ção pe nal re pe tem que o ônus da pro va
cabe a quem ale ga. Tal con ce i to está sen do mo di fi ca -
do. O ônus da pro va cabe ago ra a quem é acu sa do.

Srª Pre si den te, devo eu pro var que, há 13 anos,
não sei em que mês, em que dia, em que ho rá rio nem
em que ho tel, eu es ta va em São Pa u lo. Essa pas sa a
ser a mi nha obri ga ção. Se na dor Bel lo Par ga, V. Exª
que me dis se há pou co que eu de ve ria es tar es ti mu la -
do a isso; eu te nho que me lem brar, por que o ônus
pas sa a ser meu.

Srª Pre si den te, já che guei ao ab sur do, nes te
Se na do, de apre sen tar à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia um pe di do para que o Se na do au -
to ri ze pre vi a men te que eu pos sa ser pro ces sa do pelo
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, se aque le Tri bu nal che gar
à con clu são de que me re ça ser ins ta u ra do um pro -
ces so con tra mim. É algo novo. Ve jam como se está
in vo lu in do no Di re i to Cons ti tu ci o nal no Bra sil. O ônus
da pro va cabe ago ra ao acu sa do, e o acu sa do tem
que pe dir para ser pro ces sa do. Te nho que pe dir para
ser pro ces sa do, por que fico, Srªs e Srs. te les pec ta do -
res da TV Se na do, ima gi nan do o que po dem es tar
pen san do. São tan tas e gra ves as acu sa ções, e por
que não se ins ta u ra ne nhum pro ce di men to? Por que
não se ins ta u ra ne nhum pro ces so? É inex pli cá vel. E
aí, con tra a mi nha for ma ção ju rí di ca, agre din do as leis 
do bom sen so, fui obri ga do a pe dir ao Se na do Fe de ral 
que emi ta um de cre to ou uma re so lu ção que diga:
”Fica o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral au to ri za do, por an -
te ci pa ção, pre vi a men te, a ins ta u rar qual quer pro ce di -
men to ju di ci al con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho“.

Srª Pre si den te, hoje, aliás, como de cos tu me,
abri o jor nal e en con trei, em um de les, a no tí cia de
que uma fa zen da mi nha, uma pro pri e da de que te nho
há mu i tos anos foi gri la da em 1930. Quer di zer, em
1930, fal ta vam 14 anos para o meu nas ci men to, mas
sou res pon sá vel pela gri la gem que te ria ocor ri do na -
que la épo ca. E o jor nal dá am pla co ber tu ra a isso,
ape sar de o Pre si den te do Insti tu to de Ter ras do meu
Esta do, que é meu ad ver sá rio po lí ti co – e sabe o Se -
na dor Ade mir Andra de –, o Dr. Ro nal do Ba ra ta, in te -
gran te de ou tra fac ção po lí ti ca no meu Esta do, in for -
mar para o jor na lis ta que as ter ras são re gis tra das le -
gal men te, ca das tra das, que não exis te qual quer ob je -
ção. Essa é a in for ma ção. Mas sou brin da do, em meia
pá gi na, com uma ma té ria di zen do que a mi nha pro pri -
e da de é gri la da, a par tir de um tí tu lo emi ti do em 1930, 
e que de ve rei res pon der por isso. Nun ca fui in co mo -
da do, nun ca nin guém pro mo veu con tra isso, mas
ago ra sim.



Se gun do o jor nal, ele re cor re a um ”con ce i tu a -
do“ ad vo ga do da mi nha ter ra, que ago ra foi mo bi li za -
do para mo ver ações, dar en tre vis tas, e pas sou a ser
pes soa im por tan te para a im pren sa. Tra ta-se de um
de ter mi na do ad vo ga do de mi nha ter ra, que, aliás, es -
ta ria dis pos to a pro mo ver essa ação. O Pre si den te do
Se na do há que ser acu sa do, há que ser co lo ca do sob
sus pe i ção. Mas há se to res da im pren sa que cu i dam
dos seus in for man tes, e te nho vis to em jor na is da ma -
i or im por tân cia nes te País ma té ri as so bre esse ci da -
dão cha ma do Pa u lo La ma rão. Está aqui:”La ma rão vai 
para o Pre sí dio“. Sim ples men te, esse se nhor é con -
de na do por trá fi co de co ca í na. E hoje é in for man te
dos prin ci pa is jor na is bra si le i ros, que se gu ra men te
de vem es tar de sin for ma dos de que esse se nhor foi
con de na do no Ce a rá, re co lhi do ao pre sí dio. Peço, in -
clu si ve, que seja in se ri do no meu dis cur so tre cho des -
se no ti ciá rio, em quem se ba se ia hoje um dos jor na is
mais im por tan tes des te País para di zer que tam bém
vou res pon der por uma gri la gem fe i ta em 1930, quan -
do eu se quer ha via nas ci do e tam pou co meus pais
ha vi am se ca sa do.

Vejo com que in sis tên cia é pu bli ca do que o
PMDB tem um acor do com o PT, a fim de sal var o Se -
na dor José Edu ar do Du tra do in cô mo do de ser in ves -
ti ga do pelo Con se lho de Éti ca. Diz-se que te mos um
acor do e que, por isso, não é to ma da ne nhu ma pro vi -
dên cia con tra mim. Sou sal vo de qual quer mo vi men -
ta ção no Con se lho de Éti ca do Se na do por que o Se -
na dor José Edu ar do Du tra, a quem em pres to a mi nha 
so li da ri e da de nes ta hora, tem um acor do co mi go.
Aliás, esse acor do, so bre o qual nun ca ti ve mos a
opor tu ni da de de con ver sar, deve ser um acor do te le -
pá ti co. Um acor do de S. Exª não ser in co mo da do com
o res quí cio do epi só dio do pa i nel e a Opo si ção, por
sua vez, não me in co mo dar na que le Con se lho.

Mi nha mu lher pon de rou co mi go quan do eu dis -
se que iria to mar uma ati tu de em re la ção a isso. Ela
me fez um ape lo para que eu não o fi zes se. Mas vou
fazê-lo; não re sis to. É tal a mi nha in dig na ção, que sou
obri ga do a fazê-lo. Ela me dis se: ”Não faça, você é o
Pre si den te do Se na do“.

Mas pa re ce que devo aten der, Srª Pre si den te,
al guns da que les que, de for ma fas cis ta, de for ma au -
to ri tá ria e pre con ce i tu o sa, afir mam que te nho que ser 
a bola da vez, por que eles acre di tam nis so. E há que
se in ven tar, há que se re quen tar, há que se cri ar de
qual quer ma ne i ra uma for ma de en qua drar o Se na dor 
Ja der Bar ba lho. 

Por que saiu da qui o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães? Um dos ho mens mais im por tan tes da

Re pú bli ca teve que re nun ci ar por ca u sa do epi só dio
do pa i nel e o Ja der Bar ba lho não vai? Tem que ir!
Ima gi nem se essa gen te co man das se o Con se lho de
Se gu ran ça Na ci o nal na épo ca da di ta du ra mi li tar. O
que essa gen te não fa ria? Esses de mo cra tas, es ses
fal sos de mo cra tas acre di tam que po dem ar ran car al -
guém da vida pú bli ca pela sua von ta de, pelo seu
bel-pra zer, pela sua pos tu ra pre con ce i tu o sa!

Fi quei a ima gi nar – e per do em-me os Se na do -
res: quem sabe pu dés se mos al te rar o Có di go de Éti ca 
do Se na do, acres cen tan do mais um ar ti go? Esse ar ti -
go po de ria ser mais ou me nos as sim: ”in frin gi rá o Có -
di go e Éti ca do Se na do o Se na dor que fre qüen te men -
te ou in sis ten te men te for ob je to de no ti ciá rio, con ten -
do acu sa ções pas sa das ou pre sen tes, mes mo sem
pro vas.“ 

Re sol vi do! Estou en qua dra do pelo Có di go de
Éti ca do Se na do. É só jun tar todo o no ti ciá rio, por
mais que nada seja pro va do con tra mim, e esse dis -
po si ti vo, para ne nhum co le ga meu fi car cons tran gi do
ou ter di fi cul da de em me le var ao Con se lho de Éti ca
do Se na do. O as sun to es ta rá re sol vi do. Os de mo cra -
tas po de rão fi car sa tis fe i tos e re a li za dos por te rem le -
va do ao Con se lho de Éti ca o Pre si den te do Se na do e
do Con gres so Na ci o nal ao Con se lho. Assim, es ta rá
res ta u ra da a éti ca e a mo ra li da de no País; ter-se-á
dado uma sa tis fa ção à opi nião pú bli ca e a de mo cra cia 
es ta rá for ta le ci da. Tal vez, quem sabe, pos sa ser isso.
Não as su mo, mas fica a su ges tão a ser ofe re ci da para 
quem de se ja en cam par uma al te ra ção ao Có di go de
Éti ca do Se na do Fe de ral.

Srª Pre si den te, vim aqui la men tan do pro fun da -
men te, pois de ve ria es tar tra tan do de tan tos ou tros
as sun tos im por tan tes do País, ten tan do con tri bu ir
para so lu ção de pro ble mas como o da ener gia ou de -
fen den do ques tões re le van tes do Esta do que re pre -
sen to, meu que ri do Pará. Mas sou obri ga do, como
Pre si den te do Se na do Fe de ral, a vir aqui tra tar des -
sas mi sé ri as.

Ontem, o mes mo jor nal que pu bli cou a se guin te
no tí cia:

“”Brin de i ro man da PF in ves ti gar Ja der
Res pon sá vel pela de nún cia que con -

de nou, em abril pas sa do, qua tro en vol vi dos
na de sa pro pri a ção fra u du len ta da fa zen da
Pa ra í so (PA), o Pro cu ra dor da Re pú bli ca
Luiz Au gus to San tos Lima não pre ten de ras -
tre ar o su pos to che que cor res pon den te a
R$4 mi lhões, emi ti do no fi nal de 1988, a fa -
vor do pre ten so pro pri e tá rio do imó vel (...).



Vi cen te de Pa u la Pe dro sa da Sil va foi con -
de na do a seis anos de pri são. (...) 

Luiz Au gus to to mou essa po si ção após 
ter ou vi do, na sex ta-fe i ra pas sa da, o ex-ban -
que i ro e pe cu a ris ta Se ra fim Ro dri gues de
Mo ra es ne gar que te nha acu sa do o Pre si -
den te do Se na do como be ne fi ciá rio do che -
que, con for me fi tas de con ver sa te le fô ni ca
di vul ga das no mes mo dia. Se ra fim ape nas
con fir mou que o che que foi en tre gue a Vi -
cen te em um ho tel de São Pa u lo por sua
mu lher. 

‘Se ra fim dis se que não co nhe cia ne -
nhu ma fita e não con fir ma va ne nhum diá lo -
go en vol ven do Ja der’, afir mou o Pro cu ra dor. 
‘Co mo não ha via no vi da des, nem to mei seu
de po i men to como ele que ria. Se ra fim con fir -
mou que ha via com pra do de Vi cen te os Tí -
tu los da Dí vi da Agrá ria (TDAs) re la ti vos à
de sa pro pri a ção, con for me esta na mi nha
de nún cia’, acres cen tou. 

Na vi si ta do Mi nis té rio Pú bli co, o
ex-ban que i ro veio com uma com pa nhia
ines pe ra da, o ad vo ga do e Sub pro cu ra dor da 
Re pú bli ca apo sen ta do Gil do Fer raz, 72
anos, an ti go de sa fe to de Ja der e apon ta do
como res pon sá vel pela gra va ção da con ver -
sa te le fô ni ca man ti da en tre am bos e a
ex-cor re to ra. Gil do ne gou a gra va ção e a di -
vul ga ção da fita em con ver sa por te le fo ne,
mas afir mou que é im por tan te a Co mis são
de Éti ca abrir pro ces so de cas sa ção con tra
Ja der na Co mis são de Éti ca do Se na do. 

O en con tro de Se ra fim e Gil do com o
Pro cu ra dor pelo mes mo mo ti vo, mas com pro -
pó si tos di fe ren tes, ge rou uma cena con fli tan te. 
‘Se ra fim ne gou que te nha ci ta do Ja der, mas
Gil do lem bra va que ha via uma gra va ção com
base em con ver sas man ti das com re pór te res’, 
re me mo rou o Pro cu ra dor Luiz Au gus to. 

Para au men tar ain da mais a ba ta lha
ju di ci al em tor no do caso, na pró xi ma ter -
ça-feira, Vi cen te Pe dro sa vai in gres sar com
re cur so con tra a con de na ção que so freu na
Jus ti ça Fe de ral. Em sua de fe sa vai ale gar
que a Fa zen da Pa ra í so exis te, mas foi in va -
di da por gri le i ros e re gis tra da em nome de
ou tras em pre sas e fa zen de i ros. Um dos tre -
chos su pos ta men te gri la dos já es te ve re gis -
tra do em nome do Se na dor Ja der Bar ba lho.” 

Essas de cla ra ções são, sim ples men te, do Pro -
cu ra dor que atu ou du ran te nove anos nes se in qué ri to
po li ci al e ju di ci al, e que te ria ou vi do isso, na pró pria
sex ta-fe i ra, do Gil do Fer raz e do Se ra fim Ro dri gues
de Mo ra es.

Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro, ao
de i xar a tri bu na do Se na do, di zer que la men to pro fun -
da men te ter, como Pre si den te da Casa, que ocu par a
tri bu na do Se na do para tema des ta na tu re za. Espe ro
que os Srs. Se na do res re le vem, mas eu me sen ti na
obri ga ção de vir tra tar do tema. 

Qu e ro tam bém que a im pren sa do meu País re -
ce ba as mi nhas ho me na gens. Ape sar de ví ti ma des -
se tipo de no ti ciá rio, con ti nu a rei, como de mo cra ta,
acre di tan do que exis tem ho mens e mu lhe res sé ri os
na im pren sa bra si le i ra – a quem pres to mi nha ho me -
na gem. 

Qu e ro di zer que, ape sar de tan tas di fi cul da des,
de tan tas in jus ti ças, con ti nu a rei a de fen der a im pren -
sa li vre no meu País, por que sem ela não exis te de -
mo cra cia. Eu ape nas, Srª Pre si den te, como Pre si den -
te do Con gres so Na ci o nal, em fa vor da de mo cra cia
bra si le i ra, re co men do que a im pren sa, aci ma de tudo, 
leve em con ta o fato de ser pres ta do ra de ser vi ços
que atua en tre o Con gres so, a Admi nis tra ção Pú bli ca
e a opi nião pú bli ca bra si le i ra; e leve em con ta que não
é com o no ti ciá rio des tru in do ho mens pú bli cos, com -
pro me ten do a ima gem das ins ti tu i ções, que ire mos
me lho rar o Bra sil e for ta le cer a de mo cra cia. 

For ta le ce re mos a de mo cra cia com a im pren sa
li vre, mas nun ca será des ta for ma, com um no ti ciá rio
ir res pon sá vel, que con se gui re mos, Srª Pre si den te,
al can çar a éti ca e for ta le cer a de mo cra cia no Bra sil.

Mu i to obri ga do pela aten ção de to dos.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JADER BARBALHO EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDOS
NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

Exma. Sra. Ju í za de Di re i to da 9ª Vara Cí vel de Be lém Pro ces so nº
253-09/90 – EXECUÇÃO (Car ta de Sen ten ça).

Dis tri bu i ção por de pen dên cia e em apar ta do

Bi an ca Na mi as Alves, as sis ti da por sua mãe, Ma ria Nel ma
Na mi as Alves, bra si le i ra, sol te i ra, co mer ci an te, CPF
104.740.992-53, do mi ci li a da em Be lém,      na Av. 25 de se tem bro 
nº 1701, e re si den te em Roma, por seu pro cu ra dor, Dr. Gil do Cor -
rêa Fer raz, ad vo ga do ins cri to na OAB-PA sob o nº 4010, com es -
cri tó rio em Bra sí lia (doc. 1), Em Apar ta do aos au tos da Car ta de
Sen ten ça ex tra í da da Ação de Inves ti ga ção de Pa ter ni da de, cu -
mu la da Com Ação de Ali men tos e Pe ti ção de He ran ça, en glo ban -
do Me di da Ca u te lar Ino mi na da, Ali men tos Pro vi só ri os, Pro vi são



Ad Li tem Arro la men to de Bens e Nu li da de de Par ti lha, em que
con ten de com Ja les Ber nar di no de Sou za e Le o lin da Baia Bor ges 
e Sou za, bra si le i ros, ca sa dos, ele agro-pecuarista, CI 242.505–
SSP-GO, re si den tes à Av. Her mó ge nes Co e lho nº 2.118, em São 
Luis de Mon tes Be los– GO, pais de Jair Ber nar di no de Sou za, já
fa le ci do-investigado, vem re que rer a V. Exª, com ful cro nos arts.
355 e segs., em com bi na ção com os arts. 381 e 382, do Có di go
de Pro ces so Ci vil e com res pal do na Sú mu la nº 260, do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral – pro vi dên cia que te ria ca bi men to, tam bém, nos
arts. 796, 844, II e III – pe di do de Exi bi cão de Do cu men tos de
Trans fe rên cia de Co tas e Escri tu ra ção Con tá bil (li vros co mer ci a is 
e do cu men tos do ar qui vo, pro cu ra ção) con tra RBA Rede Bra sil
Ama zô nia de Te le vi são Ltda., CGC. 05.143.490/0001-07, es ta be -
le ci da na Av. Almi ran te Bar ro so nº 2.190, em Be lém, na pes soa
de sua di re to ra,Elci o ne Te re zi nha Zah luth Bar ba lho, bra si le i ra, di -
vor ci a da, RG. 1918100, SSP-PA, CPF 006.053.872-49, re si den te 
em Be lém, di an te da ra zões a se guir ex pos tas: 

1. Con for me pro va a Car ta de Sen ten ça ex tra í da dos au tos 
de Inves ti ga çao de Pa ter ni da de, cu mu la da com Pe ti ção de He -
ran ça , Nu li da de de Par ti lha, e ou tras pro vi dên ci as an te ri or men te
ar ro la das, que tra mi ta por essa 9ª Vara Cí vel da Co mar ca de Be -
lém– PA, sob o nº 253-09/90, – atu al men te em grau de re cur sos
ex tra or di ná rio e es pe ci al, sem efe i to sus pen si vo (Ape la ção Cí vel
nº 97.302753) – a Sup te. foi re co nhe ci da ”como fi lha de Jair Ber -
nar di no de Sou za, Com To dos Os Efe i tos do Re co nhe ci men to“(
doc.2 ) – no caso, her de i ra úni ca de pai sol te i ro.

2. Entre os bens do Espó lio de seu fi na do pai, – a se rem
re i vin di ca dos atra vés da com pe ten te ação, para a qual esta é
pre pa ra tó ria – en con tra vam-se 66.200 co tas, que com pu nham,
en tão, o ca pi tal so ci al da RBA– Rede Bra sil Ama zô nia de Te le vi -
são Ltda., que, atra vés de sua Sex ta Alte ra ção, re a li za da em 2 de 
se tem bro de 1997, pro vi den ci ou o afas ta men to da em pre sa do
gru po fa mi li ar do ex tin to, e ele vou o ca pi tal para 1.500.000 co tas,
as sim dis tri bu í das: Já der Fon te nel le Bar ba lho, 375.000 co tas;
Elder Zah luth Bar ba lho, 375.000 co tas; e, fo ram trans fe ri das a
Elci o ne The re zi nha Zah luth Bar ba lho e Já der Fon te nel le Bar ba -
lho Fi lho 375.000 co tas para cada um (doc. 3 e 4), al te ra ção essa 
le va da à Jun ta Co mer ci al do Pará e re gis tra da sob o nº
15200223537, em 3 de agos to de 1999 (doc. 5).

Já der Fon te nel le Bar ba lho ha via ad qui ri do, an te ri or men te,
– em bo ra após o fa le ci men to de Jair – 37,5 % do ca pi tal so ci al da 
em pre sa, sen do 25% de Má rio Ber nar di no de Sou za e Cé lia do
Ro sá rio Ma cha do e Sou za, que de ti nham 16.500 co tas e mais
12,5% do Espó lio de Nel son Luiz de Sou za 8.275 co tas), en quan -
to Luiz Gu i lher me Fon te nel le Bar ba lho ad qui ria os ou tros 12,5%
(8.275 co tas), es tes trans fe ri dos para Hel der Zah luth Bar ba lho,
atra vés da cláu su la ter ce i ra da Sex ta Alte ra ção Con tra tu al (doc. 5 
e 6 –  Qu ar ta Alte ra ção Con tra tu al).

De vi tal re le vân cia as si na lar que pela Qu ar ta Alte ra ção
Con tra tu al, re a li za da em 27 de ou tu bro de 1989, logo após o aci -
den te aé reo que vi ti mou Jair Ber nar di no de Sou za e seu ir mão
Nel son Luiz de Sou za, em 6 de agos to de 1989 (docs. 6 e 7), os
dois ou tros ir mãos, Má rio Ber nar di no de Sou za e Cé lia do Ro sa -
do Ma cha do e Sou za in gres sa ram na em pre sa, ao ad qui rir as
100.000 co tas, que per ten ci am a Car los Alber to Câ ma ra de Sou -
za. Des sa for ma, pas sou a RBA – Rede Bra sil Ama zô nia de Te le -
vi são Ltda. a per ten cer, Exclu si va men te, Ao Gru po Fa mi li ar, com -
pos to dos ir mãos Jair (es pó lio) com 33.100 co tas, Nel son (es pó -
lio) com 16.550 co tas, Má rio com 8.275 co tas e Cé lia com 8.275
co tas, sem qual quer ele men to es tra nho.

A Ter ce i ra Alte ra ção, ain da em vida de Jair Ber nar di no de
Sou za, re a li zou-se em 9 de agos to de 1988, ape nas al te ran do o
pri mi ti vo nome de IV Ca ra jas Ltda. para RBA – Rede Bra sil Ama -
zô nia de Te le vi são Ltda., que man te ve os mes mos co tis tas que já 
in te gra vam a em pre sa em 10 de de zem bro de 1986, por oca sião
da Se gun da Alte ra ção Con tra tu al, a sa ber: Jair Ber nar di no de
Sou za com 200.000 co tas, Nel son Luiz de Sou za com 100.000
co tas e Car los Alber to Câ ma ra de Sou za, com 100.000 co tas
(docs. 8 e 9).

A Pri me i ra Alte ra ção, re a li za da em 30 de de zem bro de
1985 (doc. 10), subs ti tu iu os pri mi ti vos aci o nis tas Ro gé lio Fer nan -
dez Fi lho e Ra mi ro Jay me Ben tes, que de ti nham 100.000 co tas
cada um, au men tan do o ca pi tal de Jair Ber nar di no de Sou za de
100.000 para 200.000 co tas, in gres san do Nel son Luiz de Sou za
com a aqui si ção das ou tras 100.000 co tas, per ma ne cen do Car los 
Alber to Câ ma ra de Sou za com as mes mas 100.000 co tas.

Do le van ta men to aci ma se che ga à con clu são que, por
oca sião do fa le ci men to de Jair Ber bar di no de Sou za, – quan do
abriu sua su ces são – fi ca ram fora dos bens do es pó lio, ape nas,
25% das co tas que per ten ci am ao Espó lio de Nel son Luiz de
Sou za, dado que, aque las ad qui ri das por Ma rio Ber nar di no de
Sou za e Cé lia do Ro sá rio Ma cha do e Sou za a Car los Alber to Câ -
ma ra de Sou za, já o fo ram com os fru tos da he ran ça ha vi da de
Jair, por seus pais Ja les Ber nar di no de Sou za e Le o lin da Baia
Bor ges e Sou za, como pro vam as ane xas re por ta gens, de cu jos
ex cer tos se ex trai:

”A mor te do go i a no Jair Ber nar di no, dono de um
con glo me ra do de 32 em pre sas ava li a das em 65 mi -
lhões  de dó la res, mu dou o rumo do gru po e a vida da
fa mí lia: os pa ren tes são acu sa dos de ven der o pa tri mô -
nio de qual quer je i to para vol tar a Go iás...“

”...No iní cio do ano pas sa do , ti nha iní cio a li qui -
da ção do im pé rio Be la u to , atra vés das su ces são de
ven das das em pre sas. Hoje, os 15 mi lhões de dó la res
que res tam da for tu na cons tru í da por Jair Ber nar di no
es tão sen do dis pu ta dos na jus ti ça...“

”...Se gun do a de fe sa (con tes ta ção), vá ri as em -
pre sas de peso como a Emar ki, a RBA e a Ter ra ple na
fo ram ven di das por que ”a hi pó te se de ali e ná-las, com o 
con se qüen te ro bus te ci men to fi nan ce i ro das de ma is
uni da des da em pre sa Be la u to, mos trou-se re co men dá -
vel“...a úni ca em pre sa ro bus te ci da foi a Bel car Ve í cu -
los...“

”...os pais de Jair, Le o lin da e Ja les, as su mi ram o 
con tro le do gru po e cri a ram um con se lho de ad mi nis -
tra ção, no qual con fe ri ram to dos os po de res ao mé di co
gi ne co lo gis ta Má rio Ber nar di no, ir mão do em pre sá rio
mor to e a seu cu nha do, João Ma cha do...

... Eles não têm ne nhu ma fa mi li a ri da des com os
ne gó ci os de Ber nar di no e es tão ven den do tudo para
re tor nar a Go iâ nia, diz um exe cu ti vo que atu ou no gru -
po.

”Pro va dis so foi que par te do 1 bi lhão de cru ze i -
ros da com pra da Be la u to pela Empre sa Empes ca foi
em pre ga da na aqui si ção do con tro le aci o ná rio da Bel -
car Ve í cu los, em Go iâ nia, onde  Ber nar di no ti nha ape -
nas 50% ”, diz o pro fis si o nal..“

(”Ve ja– 28 Gra us“, de abril de 1991– re pór ter
Abnor

Gon dim -doc.11-gri fa mos);



”Nin guém fica para se men te. A mor te do fun da -
dor, que não pre pa rou a sua su ces são, faz um dos ma i -
o res gru pos do Pará en co lher dia a dia“

”...Mar ca de Pe nal ti – Uma era pro vo ca da pe las
pres sões do ex-ministro da Pre vi dên cia e go ver na dor
ele i to do Pará Já der Bar ba lho, que que ria apa re cer
mais no no ti cá rio da RBA. A sa í da foi ven der a rede a
Bar ba lho, numa tran sa ção es ti ma da em 13 mi lhões de
dó la res. Com o di nhe i ro ar re ca da do o gru po qui tou
suas dí vi das, fi can do com um ca i xa de 2,6 mi lhões de
dó la res...“

”...Logo após o aci den te aé reo, os pais de Ber -
nar di no, seus her de i ros, as su mi ram o con tro le do gru -
po. Uma das pri me i ras pro vi dên ci as foi cri ar um con se -
lho de ad mi nis tra ção para o qual in di ca ram seus re pre -
sen tan tes Má rio Ber nar di no, ir mão do em pre sá rio, e
seu cu nha do João Ma cha do...“( Re por ta gem de José
Ma ria Fur ta do, Re vis ta ”Exa me“, 6 de mar ço de 1991,
gri fo nos so– doc. 12)

Des ta que-se que, re al men te, os pais de Jair,
réus na Ação de Inves ti ga ção de Pa ter ni da de, cu mu la -
da com Pe ti ção de He ran ça e Ali men tos, e ou tras pro vi -
dên ci as an te ri or men te ar ro la das, ou tor ga ram pro cu ra -
ção pú bli ca, com ple nos po de res ao fi lho e ao gen ro,
João Ma cha do Ju ni or, ca sa do com Cé lia (docs. 13 e
14) , que ad mi nis tram de sas tro sa men te o pa tri mô nio,
di la pi da ram os bens, com ven das de imó ve is e ces são
de co tas de em pre sas, pre ci pi ta da men te, numa pés si -
ma ges tão dos ne gó ci os. Cul mi nou esta ati vi da de per -
ni ci o sa a le var a Be la u to Admi nis tra do ra Ltda. à fa lên -
cia, e re sul tar na con de na ção dos pro cu ra do res à pena 
de qua tro anos e seis me ses de re clu são, por r. sen ten -
ça do MM.Juiz da 5ª Vara da Jus ti ça Fe de ral de Be lém
(doc. 15– pro ces so nº 96.3403-6 – DO 29-9– 2000).
Além des se, inú me ros ou tros pro ces sos cri mi na is, cí ve -
is e tra ba lhis tas tra mi tam na Jus ti ça em Be lém e em
Go iâ nia.

3. Ora, se gun do a exe ge se con ti da no v. acór dão 
pro la ta do no Re cur so Espe ci al nº 16.137-0, da la vra do 
emi nen te Mi nis tro Sál vio de Fi gue i re do, ci tan do Hum -
ber to The o do ro Ju ni or (”Aspec tos Pro ces su a is da Ação 
de Pe ti ção de He ran ça“),

”Os her de i ros, não ra ra men te, ga nham a ca u sa
da he re di ta tis pe ti tio, mas não sa bem como exe cu tar
de for ma cor re ta e efi ci en te o jul ga do, sen do co muns
ca sos em que aca bam por pro por no vas ações como a
de nu li da de de par ti lha e a re i vin di ca tó ria, numa du pli -
ci da de des ne ces sá ria e tu mul tu an te da pres ta ção ju ris -
di ci o nal.“

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

Drs. Alme rin do Trin da de
Gil do Cor rêa Fer raz – Advo ga dos

“O fun da men to ra ci o nal da pe ti ção de he ran ça re si de na
fa cul da de de re cla mar cada her de i ro a sua cota par te na he ran ça. 
Nor mal men te, é no ju í zo do in ven tá rio e par ti lha que se de du zem
e se con cre ti zam os di re i tos dos su ces so res do au tor da he ran ça.

Se, por qual quer ra zão, to da via, a par ti lha, ou ad ju di ca ção, 
se fi zer, sem que al gum her de i ro te nha par ti ci pa do do in ven tá rio,
nem por isso per de rá o le gí ti mo su ces sor o seu di re i to à he ran ça. 
Ca be rá en tão a pe ti ção de he ran ça que, na li ção de Caio Má rio
da Sil va Pe re i ra, “é uma ação real uni ver sal, quer o pro mo ven te
pos tu le a to ta li da de da he ran ça, se for o úni co de sua clas se,

quer uma par te dela, se a sua pre ten são é res tri ta a ser in clu í do
como su ces sor en tre os de ma is her de i ros".

Expli ca Rug gi e ro que é uma ação real, “por que pode exer -
cer-se con tra qual quer ter ce i ro pos su i dor e se des ti na a re i vin di -
car os bens da he ran ça”; e que é uma ação uni ver sal, ”por que
não se des ti na a res ti tu i ção das vá ri as co i sas, mas sim ao re co -
nhe ci men to no au tor na qua li da de de her de i ro, isto é, da per ten ça 
do uni ver sum jus e, em con se qüên cia dis to, à res ti tu i ção de
quan to se con tém no acer vo da he ran ça".

....................................................................................
“Com a pe ti ção de he ran ça, o au tor per se gue a

um só tem po dois ob je ti vos:
a) a ob ten ção do re co nhe ci men to ju di ci al de sua

qua li da de ou con di ção de her de i ro; e,
b) a con de na ção do in jus to pos su i dor da he ran -

ça a res ti tuí-la, no todo ou em par te, para que so bre ela 
pos sa o ver da de i ro su ces sor exer ci tar seus di re i tos le -
gí ti mos..." ( Re cur so Espe ci al nº 16.137– Drs. Alme rin -
do Trin da de Gil do Cor rêa Fer raz – Advo ga dos “DJ“ de
27-3-95 – Doc. 16 – gri fo nos so – in pág. 569 – ”Ali -
men tos“ – Ri car do Ro dri gues Gama.

Na hi pó te se em exa me, tor na-se es sen ci al, para 
as opor tu nas pro vi dên ci as, a exi bi ção dos do cu men tos
com pro ba tó ri os das tran sa ções, que de ram ori gem à
trans fe rên cia das alu di das co tas, – con for me con subs -
tan ci a do nas al te ra ções con tra tu a is, de RBA – Rede
Ama zô nia de Te le vi são Ltda., re a li za das a par tir do fa -
le ci men to de Jair Ber nar di no de Sou za – bem as sim a
apre sen ta ção da es cri ta con tá bil e li vros, pro cu ra ção
uti li za das para as tran sa ções, bem as sim do cu men to
há bil à de mons tra ção da par ti ci pa ção do Espó lio de
Jair Ber nar di no de Sou za, e de seus ir mãos e cu nha do, 
cons ti tu í dos pro cu ra do res dos her de i ros Ja les e Le o lin -
da, como o re ce bi men to de di vi den dos, ou ou tras van -
ta gens, en quan to de ten to res de co tas da em pre sa RBA 
– Rede Bra sil Ama zô nia de Te le vi são Ltda.

A ”Re vis ta dos Tri bu na is“ nº 639/95 trans cre ve v. 
acór dão, onde se lê:

”O só cio de so ci e da de por co tas de res pon sa bi li -
da de li mi ta da pode in ten tar ação de exi bi ção de li vros e 
do cu men tos por in te i ro, para ve ri fi ca ção do que lhe é
de vi do. Amplo é seu di re i to no exa me dos li vros da so -
ci e da de, e pode exer cê-lo como me di da pre pa ra tó ria
para ins tru ção de ação de pres ta ção de con tas“.

Nes se sen ti do, tam bém, a Sú mu la nº 260, do Co len do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, onde se lê:

”O exa me de li vros co mer ci a is, em ação ju di ci al,
fica li mi ta do às tran sa ções en tre os li ti gan tes.“

Drs. Alme rin do Trin da de
Gil do Cor rêa Fer raz – Advo ga dos

A con di ção de her de i ra da Sup te., com to dos os efe i tos do
re co nhe ci men to fi cou ex pres sa men te con sig na do no dou to voto
do Exmo. Sr. De sem bar ga dor João Alber to Cas tel lo Bran co de
Pa i va, in ver bis:

”...Por es tas ra zões, co nhe ço do re cur so e lhe
dou pro vi men to, e, em con se qüên cia re for mo a

sen ten ça de 1º grau, para jul gar pro ce den te a ação aju -
i za da por Bi an ca Na mi as Alves, re co nhe ci da como fi lha 
de Jair Ber nar di no de Sou za, com to dos os efe i tos do



re co nhe ci men to, in ver ti dos os ônus da su cum bên -
cia...“( doc. 17 – gri fo nos so).

4. Di an te do ex pos to, re quer-se a ci ta ção da re -
pre sen tan te le gal da RBA – Rede Bra sil Ama zô nia de
Te le vi são Ltda. para res pon der à pre sen te me di da no
pra zo de cin co dias, e exi bir os do cu men tos re qui si ta -
dos, con tes tan do, que ren do, pro ce den do-se nos de ma -
is trâ mi tes con ti dos na Se ção IV, do Có di go de Pro ces -
so Ci vil (arts. 355 a 364 e 381/ 382), pro ces san do-se o
pe di do em apar ta do, jul ga do, a fi nal, pro ce den te, com
as co mi na ções de di re i to, in clu si ve ho no rá ri os de ad vo -
ga do.

Va lor para o efe i to de cus tas: R$1.000,00.
Nes tes ter mos, pede de fe ri men to.

Be lém, 13 de de zem bro de 2000.

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di re i to da 9ª Vara Cí vel des ta Co mar ca
Ref. – Proc. nº 411-09/00
SISCOM 2000131000-9
RBA – REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA.,

So ci e da de ci vil de di re i to pri va do, com CGC nº
05143490/0001-07, com en de re ço à Av. Almi ran te Bar ro so, nº
2.190, nes ta ci da de, por seu pro cu ra dor ju di ci al adi an te as si na do, 
con so an te ins tru men to de man da to ane xo, vem ofe re cer sua

CONTESTAÇÃO

nos Au tos Cí ve is de Ca u te lar de Exi bi ção pro pos ta por BIANCA
NAMIAS ALVES, em face das se guin tes ra zões de fato e de di re i -
to:

I –  PRELIMINARMENTE

I.1 – DA ILEGITIMIDADE DE PARTE

É a de man da da par te ile gí ti ma pas si va para res pon der à
pre sen te ação. Com efe i to, ple i te ia a au to ra, atra vés de inu si ta da
me di da ca u te lar a exi bi ção de do cu men tos de trans fe rên cia de
quo tas e es cri tu ra ção con tá bil da re que ri da. Argu men ta para isto,
que foi re co nhe ci da como fi lha de Jair Ber nar di no de Sou za, de -
ten tor de cin qüen ta por cen to das quo tas da su pli ca da, e, por isto, 
acha-se com di re i to de pro por a pre sen te ação.

O inu si ta do da pre sen te ação, é que, como sem pre, a ato -
ra vem ba se an do-se para con se guir seus in ten tos, em uma fan ta -
si o sa re por ta gem de uma re vis ta sem qual quer cre di bi li da de,
como é a re vis ta Veja, que pri ma em dis tor cer os fa tos. Sem qual -
quer con te ú do ju rí di co, la men ta vel men te tem ser vi do para in du zir
o ju í zo, es que cen do-se pro po si ta da men te a de man dan te que, a
quan do da pu bli ca ção da re fe ri da re por ta gem, a par ti lha já ha via
sido ho mo lo ga da pelo juiz da ca u sa, e, po de ri am os her de i ros to -
mar a ati tu de que  bem en ten des sem com re la ção aos seus
bens.

Se gun do Mo acyr Ama ral San tos, “na ex po si ção do fato e
dos fun da men tos ju rí di cos do pe di do, ou seja, na ca u sa pe ten di ,
do que de cor re o pe di do, de ve rão trans pa re cer as con di ções da
ação – a pos si bi li da de ju rí di ca do pe di do, a le gi ti ma ção para agir,
o in te res se de agir (“Pri me i ras Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil“, 
Sa ra i va, p. 135).

Assim, é re gra fun da men tal, que, na ini ci al, de ve rão ser
de mons tra das as con di ções para que a ação seja jul ga da no seu
mé ri to.

De res to, é sa bi do que a pe ti tio he re di ta tis não pode ser
in ten ta da con tra ne nhum com pra dor da he ran ça, se jam as so ci e -
da des co mer ci a is, se jam seus só ci os.

A re fe ri da ação deve cin gir-se ex clu si va men te con tra os
pos su i do res pro he re de, e não con tra os pos su i do res or di ná ri os
que de te nham os bens da he ran ça a ou tro tí tu lo.

A pre ten são deve ser di ri gi da con tra os her de i ros, ain da
que apa ren tes, ja ma is con tra as pes so as es tra nhas à su ces são.

Sa li en te-se, a isto tudo, que a Sen ten ça ho mo lo ga tó ria da
Par ti lha dos Bens De i xa dos Por Jair Ber nar di no de Sou za foi Pro -
la ta da em 19 de de zem bro de 1989 foi ex pe di do em 15 de abril
de 1990, e a Ação de Inves ti ga ção de Pa ter ni da de so men te foi
pro pos ta em 4 de maio de 1990, con for me so be ja men te de mons -
tra do nos au tos de li qui da ção de sen ten ça. Ou seja, quan do a
Au to ra pro pôs a ação de in ves ti ga ção de pa ter ni da de, a par ti lha
já ha via sido ho mo lo ga da.

A par ti lha foi efe tu a da com a in clu são uni ca men te dos her -
de i ros exis ten tes na que la épo ca, há mais de dez anos.

Estes por sua vez, a quan do da ho mo lo ga ção da par ti lha,
ig no ra vam que não se ri am con si de ra dos her de i ros, ten do agi do
com a mais ab so lu ta boa fé.

O fato da Au to ra pre ten der mo di fi car a par ti lha, não pode
ser vir de pre tex to para atin gir di re i tos de ter ce i ros ad qui ren tes que
agi ram na mais ab so lu ta boa fe.

Por tan to, as con se qüên ci as dis to são re le van tes, por quan -
to os pais do fa le ci do Jair Ber nar di no sem pre ti ve ram o jus to tí tu -
lo, que é o For mal de Par ti lha. Ha ven do jus to tí tu lo, es tão am pa -
ra dos pelo que pre ce i tua o ar ti go 490 do Có di go Ci vil, no to can te
a Boa Fé.

Ain da que as sim não fos se, só por amor à ar gu men ta ção,
J.M.Le o ni Lo pes de Oli ve i ra le ci o na que ”o fi lho pode ple i te ar a
sua par te na he ran ça, não para mo di fi car a par ti lha jul ga da, mas,
para ob ter de cada her de i ro in di vi du al men te, na pro por ção do
qui nhão re ce bi do, o  equi va len te à sua par te na he ran ça“ (in ”A
Nova  Lei de Inves ti ga ção de Pa ter ni da de, pág. 236).

Com esse po si ci o na men to, Jor ge Frank lin Alves Fe li pe
apon ta Acór dão do Tri bu nal de Jus ti ça de Mi nas Ge ra is:

”Se a in ves ti ga tó ria de pa ter ni da de, cu mu la da
com pe ti ção de he ran ça, foi jul ga da de po is de tran si ta -
da em jul ga do a par ti lha dos bens do in di gi ta do pai fa -
le ci do, ve da do é ao re co nhe ci do, sim ples men te, pos tu -
lar a mo di fi ca ção da mes ma, pois, so men te atra vés de
ação or di ná ria es pe cí fi ca po de rá o in te res sa do re i vin di -
car de cada her de i ro o equi va len te à sua quo ta na he -
ran ça“ (”Ado ção, Inves ti ga ção de Pa ter ni da de e Con cu -
bi na to“, nº 3.3.3, p. 55).

Assim, uma das con di ções da ação, a le gi ti mi da de da em -
pre sas de man da da, não con cor re, de ven do, por con se qüên cia, o
pro ces so ser ex tin to sem jul ga do do mé ri to con for me de ter mi na o 
ar ti go 267, VI, do CPC.

1.2 – Da Au sên cia de Inte res se de Agir
A Au to ra não é co tis ta da so ci e da de e não pode re cla mar

dos só ci os ou da so ci e da de. Assim, é ca re ce do ra do di re i to de
ação, por fal ta de in te res se.

A em pre sa re que ri da nada tem a ver com re la ção ao pre -
ten so di re i to da Au to ra nos au tos de Ação de Inves ti ga ção de Pa -
ter ni da de cu mu la da com Pe ti ção de He ran ça pro pos ta.

Não há que se con fun dir a pes soa ju rí di ca com as pes so as 
fí si cas.

Essa se pa ra ção está es cul pi da no ar ti go 20 do Có di go



Ci vil, in ver bis:
”As pes so as ju rí di cas têm exis tên cia dis tin ta da

dos seus mem bros".
Como se sabe, as quo tas de uma Com pa nhia Li mi ta da

não con subs tan ci am um tí tu lo por si só. A quo ta de cada só cio é
a sua par te con tri bu ti va. A quo ta ca rac te ri za a par ti ci pa ção do só -
cio na so ci e da de, li mi tan do a res pon sa bi li da de após a sua in te -
gra li za ção.

Mes mo que a ação de in ves ti ga ção de pa ter ni da de ve nha
a tran si tar em jul ga do com ga nho de ca u sa para a au to ra, ela só
ope ra en tre os her de i ros, sen do res in ter ali os para os só ci os e
a em pre sa de man da da, vis to que não par ti ci pa ram da re la ção ju -
rí di ca, a teor do ar ti go 472 do CPC, in ver bis:

“A sen ten ça faz co i sa jul ga da às par tes en tre as qua is é
dada, não be ne fi ci an do, nem pre ju di can do ter ce i ros. Nas ca u sas
re la ti vas ao es ta do de pes so as, se hou ve rem sido ci ta dos no pro -
ces so, em li tis con sór cio ne ces sá rio, to dos os in te res sa dos, a sen -
ten ça pro duz co i sa jul ga da em re la ção a ter ce i ros”

O acór dão da ação de in ves ti ga ção de pa ter ni da de não a
tor na só cia ou pro pri e tá ria das quo tas das em pre sas que fo ram
ali e na das em ra zão de um for mal de par ti lha per fe i to e aca ba do.

Sa li en te-se nis to tudo, o fato de que no pre sen te caso, não 
há dis pu ta so bre a pro pri e da de ou a pos se dos bens da em pre sa, 
além do que sem pre exis ti ram ou tros só ci os que não ad qui ri ram
quo tas do es pó lio.

Ora, a de man dan te per se gue ju di ci al men te, o seu di re i to,
sig ni fi can do que o li tí gio se re fe re ao re co nhe ci men to de fi ni ti vo da 
fi li a ção que pre ten de ver ju di ci al men te de cla ra da, e, só quan do o
for, em de ci são tran si ta da em jul ga do, po de rá ar güir o di re i to pre -
ten di do e, mes mo as sim, con tra os her de i ros apa ren tes, e não
con tra ter ce i ros ad qui ren tes de boa-fé.

Até lá, não há que fa lar-se em bens li ti gi o sos a jus ti fi car a
me di da, que é de ca rá ter es tri to.

Por ou tro lado, o do cu men to de trans fe rên cia de quo tas a
que se re fe re a au to ra na ini ci al, é do cu men to pú bli co, já que as
al te ra ções con tra tu a is fo ram to das ar qui va das na Jun ta Co mer ci -
al do Pará. Não há, por tan to, ne nhum mis té rio quan to a trans fe -
rên cia de quo tas.

Por con se guin te, à au to ra, fal ta in te res se de agir, sen do,
por tan to, caso, mais uma vez, de ex tin ção do pro ces so sem jul -
ga men to do mé ri to por não exis tir con di ção de ad mis si bi li da de
para pro por a pre sen te ação.

I.3 – AUSÊNCIA dos pres su pos tos do fu mus boni iu ris e
pe ri cu lum in mora.

O pe ri cu lum in mora, está, a toda evi dên cia, au sen te,
uma vez que não há ne ces si da de de pre ve nir al gu ma vi a bi li da de
de dano com re la ção aos seus di re i tos.

Ade ma is, de ve-se le var em con ta o fato de que a au to ra
en con tra-se em si tu a ção de ex pec ta ti va ante o des fe cho da ação
prin ci pal com re la ção aos her de i ros e não com re la ção a em pre -
sa de man da da, que é ter ce i ra ad qui ren te de boa-fé.

Como se vê, Exce lên cia, su bor di na do a pres su pos tos es -
pe cí fi cos pela Lei, o po der ge ral de ca u te la é ge né ri co e am plo,
mas nem por isso ili mi ta do ou ar bi trá rio.

Logo, não hou ve obe diên cia aos pres su pos tos de tu te la
ca u te lar, nem quan to ao pe ri cu lum in mora nem quan to ao fu -
mus boni ju ris, nem tam pou co quan to à de li mi ta ção do cam po
pró prio da ati vi da de pro vi só ria, pois é sa bi do que a me di da ca u -

te lar de pen de da de mons tra ção da vi a bi li da de do pro ces so prin ci -
pal.

A Au to ra não in vo ca pre ju í zo cer to e efe ti vo. E, nem po de -
ria.

Por ou tro lado, dado o ca rá ter aca u te la tó rio im pri mi do ao
pe di do da Au to ra, “pode ser in de fe ri da des de logo a ini ci al, se
não es ti ve rem pre sen tes os re qui si tos do fu mus boni ju ris e do
pe ri cu lum in mora,  con for me já de ci diu o Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça (in ”CPC e Le gis la ção Pro ces su al em Vi gor" ,

The o to nio Ne grão, 27ª ed. – pág. 548).
Ante to dos os ar gu men tos ex pen di dos pelo re que ri do,

deve ser con si de ra do inep to o pe di do cons tan te dos au tos cí ve is
de me di da ca u te lar de exi bi ção, o que con duz à ex tin ção do pro -
ces so sem jul ga men to do mé ri to.

I. 4 – A FALTA DE INDICAÇÃO DA LIDE E SEU
FUNDAMENTO.

Ao dis ci pli nar as ações ca u te la res, o CPC pres cre ve em
seu ar ti go 801, que o re que ren te ple i te a rá a me di da ca u te lar em
pe ti ção es cri ta que in di ca rá: ... III – a lide e seus fun da men tos.

Assim es ta be le cen do, o Có di go exi ge que, da ini ci al da ca -
u te lar, cons te ex pres sa men te, qual a ação prin ci pal que será pro -
pos ta e o seu fun da men to, e o faz, por que, como se sabe, a fi na -
li da de da me di da ca u te lar é as se gu rar a exe cu ção da de ci são a
ser pro fe ri da no pro ces so prin ci pal.

Cer to, pois, que a in di ca ção pre ci sa da lide prin ci pal (e do
seu fun da men to) eri ge-se em ele men to in dis pen sá vel à apre ci a -
ção do di re i to do re que ren te à me di da ca u te lar pos tu la da.

Aliás, a Ju ris pru dên cia é pa cí fi ca quan to à essa omis são,
con for me se ob ser va:

“DEVE SER JULGADO EXTINTO O PROCESSO
CAUTELAR, POR FALTA DE MENÇÃO, NA INICIAL, DA AÇÃO
PRINCIPAL A SER PROPOSTA E SEU FUNDAMENTO” (in RT nº 
476/140, RT nº 506/143).

A REFERÊNCIA À AÇÃO PRINCIPAL, NA INICIAL
CAUTELAR, É NECESSÁRIA, PARA QUE POSSA VERIFICAR
SE O REQUERENTE DA MEDIDA TEM LEGITIMIDADE E
INTERESSE PARA PROPOR A AÇÃO PRINCIPAL". (JTA nº
87/128, RJTAMG nº 20/119).

Como não in di cou a ação per ti nen te, a so lu ção e, data ve -
nia, a ex tin ção do pro ces so.

II – NO MÉRITO
II.1 – DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE SER PLEITEADA 

A EXIBIÇAO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.
Se ul tra pas sa das as pre li mi na res sus ten ta das, me lhor sor -

te não tem a Au to ra.
Diz o ar ti go 844 do Có di go de Pro ces so Ci vil:
“Tem lu gar, como pro ce di men to pre pa ra tó rio, a exi bi ção ju -

di ci al:
I –  de co i sa mó vel em po der de ou trem e que o re que ren -

te re pu te sua ou te nha in te res se em co nhe cer;
II –  de do cu men to pró prio ou co mum, em po der de

co-interessado, só cio, con dô mi no, cre dor ou de ve dor; ou em po -
der de ter ce i ro que o te nha em sua guar da, como in ven ta ri an te,
tes ta men te i ro, de po si tá rio ou ad mi nis tra dor de bens alhe i os;

III –  da es cri tu ra ção co mer ci al por in te i ro, ba lan ços e do -
cu men tos de ar qui vo, nos ca sos ex pres sos em lei."

Como se vê, Exce lên cia, não está am pa ra da a au to ra em
ne nhum dos in ci sos do ar ti go aci ma trans cri to.

Não se cu i da, na es pé cie, de ques tão en tre só ci os.



Por ou tro lado, a Sú mu la 260 do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, é ta xa ti va:

“O Exa me de Li vros Co mer ci a is, em ação ju di ci al, fica li mi -
ta do às tran sa ções en tre os li ti gan tes."

Por tan to, as si na la-se que o STF tem en ten di do que não se 
pode or de nar exa me de li vros de ter ce i ros in te i ra men te es tra nhos 
à de man da.

Nes se sen ti do, as se guin tes de ci sões:
“Não é de ser de fe ri do pe di do de exa me de li vros de so ci e -

da de co mer ci al que não é par te na ca u sa" (RT. 263/234).
“Não tem o me nor pro pó si to a re a li za ção de pe rí cia em li -

vros de fir ma es tra nha ao li tí gio e ao ar re pio das dis po si ções ex -
pres sas dos ar ti gos 18 e 19 do Có di go Co mer ci al" (RT. 282/509).

“Só os li ti gan tes po dem ser obri ga dos à exi bi ção dos li vros 
co mer ci a is" (RT. 368/126).

A exi bi ção de li vros co mer ci a is é ma té ria de alto
sig ni fi ca do em Di re i to Co mer ci al, além de se cons ti tu ir em

ame a ça ao de sem pe nho ope ra ci o nal da so ci e da de co mer ci al.
Tra ja no de Mi ran da Val ver de, em sua obra “For ça Pro ban te 

dos Li vros Co mer ci a is”, as sim le ci o na:
“A in vi o la bi li da de dos li vros co mer ci a is con ti nua a ser o

prin cí pio que há de ori en tar a au to ri da de, Admi nis tra ti va ou Ju di -
ciá ria, no apre ci ar a pre ten são do par ti cu lar ou do Po der Pú bli co.
De de vas sar o con te ú do dos li vros mer can tis.”

Na ver da de, os nos sos Tri bu na is tem en ten di do que a exi -
bi ção de li vros co mer ci a is, deve li mi tar-se ao pon to li ti gi o so en tre
as par tes.

Per gun ta-se: Qual o pon to li ti gi o so re fe ren te aos li vros co -
mer ci a is e es cri tu ra ção con tá bil que tem as par tes?

Há al gum com por ta men to ir re gu lar da em pre sa de man da -
da que jus ti fi que tal pe di do?

Sa li en te-se, ain da, Exce lên cia, que a au to ra não apon tou
ne nhum ato vi o la dor de dis po si ti vos le ga is ou es ta tu tá ri os, ou
qual quer ir re gu la ri da de nos li vros que pre ten de ser exi bi dos.

Em suma: não sen do a em pre sa de man da da par te na ca u -
sa nem ca ben do sua con vo ca ção para vir a in te grar o con tra di tó -
rio e sen do ela es tra nha aos con fli tos de in te res ses en tre os her -
de i ros, não há como de ter mi nar-se o exa me de sua es cri tu ra ção
mer can til e de seus li vros co mer ci a is.

II. 2 – Da Boa-Fé
O ar ti go 490 do Có di go Ci vil es ta be le ce que será de

boa-fé a pos se em ha ven do por par te do pos su i dor ig no rân cia do
ví cio, ou obs tá cu lo que lhe im pe de a aqui si ção da co i sa, ou do di -
re i to pos su í do.

MÁRIO AGUIAR MOURA, em sua obra “Tra ta do Prá ti ca da 
Fi li a ção”, le ci o na:

“Em mu i tos de seus dis po si ti vos, o Có di go Ci vil
bra si le i ro pres ti gia a boa-fé, a fim de res guar dar di re i -
tos de ter ce i ros, mes mo em sa cri fí cio do ti tu lar da re la -
ção ou si tu a ção ju rí di ca, bas tan do ver a for ça da boa-fé 
em fa vor do pos su i dor, na for ma dos ar ti gos 510, 514 e 
516, além de va li dar-se o pa ga men to fe i to ao cre dor
pu ta ti vo."

Por ou tro lado, o ar ti go 1600 do Có di go Ci vil, es ta be le ce:

“São vá li das as ali e na ções de bens he re di tá ri os, 
e os atos de ad mi nis tra ção le gal men te pra ti ca dos pelo
her de i ro ex clu í do, an tes da sen ten ça de ex clu são; mas
aos co-herdeiros sub sis te, quan do pre ju di ca dos, o di re -
i to a de man dar-lhe per das e da nos.”

Exis tem inú me ros jul ga dos pres ti gi an do, em fa vor do ad -
qui ren te, a ven da de bens pelo her de i ro apa ren te para va li dá-la
con tra os in te res ses do her de i ro.

O Tri bu nal de Jus ti ça de São Pa u lo, no jul ga men to aba i xo
trans cri to, re i te rou esse modo de de ci dir, as se gu ran do:

“Com pra e Ven da – Imó vel ad qui ri do de her de i ro úni co
apa ren te – Nu li da de de in ven tá rio ple i te a do por quem pos te ri or -
men te, se apre sen tou como co-herdeiro – Boa-fé por par te do
com pra dor – Anu la ção do Inven tá rio – va li da de, po rém, da ali e na -
ção.

Não se anu la a com pra fe i ta por pes soa de boa-fé, a ven -
de dor co nhe ci do como o úni co her de i ro, em bo ra, pos te ri or men te, 
fi que de mons tra da a exis tên cia de ou tro su ces sor com di re i to
igual, so bre o imó vel ali e na do" (Ap. Civ. nº 86.538, in RT
282/252).

Se, a her de i ra po dia pro por a ação em vida do pre ten so
pai, não o fez.

Se, a her de i ra po dia pro por a ação an tes de tran si tar em
jul ga do a sen ten ça ho mo lo ga tó ria da par ti lha, não o fez. Só pro -
pôs a ação em 4 de maio de 1990, após o tran si ta do em jul ga do
da sen ten ça ho mo lo ga tó ria da par ti lha, que foi pro la ta da em 19
de de zem bro de 1989.

Assim, a sua si tu a ção ju rí di ca, a des pe i to de seu di re i to
su ces só rio, é in fe ri or ao dos ali e nan tes dos bens e ao dos ad qui -
ren tes, to dos de boa-fé.

Se os pais de Jair Ber nar di no ig no ra vam ao ad qui rir a pos -
se da he ran ça, que não se ri am con si de ra dos her de i ros, agi ram
com boa-fé.

O Có di go Ci vil Bra si le i ro es ta be le ce:

Art. 1.572. Aber ta a su ces são, o do mí nio e a
pos se da he ran ça trans mi tem-se, des de logo, aos her -
de i ros le gí ti mos e tes ta men tá ri os.

Art. 1.577. A ca pa ci da de para su ce der é a do
tem po da aber tu ra da su ces são, que se re gu la rá con -
for me a lei en tão em vi gor.

Assim, nos so Có di go diz que os her de i ros exis ten tes e ca -
pa zes no ins tan te em que a su ces são é aber ta, lhe ad qui rem,
des de logo, a pro pri e da de e a pos se.

So men te são her de i ros os que re ú nam es tes re qui si tos: já
exis ti am na que le mo men to, e, na for ma do di re i to, te nham ca pa ci -
da de para su ce der. São cha ma dos à su ces são só aque les que
pos sam pro var sua qua li da de.

Ora, se “a ca pa ci da de para su ce der é a do tem po da aber -
tu ra da su ces são”, é cla ro que só se con si de ram her de i ros os
que te nham esta ca pa ci da de, nos ter mos da lei em vi gor no mo -
men to do óbi to.

E, quem ti nha essa ca pa ci da de? Ja les Ber nar di no de Sou -
za e Le o lin da Baia Bor ges e Sou za, pais do fa le ci do Jair Ber nar -
di no de Sou za.

Se no caso, a pre ten sa fi lha não es ta va re co nhe ci da for -
mal men te, mas pôde in ves ti gar a pa ter ni da de, a sua ca pa ci da de
para her dar era ape nas po ten ci al, e es ta va con di ci o na da ao êxi to
da ação que in ten tou con tra seus her de i ros.

É a opi nião de Caio Ma rio da Sil va Pe re i ra: “mas, é de
prin cí pio que o efe i to re tro o pe ran te da sen ten ça de cla ra tó ria de
pa ter ni da de res pe i ta as si tu a ções ju rí di cas de fi ni ti va men te cons ti -
tu í das e a exe cu ção do ato ju rí di co per fe i to.

A per ti nên cia da ação de cla ra tó ria não quer di zer que os
di re i tos he re di tá ri os não tem li mi te. Cer to que tem. Esbar ram no



di re i to ad qui ri do, res pe i tam a si tu a ção ju rí di ca de fi ni ti va men te
cons ti tu í da, guar dan do-se de ofen der os efe i tos já pro du zi dos e
não afe tam as trans mis sões he re di tá ri as con su ma das“ (in “Re co -
nhe ci men to de Pa ter ni da de e seus Efe i tos“, Ed. Fo ren se – 1ª edi -
ção).

Sa li en te-se, ain da, que o in ci so XXXVI do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, de ter mi na:

“A lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, o ato ju rí di co per -
fe i to e a co i sa jul ga da."

Assim, é de res sal var-se a si tu a ção de boa-fé dos que re -
co lhe ram a he ran ça, já que pe las cir cuns tân ci as eram con si de ra -
dos os ver da de i ros su ces so res do de cu jus.

Diz o Có di go Ci vil Bra si le i ro:

Art. 1.805. A par ti lha, uma vez fe i ta e jul ga da, só é anu lá -
vel pe los ví ci os e de fe i tos que in va li dam, em ge ral, os atos ju rí di -
cos

(art. 178, § 6º, V).
Assim, no to can te à par ti lha, de ve-se res pe i tar o ato con -

su ma do. E, uma vez que a sen ten ça ho mo lo ga tó ria pro fe ri da no
pro ces so de in ven tá rio é ato con su ma do, só se anu la rá pe los ví -
ci os que in va li dam os atos ju rí di cos em ge ral.

Estas ila ções são im por tan tes, por que, mes mo ad mi tin -
do-se fos sem ver da de i ras as afir ma ções da au to ra, ain da, as sim,
os só ci os quo tis tas da em pre sa de man da da es ta ri am al ber ga dos
na boa-fé, já que ha ven do FORMAL DE PARTILHA – O JUSTO
TÍTULO – ex pe di do ANTES da pro po si tu ra da Ação de Inves ti ga -
ção de Pa ter ni da de, es tão ao am pa ro do DIREITO ADQUIRIDO
E DO ATO JURÍDICO PERFEITO E  ACABADO.

As ju ris pru dên ci as tra zi das para os au tos pela au to ra não
se apli cam ao caso da em pre sa de man da da.

A de ci são trans cri ta às fls. 9, re fe re-se ao in jus to pos su i -
dor, o que não é o caso, em face de já ter pro va do  a re que ri da,
de ma ne i ra exa us ti va a boa-fé e o jus to tí tu lo.

Qu an to às de fls. 10, ina pli cá vel, tam bém, à es pé cie, pois
re fe re-se ”a só cio“ que pos sa in ten tar a ação de exi bi ção, ten do a 
au to ra mera ex pec ta ti va de di re i to já que pen de Re cur sos a se -
rem jul ga dos no STJ e STF, res pec ti va men te.

Qu an to à Sú mu la 260 do STF, trans cri ta pela au to ra, é evi -
den te que ela vem em so cor ro da em pre sa de man da da, pois de -
mons tra per fe i ta men te que só pode exi gir o exa me de li vros co -
mer ci a is, aque le que tem tran sa ção co mer ci al com o li ti gan te, o
que, de ci di da men te não é o caso.

Por fim, pede a es pe ci al aten ção de Vos sa Exce lên cia
para os va lo res de li ran tes apre sen ta dos pela Re vis ta Veja.

Veja só, Exce lên cia, tre ze mi lhões de dó la res. Só na ca be -
ça de um des mi o la do pode se ad mi tir que no Pará, Esta do po bre, 
haja uma tran sa ção de uma em pre sa de te le vi são, re pe ti do ra da
Rede Ban de i ran tes, em um va lor tão ir re al.

SERÁ QUE ESSAS PESSOAS IMAGINAM OU TÊM IDÉIA 
DO QUE SEJAM TREZE MILHÕES DE DÓLARES?

Se a Au to ra, que tem usa do as re por ta gens em to das as
suas ações para ser vir de in du ção e im pres si o nar as pes so as,
acre di tan do que a tran sa ção foi re al men te no va lor de tre ze mi -
lhões de dó la res, por que ain da pre ten de ver os li vros con tá be is
da em pre sa? Ela não acre di ta na re vis ta Veja?

III – Do Pe di do
Em face do ex pos to, re quer:

a) o re ce bi men to da pre sen te con tes ta ção;

b) a ex tin ção do pro ces so sem jul ga men to do mé ri to, com
fun da men to nas pre li mi na res ar güi das na pre sen te de fe sa;

c) se ul tra pas sa das as pre li mi na res ar güi das, que seja a
ação de cla ra da im pro ce den te, em face dos fun da men tos da pre -
sen te con tes ta ção;

d) que seja per mi ti da a jun ta da de no vos do cu men tos, de -
po i men tos de tes te mu nhas e de ma is pro vas ad mi ti das em Di re i to, 
in clu si ve de po i men to pes so al da re pre sen tan te le gal da Au to ra,
pena de con fes so.

Ter mos em que,

Pe dem de fe ri men to.

Be lém, 24 de abril de 2001. – P.p. Edil son de Oli ve i ra
Dan tas, Adv. OAB/PA 1667.

Do cu men to Ane xo:

 Fo to có pia da sen ten ça ho mo lo ga tó ria da par ti lha;

 Fo to có pia do For mal de Par ti lha;

 Pro cu ra ção.

OFÍCIO Nº 202/2001 – PRES.

Bra sí lia, 8 de ju nho de 2001

Se nhor Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca,

A re vis ta IstoÉ, edi ção de nº 1654, com a data de 13-6-01, 
cir cu lan do nes ta data, ve i cu la ma té ria le vi a na, men ti ro sa e ir res -
pon sá vel bus can do en vol ver a pes soa do Pre si den te do Se na do
Fe de ral em su pos to epi só dio de com pra e ven da de TDA que te -
ria ocor ri do en tre uma pes soa que ti ve ra seu bem ex pro pri a do
pelo Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e o Sr. Se ra fim Ro dri gues de
Mo ra is e sua mu lher Vera Aran tes Cam pos na cons tru ção das
men ti ras ve i cu la das.

O ân co ra da cri mi no sa ar ma ção é o sr. Gil do Fer raz, e
seus “cli en tes” aci ma já re fe ri dos, pro cu ran do en vol ver em suas
ne go ci a tas o Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Qu an to aos fa tos, ocor re, Sr. Pro cu ra dor-Geral, que o ad -
vo ga do Gil do Fer raz tem atu a ção pro fis si o nal em ação de in ves -
ti ga ção de pa ter ni da de cu mu la da com ação de ali men tos e pe ti -
ção de he ran ça, de pre ten sa her de i ra do fa le ci do sr. Jair Ber nar -
di no do Sou za, em cur so na Nona Vara Cí vel da Co mar ca de
Be lém, na qual o mes mo vem ten tan do “acor dos”, isto por que 
en tre os bens ob je tos da men ci o na da ação está a TV RBA, que
atu al men te tem en tre seus só ci os quo tis tas o Pre si den te do
Sena do Fe de ral.

De po is de re i te ra das in cur sões jun to aos ad vo ga dos, ame -
a ças pro mo vi das no Fó rum de Be lém, Esta do do Pará, o ci ta do
ad vo ga do, não lo gran do al can çar seu in ten to, re cor re ao pro ce di -
men to de gra va ções te le fô ni cas ar di lo sa men te en ge nha das en tre
ele e seus “cli en tes”, pro cu ran do de ne grir e en vol ver em ma no -
bras es pú ri as a fi gu ra do Pre si den te do Se na do.

Como Pre si den te do Se na do Fe de ral, re pi lo a no jen ta ma -
no bra, e nego a su je i tar-me a qual quer chan ta gem.

Des sa for ma, jun ta-se os exem pla res da ci ta da ma té ria
para pro pi ci ar ao Mi nis té rio Pú bli co a pro va in dis pen sá vel ao in -
qué ri to po li ci al e à ação pe nal con tra os de tra to res, des ta can do
que no caso se apli ca a agra van te do art. 23, in ci so I, da Lei nº 
5.250/67.

Assim sen do, aguar da mos que V. Exa. re qui si te com a ma -
i or bre vi da de pos sí vel a aber tu ra de in qué ri to po li ci al com a con -
se qüen te ação pe nal a car go do Mi nis té rio Pú bli co.



Na opor tu ni da de, apre sen ta mos os pro tes tos da mais alta
es ti ma.

Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Pa re cer DEJUR 211/92
Pt’s 5045433/90 (9
vo lu mes) e 9973392/90

Bra sí lia, 6 de maio de 1992

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENTIDADE
PARAESTATAL – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
– BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – DESVIO DE
RECURSOS, ATRAVÉS DA EMISSÃO DE CHEQUES
ADMINISTRATIVOS – APLICAÇÃO NO MERCADO
FINANCEIRO – MATERIALIDADE COMPROVADA –
DELITO COLETIVO, MULTITUDINÁRIO OU
SOCIETÁRIO – MINUTA DE COMUNICAÇÃO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Se nho ra Pro cu ra do ra-Chefe,

Fo ram os pre sen tes au tos – Pt’s 5045433/90 e
9973392/90– re me ti dos ao De jur, para que este De par ta men to
for mu le, ou não, mi nu ta de co mu ni ca ção ao Mi nis té rio Pú bli co (fl.
132, § 3º e fl. 138, § 5º, do pt. 9973392/90).

2. Re fe rem-se os pro ces sos a ins pe ções re a li za das, em
1990 – fls. 01/07 do Pt. 5045433/90 e fls. 01/08 do Pt. 9973392/90 
–, nas qua is cons ta ta ram os des vi os de re cur sos do Ban co do
Esta do do Pará S.A., ocor ri dos no pe río do de 16-10 a 5-12-84,
atra vés da emis são de onze che ques ad mi nis tra ti vos. Tais re cur -
sos fo ram apli ca dos no mer ca do fi nan ce i ro, em tí tu los de ren da
fixa, não mais re tor nan do ao Ban co.

3. Os che ques ad mi nis tra ti vos fo ram, to dos, en dos sa dos,
em bran co, e di re ci o na dos para apli ca ções ao por ta dor. Inte gra -
ram, tais cár tu las, ope ra ções em que adi ci o na ram-se ou tros che -
ques emi ti dos por ter ce i ros ou por sa ca do res não iden ti fi ca dos
pela nos sa fis ca li za ção. Com pu nham, tam bém, es tas ope ra ções,
va lo res de ou tras apli ca ções cu jos be ne fi ciá ri os não fo ram in di vi -
du a li za dos. Sa li en te-se, ain da, que não se con se guiu apon tar os
be ne fi ciá ri os do pro du to fi nal dos res ga tes das apli ca ções.

4. Di an te das di fi cul da des elen ca das no pa rá gra fo aci ma,
res tou com pro va da, so men te, a ma te ri a li da de dos ilí ci tos. To da -
via, a cons ta ta ção das Au to ri as es bar ra em grau de di fi cul da de
acen tu a do, em de cor rên cia da com ple xi da de dos fa tos ocor ri dos,
onde se ve ri fi ca con cur so de cri mes e de pes so as, em apli ca ções 
e re a pli ca ções fi nan ce i ras ao por ta dor.

5. Mu i to em bo ra os ins pe to res do Ban co Cen tral te nham
se es me ra do na bus ca de do cu men ta ção, com vis tas a in di vi du a -
li zar os in fra to res, não con se gui mos de tec tar pro vas su fi ci en tes,
ro bus tas, con vin cen tes, no sen ti do de, ju ri di ca men te, in di ci ar o Sr. 
Ja der Fon te ne le Bar ba lho.

6. Con clu í mos, tam bém, re sul tar inó cuo, in sis tir, no âm bi to
de atu a ção do Ban co Cen tral, na bus ca de pro vas com ple men ta -
res, vis to que es tes au to res são o re sul ta do de duas ins pe ções –
fls. 01/08 do pt. 9973392/90 e fls. 01/07 do pt. 5045433/90 – e de
uma di li gên cia re que ri da pelo De jur – cf. fl. 185 do pt. 9973392/90 
e vo lu me IX do pt. 5045433/90. Ade ma is, a data em que ocor re -
ram os fa tos em 1984 – e a na tu re za das ope ra ções – apli ca ções
em tí tu los de ren da fixa, ao por ta dor –, em mu i to di fi cul tam a co -
le ta de da dos com ple men ta res (cf. fls. 2204 a 2208 do pt.
5045433/90).

7. Assim sen do, in fe ri mos ser re co men dá vel e mais con ve -
ni en te pro por co mu ni ca ção das in fra ções ao Mi nis té rio Pú bli co,
in di can do o nome dos emi nen tes dos che ques cu jas quan ti as fo -
ram, ili ci ta men te, des vi a das, bem como os no mes dos di re to res
que ad mi nis tra vam o Ban pa rá à épo ca da ocor rên cia dos fa tos (f.
112, do pt. 9973392/90). Assim su ge ri mos, quer por que exis te su -
por te na ju ris pru dên cia pe nal para que seja ado ta do tal pro ce di -
men to, quer por que me di an te os de po i men tos de tais in di ví du os
po de rá o Do mi nus Li tis – re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co –
co le tar ou tras in for ma ções que per mi tam le van tar, com mais fir -
me za e con vic ção, o nome das de ma is pes so as que con cor re ram 
para o des vio das vul to sas quan ti as.

8. Sa li en te-se, por opor tu no, que os fa tos apon ta dos ain da
não se en con tram atin gi dos pelo ins ti tu to da pres cri ção (CP, art.
109), vis to que, em tese, ti pi fi cam eles a fi gu ra pe nal do pe cu la to, 
em con cur so ma te ri al e em sua for ma qua li fi ca da (CP, art. 312 e
§ 1º c/c art. 327, § 2º e art. 69).

9. Jun to ao ofí cio, além da do cu men ta ção já se pa ra da, de -
ve rão ser acos ta dos o es ta tu to do Ban co do Esta do do Pará S.A., 
vi gen te à épo ca da ocor rên cia dos fa tos, as sim como o ato so ci e -
tá rio que ins tru men ta li zou a ele i ção e no me a ção dos en tão di re -
to res que ad mi nis tra vam a re fe ri da ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

Sub cen su ra, – Pro cu ra do ria-Geral 

Nil ton Dias,  Sub pro cu ra dor-Chefe.

Se gue des pa cho.

De acor do. Enca mi nhe-se ao Ga bin, em face da na tu re za
da con sul ta.

Pro cu ra do ria-Geral 

Nil za D’Assunção Gu i di,  Pro cu ra do ra-Chefe.

Sim.

Ao Sr. Pre si den te. – Pro cu ra do ria-Geral  

6.484.014-4 José Co e lho Fer re i ra,  Pro cu ra dor-Geral, em
exer cí cio.

ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS
CONSTITUCIONAIS E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

RELATÓRIO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL Nº
001/96-MP/PJ/DC/PP (Pro ces so nº 455196– PGJ)
INTERESSADO: Dr. JADER BARBALHO – SENADOR DA
REPÚBLICA

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O Pro ce di men to Extra ju di ci al nº 0001/96-MP/PJ/DC/PP (nº 
455/96-PGJ) foi ins ta u ra do a par tir de ex pe di en te en ca mi nha do
ao Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR, à épo ca Pro -
cu ra dor-Geral de Jus ti ça do Mi nis té rio Pú bli co da Esta do do Pará, 
pelo Dr. JADER FONTENELE BARBALHO, Se na dor da Re pú bli -
ca, da ta do de 17-4-96, pro to co la do sob o nº4871.96, se gun do o
qual, ao to mar co nhe ci men to de no tí ci as ve i cu la das pela im pren -
sa no dia 17 de abril de 1996, de que o Pro cu ra dor-Ge ral de Jus -
ti ça do Esta do do Pará te ria de ter mi na do “var re du ra” no acer vo
do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do, vi san do des co brir o pa ra de i ro do 
dos siê do Ban co Cen tral, pro to co la do sob o nú me ro 6325, em 19
de ou tu bro de 1992, to mou a ini ci a ti va  de en vi ar à Pro cu ra do -
ria-Geral de Jus ti ça do Esta do do Pará có pia do ofi cio
PRESI-96/1.043, da ta do de 15-4-96, subs cri to pelo Dr. GUSTAVO 
JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil, bem como có pia do ofí cio PRESI-92/1913, de 9 de ou tu bro 



de 1992, do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, Dr.
FRANCISCO GRÖS.

2. DO OFÍCIO PRESI-96/1.043, do BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, de 15 de abril de 1996.

Por meio des te ofí cio en vi a do ao Dr. JADER BARBALHO,
Se na dor da Re pú bli ca, o Dr. GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE
LOYOLA, en tão Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, em re la -
ção à re por ta gem pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, em
14-4-96, sob o tí tu lo “LÍDER DO PMDB É ACUSADO EM
DOSSIÊ DO BANCO CENTRAL”, in for mou que, no en ca mi nha -
men to ao Mi nis té rio Pú bli co das con clu sões do re la tó rio de fis ca li -
za ção re a li za da du ran te o ano de 1990, na sede do Ban co do
Esta do do Pará S/A, não foi men ci o na do o nome do Se na dor.

A fim de ra ti fi car tais in for ma ções, foi ane xa do ao re fe ri do
ofí cio o ex pe di en te PRESI-92/1.913, sen do tal do cu men to, pos te -
ri or men te, jun ta do aos au tos des te Pro ce di men to às fls. 04 e 07,
além de ou tras do cu men ta ções cons tan tes às fls. 08 e 17.

3. DOS DESPACHOS

Em 23-4-96, o Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO
JÚNIOR, Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça, de ter mi nou o en ca mi nha -
men to dos au tos des te Pro ce di men to ao De par ta men to de Ati vi -
da des Ju di ci a is para cer ti fi car se tra mi tou no ór gão, pe di do de
pro vi dên ci as a res pe i to doe fa tos ocor ri dos no Ban co do Esta do
do Pará.

Em 23-6-96, a Dra. VÂNIA SOCORRO SIQUEIRA
RODRIGUES, Di re to ra do De par ta men to de Ati vi da des Ju di ci a is,
en ca mi nhou ao Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça, cer ti dão so bre os
pro ce di men tos re la ti vos a ocor rên ci as no Ban co do Esta do do
Pará S/A.

Em 28-6-96, o Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO
JÚNIOR, Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça, con si de ran do a exis tên cia
de Inqué ri to Po li ci al que foi ar qui va do a pe di do do Re pre sen tan te
do Mi nis té rio Pú bli co, na 6ª Vara Pe nal, em ra zão de fal ta de pro -
vas su fi ci en tes quan to à au to ria, con for me cons ta em cer ti dão
nos au tos des te pro ce di men to, de ter mi nou a re mes sa dos pre -
sen tes au tos ao Pro mo tor de Jus ti ça vin cu la do àque la Vara Pe -
nal, pois po di am exis tir no vos fa tos que en se ja ri am a de nún cia e,
con se qüen te men te, o de sar qui va men to do re fe ri do Inqué ri to Po li -
ci al.

Com o es co po de ra ti fi car tais in for ma ções, fo ram acos ta -
dos aos au tos des te pro ce di men to, do cu men tos cons tan tes às fls. 
09 a 17.

4. DO REQUERIMENTO DA 5ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA, de 31 de ju lho de 1996.

Por meio des te re que ri men to, a Dra. LEILA MARIA

MARQUES DE MORAES, 5ª Pro mo to ra de Jus ti ça do Ju í -
zo Sin gu lar da Ca pi tal, no uso de suas atri bu i ções le ga is, após
exa mi nar os au tos em ques tão, in for mou que para ter o ple no co -
nhe ci men to do con te ú do das ci ta das pe ças do Inqué ri to Po li ci al
e, des se modo, apre ci ar acer ca do seu de sar qui va men to, tor na -
va-se im pres cin dí vel ter em mãos os res pec ti vos au tos, mo ti vo
pelo qual re que reu ao Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça o en vio das
pe ças pro to co la das sob  o nº 6325/92 e dos au tos nº
895/94-PGJ, que se en con tra vam, se gun do os au tos, nos ar qui -
vos do Mi nis té rio Pú bli co, com o que po de ria nos ul te ri o res de di -
re i to.

Fo ram acos ta dos a esse re que ri men to do cu men tos cons -
tan tes às fls. 20 a 22 dos au tos.

6. DO OFÍCIO S/Nº, de 2 de se tem bro do 1996.

Por meio des te ofí cio, a Sra. MARIA DE BELÉM ALVES
BOUTH, ser vi do ra do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pará, in for -
mou ao Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR, Pro cu -
ra dor-Geral de Jus ti ça, que os au tos do pro ces so nº 895/94 fo ram 
dis tri bu í dos, em 23-1-95, ao Dr. JUDAS TADEU DE MESQUITA
DOS SANTOS BRASIL, en tão Pro mo tor de Jus ti ça.

Con clu in do, su ge riu que fos se ou vi do o Pro cu ra dor de Jus -
ti ça JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS BRASIL, no
sen ti do de que in for mas se qual foi sua ma ni fes ta ção nos re fe ri -
dos au tos.

Foi acos ta do a esse Pro ce di men to, do cu men to cons tan te
à fl. 24 dos pre sen tes au tos, o qual com pro va va que foi fe i to con -
ta to com o Sr. JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS
BRASIL, Pro cu ra dor de Jus ti ça, cons ta tan do en con trar-se com
ele os au tos do Pro ces so nº 895/94-PGJ, sen do pos te ri or men te
en tre gues à Sra. MARIA AUXILIADORA SOUZA NERI, Di re to ra
do De par ta men to de Admi nis tra ção, em 2-9-96.

6. DO OFÍCIO PRESI-94/3582, de 22 de no vem bro de
1994 Me di an te este ofí cio, o Dr. PEDRO SAMPAIO MALAN, Pre -
si den te do Ban co Cen tral, ma ni fes tou sua res pos ta ao Ofí cio nº
1008/94/MP/PGJ, de 14-10-94, di ri gi do ao De le ga do Re gi o nal do
Ban co Cen tral do Bra sil em Be lém-PA, por meio do qual a Dra.
EDITH MARILIA MAIA CRESPO, Pro cu ra do ra-Geral de Jus ti ça
do Esta do do Pará, in for ma va ter sido ex tra vi a do o Ofí cio
PRESI-00844/91, en ca mi nha do e essa Pro cu ra do ria e su ge ria e
res ta u ra ção dos do cu men tos que acom pa nha vam aque le ofí cio e
sua re mes sa à Che fia do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pará,
para os de vi dos fins.

O Dr. PEDRO SAMPAIO MALAN re i te rou os ter mos do
con ti do no Ofí cio PRESI-00844/91, en vi an do toda do cu men ta ção
à épo ca en ca mi nha da a essa Pro cu ra do ria.

Tal do cu men ta ção en ca mi nha da à pré-falada Pro cu ra do -
ria, foi jun ta da aos au tos des se Pro ce di men to às fls. 26 a 120.

7. DO REQUERIMENTO DA 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, de 30 de ju nho de 1995 Nes te ex pe -
di en te, o Dr. JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS
BRASIL, 2º Pro mo tor de Jus ti ça de Pro te ção de Di re i tos Cons ti tu -
ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, so li ci tou à Pro cu ra do ria-Geral de 
Jus ti ça, que o con si de ras se im pe di do para fun ci o nar no ver ten te
caso.

8. DO OFÍCIO Nº 30/96 MP/PJJS, de 21 de no vem bro de
1996 Atra vés des te ex pe di en te, a Dra. ROSA MARIA CARVALHO 
MORAES, 4ª Pro mo to ra de Jus ti ça do Ju í zo Sin gu lar da Ca pi tal,
ten do re ce bi do da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça o Pro ces so nº
455/96/PGJ, so li ci tou à Dra. GLEIDE DE MOURA PRALIER, Ju í -
za da 6ª Vara Pe nal, vis ta do re fe ri do Inqué ri to, para que pos sa
apre ci ar acer ca do de sar qui va men to, se fos se o caso do mes mo.

Em res pos ta a esse ofí cio, a Dra. EMILIA PARENTE E
SILVA DE MEDEIROS, es cri vã em exer cí cio da 6ª Vara Pe nal cer -
ti fi cou (con for me do cu men ta ção con ti da à fl. 132 dos au tos), em
aten di men to à so li ci ta ção con ti da no Ofí cio nº 30/96-MP/PJJS,
que o Inqué ri to Po li ci al nº 023/90/DOS/DOPS (900795644M),
con clu í do em apu ra ção e en vi a do à Jus ti ça em 2-1-91, não foi lo -
ca li za do em car tó rio à épo ca des ta ma ni fes ta ção, ten do sido en -
ca mi nha do ex pe di en te à Di vi são de Do cu men ta ção e Arqui vo,
para que fos se co mu ni ca do a esse Ju í zo, se o Inqué ri to Po li ci al
em re fe rên cia foi en vi a do àque la Di vi são.

9. DO OFÍCIO DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO
JUÍZO SINGULAR DA CAPITAL, de 19 de no vem bro de 1997



Por meio des te ofí cio a Dra. ROSA MARIA CARVALHO
MORAES, 4ª Pro mo to ra de Jus ti ça do Ju í zo Sin gu lar da Ca pi tal,
in for mou ao Dr. JOÃO DIOGO SALES MOREIRA, Pro cu ra -
dor-Geral de Jus ti ça em exer cí cio, que en vi ou Ofí cio nº 30/96 à
Ju í za de 6ª Vara Cri mi nal da Ca pi tal, so li ci tan do vis ta do Inqué ri to 
Po li ci al, para po der apre ci ar acer ca do de sar qui va men to do mes -
mo, en tre tan to, foi ob ti da res pos ta de que o Inqué ri to Po li ci al não
foi en con tra do no car tó rio (cer ti dão con ti da à fl. 132 dos au tos).

A Pro mo to ra su pra ci ta da, con clu in do sua ma ni fes ta ção, in -
for mou que,  em face da im pos si bi li da de de lo ca li za ção, pelo Po -
der Ju di ciá rio, do Inqué ri to Po li ci al 023/90-DOS/DOPS
(900796644M), que foi ar qui va do em 8-4-91, opi nou que as pe -
ças em apre ço fos sem ar qui va das, em re la ção ao Pro ces so nº
895/94-PGJ, so li ci tou que fos se re me ti da uma có pia aos Pro mo -
to res de Jus ti ça de Pro te ção dos Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do
Pa tri mô nio Pú bli co, para ul te ri o res de di re i to.

10. DO OFÍCIO Nº 046/98-MP/PJ/DC/PP, de 16 de ju nho
de 1998

O Dr. FREDERICO ANTÔNIO LIMA DE OLIVEIRA, Pro -
mo tor de Jus ti ça de Pro te ção dos Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do
Pa tri mô nio Pú bli co, ten do em vis ta a ins ta u ra ção do Pro ce di men -
to Admi nis tra ti vo Pre li mi nar nº 455/96-PGJ, so li ci tou, por meio
des te ex pe di en te, que a Dra. RAIMUNDA GOMES, Di re to ra do
Foro Cri mi nal da Ca pi tal, to mas se as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à
lo ca li za ção do Inqué ri to Po li ci al 023/90-DOS/DOPS
(900795644M), que tra mi tou pe ran te o Ju í zo da 6ª Vara Pe nal da
Ca pi tal, e que, se gun do in for ma ções, en con tra va-se ar qui va do
na que la Vara Pe nal.

Em sen do lo ca li za do o re fe ri do Inqué ri to Po li ci al, que fos se 
re me ti do ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pará, com a ma i or
bre vi da de pos sí vel, a có pia in te gral de seus ter mos, ob je ti van do
en ce tar as pro vi dên ci as le ga is.

11. DO OFÍCIO Nº 118/98-MP/PJ/DC/PP, de 2 de se tem -
bro de 1998 Por meio des te ex pe di en te, o Dr. FREDERICO
ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA, Pro mo tor de Jus ti ça de Pro te ção
dos Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, re i te rou os
ter mos do Ofí cio nº 046/98-MP/PJ/DC/PP.

12. DA REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, de 24 de abril de
2000 Em vir tu de da sa í da do Dr. FREDERICO ANTÔNIO LIMA
DE OLIVEIRA da ati vi da de ex tra ju di ci al das Pro mo to ri as de Jus ti -
ça de Pro te ção dos Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú -
bli co em 24 de abril de 2000, os pre sen tes au tos fo ram re dis tri bu -
í dos ao Dr. JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO, Pro mo tor de Jus ti -
ça, e con clu sos ao mes mo.

13. DO REQUERIMENTO DA 4ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS
E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, de 24 de abril de 2000

O Dr. JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de
Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, após
exa mi nar os pre sen tes au tos, de ter mi nou as se guin tes di li gên ci -
as:

I. Que fos se ofi ci a do ao ilus tre De le ga do-Geral da Po lí cia
Ci vil do Esta do do Pará, para que to mas se as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as ao en ca mi nha men to, ao sig na tá rio, de có pi as, por ven -
tu ra exis ten tes nos ar qui vos do an ti go DOS/DOPS, das pe ças
que in te gra ram o IPL nº 023/90-DOS/DOPS (900795644M), que
ti nha como in di ci a do, em apu ra ção, ví ti ma Ban co do Esta do do
Pará e ca pi tu la ção pe nal em apu ra ção, que teve a fi na li da de de
apu rar ir re gu la ri da des na emis são de che ques ad mi nis tra ti vos do
ci ta do ban co, que foi en vi a do ao Dou to Ju í zo da 6ª Vara Pe nal de

Co mar ca de Be lém, con for me in for ma ções pres ta das pela Cor re -
ge do ria-Geral de Po lí cia.

II. Que fos se ofi ci a do à Di re to ra da Di vi são de Do cu men ta -
ção e Arqui vo do TJE/PA, para que in for mas se se os au tos do re -
fe ri do Inqué ri to Po li ci al en con tra vam-se na que la Di vi são. Em caso 
po si ti vo, que fos sem có pi as dos mes mos en ca mi nha das a esta
Pro mo to ria de Jus ti ça.

III. Que fos se ofi ci a do ao Dr. GERALDO MENDONÇA
ROCHA, à épo ca, Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça, a fim de que en -
ca mi nhas se, a esta Pro mo to ria de Jus ti ça, có pia do pe di do que
for mu lou, como Pro mo tor de Jus ti ça Cri mi nal des ta Ca pi tal, de
ar qui va men to do men ci o na do Inqué ri to Po li ci al.

IV. Que fos se ofi ci a do aos di re to res do Ban co do Esta do
do Pará no ano de 1984 que pres tas sem in for ma ções a esta Pro -
mo to ria de Jus ti ça, acer ca dos fa tos re la ta dos no Ofí cio da Pre si -
dên cia do Ban co Cen tral do Bra sil, PRESI-92/1913, de 9 de ou tu -
bro de 1992, en ca mi nha do à Che fia do Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do do Pará.

V. Que re tor nas sem os au tos à Pre si dên cia do men ci o na -
do Pro ce di men to, ul te ri or men te, para os fins de di re i to.

14. DO OFÍCIO Nº 217/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, de 24 e abril 
de 2000 

Ten do por es co po ins tru ir o Pro ce di men to Admi nis tra ti vo nº 
455/96-PGJ, ins ta u ra do na Pro mo to ria de Jus ti ça de Pro te ção
dos Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, o Dr. JOSÉ
VICENTE MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos
Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, so li ci tou, atra vés des te
ofí cio, que o Dr. GERALDO MENDONÇA ROCHA, Pro cu ra -
dor-Geral de Jus ti ça, pro ce des se o en ca mi nha men to, ao sig na tá -
rio de có pia, por ven tu ra exis ten te em seus ar qui vos, de sua Pro -
mo ção de Arqui va men to dos au tos do Inqué ri to Po li ci al-IPL nº
023/90-DOS/DOPS (900795644M), na qua li da de de 25º Pro mo -
tor de Jus ti ça da Co mar ca de Be lém (PA), uma vez que os au tos
des se in qué ri to não fo ram en con tra dos no car tó rio da 6ª Vara Pe -
nal.

15. DO OFÍCIO Nº 220/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, de 24 de
abril do 2000 Atra vés des te ofí cio o Dr. JOSÉ VICENTE
MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o -
na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, ob je ti van do ins tru ir o Pro ce di men to
Admi nis tra ti vo nº 455/96-PGJ, ins ta u ra do na Pro mo to ria de Jus ti -
ça de Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co des ta Ca -
pi tal, so li ci tou ao Dr. JOÃO NAZARENO NASCIMENTO
MORAES, De le ga do-Geral de Po lí cia Ci vil do Esta do do Pará,
que de ter mi nas se as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao en ca mi nha -
men to, ao sig na tá rio, de có pi as, por ven tu ra exis ten tes nos ar qui -
vos do an ti go DOS/DOPS, das pe ças que in te gra vam os au tos do 
IPL nº 23/90-DOS/DOPS (900795644M).

16. DOS OFÍCIOS NºS 214, 215 e
216/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, de 24 de abril de 2000

Atra vés des tes ofí ci os, o Dr. JOSÉ VICENTE MIRANDA
FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do
Pa tri mô nio Pú bli co, so li ci tou aos Di re to res do BANPARÁ S/A, no
ano de 1984, que pres tas sem suas in for ma ções acer ca das ir re -
gu la ri da des que te ri am ocor ri do na que le ano na ci ta da ins ti tu i ção
fi nan ce i ra.

17. DO OFÍCIO Nº 223/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, de 24 de
abril de 2000

Atra vés des te do cu men to foi so li ci ta do pelo Dr. JOSÉ
VICENTE MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos
Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, à Dra. NAZARÉ



FERREIRA, Di re to ra da Di vi são de Do cu men ta ção e Arqui vo do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Pará, que de ter mi nas se as pro -
vi dên ci as ne ces sá ri as ao en ca mi nha men to, ao sig na tá rio, de có -
pi as, por ven tu ra exis ten tes no ar qui vo do Egré gio Tri bu nal de
Jus ti ça do Esta do do Pará, das pe ças que in te gra vam os au tos
do IPL nº 23/90-DOS/DOPS (900795644M).

20. DO OFÍCIO Nº 1/DDA/TJE, de 5 de maio de 2000 Por
meio des te Ofí cio, a Drª. NAZARÉ FERREIRA, Che fe da Di vi são
de Do cu men ta ção e Arqui vo do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do
Pará, em face do Ofí cio nº 223/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, da ta do de
24-4-2000, re ce bi do na que la Di vi são, em 5-5-2000, in for mou que
o Inqué ri to Po li ci al nº 23/90-DOS/DOPS (900795644M), não in te -
gra va o acer vo do Arqui vo Ge ral do Po der Ju di ciá rio, de con for mi -
da de com os re gis tros de re co lhi men to da do cu men ta ção pro ve -
ni en te do Car tó rio da 6ª Vara Pe nal da Co mar ca de Be lém.

Infor mou tam bém que, em vir tu de de ve ri fi ca ção mi nu ci o sa 
e de ti da em toda a mas sa do cu men tal do alu di do car tó rio, não
exis ti am có pi as das pe ças que com pu nham os au tos do Inqué ri to 
Po li ci al nes ta Di vi são.

21. DO REQUERIMENTO DO DR. VICTOR HUGO
MOREIRA DA CUNHA, de 9 de maio de 2000

Nes te Ofí cio, o Dr. VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA, 
ao to mar co nhe ci men to do Ofí cio nº 214/2000-MP/4ªPJ/DC/PP,
pe din do in for ma ções so bre os fa tos re la ta dos pela Pre si dên cia
do BACEN, em ofí cio de 9 de ou tu bro de 1992, en ca mi nha do à
Che fia do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do do Pará, de cla rou que,
atra vés das car tas DEFIN-GABIN-90/665 e 90/668, de 13 e 26 de 
de zem bro de 1990, foi in ti ma do pelo BACEN a apre sen tar de fe sa
so bre as ir re gu la ri da des apon ta das.

Atra vés da car ta DEBEL/NUPAC-94/1015, sob o tí tu lo “Co -
mu ni ca ção de Arqui va men to” de 4-5-1994, foi co mu ni ca do so bre
o ar qui va men to do pro ces so exis ten te con tra ele, em de cor rên cia
das in ti ma ções DEFIS/GABIN-90/665 e 90/668, de 13 e 28 de de -
zem bro de 1990, res pec ti va men te.

Infor mou que o Dr. JOAQUIM OLIVEIRA FIGUEIREDO
tam bém Di re tor do BANPARÁ S/A à épo ca, fa le ceu há cer ca de
dois anos.

Com o ob je ti vo de ra ti fi car tais in for ma ções, fo ram jun ta -
das ao au tos des te Pro ce di men to, có pi as da de fe sa às ir re gu la ri -
da des apon ta das, apre sen ta da pelo Dr. VICTOR HUGO
MOREIRA DA CUNHA e a co mu ni ca ção de ar qui va men to do pro -
ces so exis ten te con tra o mes mo, cons tan te às fls. 154 a 156.

22. DO OFÍCIO DO DR. NÉLSON DE FIGUEIREDO
RIBEIRO, de 9 de maio de 2000

No do cu men to ora ci ta do o Dr. NÉLSON DE FIGUEIREDO 
RIBEIRO in for mou que, em re la ção às in for ma ções con cer nen tes 
aos fa tos re la ta dos no Ofí cio da Pre si dên cia do Ban co Cen tral do 
Bra sil (PRESI–92/1913), de 9 de ou tu bro de 1992, fo ram ob je to
de seu de po i men to nos au tos do Inqué ri to Po li ci al à épo ca ins ta u -
ra do. Tal de po i men to foi pres ta do à au to ri da de po li ci al em 12 de
se tem bro de 1990.

23. DO OFÍCIO Nº 311/2000/MP/4ªPJ/DC/PP, de 31 de
maio de 2000

O do cu men to su pra ci ta do re i te ra a so li ci ta ção fe i ta no Ofí -
cio nº 220/2000/MP/4ªPJ/DC/PP, de 24-4-2000.

24. DO OFÍCIO Nº 312-2000/MP/4ªPJ/DC/PP, de 31 de
maio de 2000

O do cu men to ora men ci o na do faz so li ci ta ção à Ilma. Sra.
LANA MIRTES FERNANDES FIGUEIREDO TEIXEIRA, MD.
Escri vã do Car tó rio do 6º Ofí cio Pe nal, para en ca mi nhar ao sig -

na tá rio des te ex pe di en te, cer ti dão quan to à lo ca li za ção ou ex tra -
vio dos au tos do Inqué ri to Po li ci al nº 023/90-DOS/DOPS
(900795644M), o qual ver sa so bre as re fe ri das ir re gu la ri da des na 
emis são de che ques ad mi nis tra ti vos do Ban co do Esta do do Pará 
S/A.

25. DO OFÍCIO Nº 314/2000/MP/4ªPJ/DC/PP, de 31 de
maio de 2000

O do cu men to su pra men ci o na do re i te ra a so li ci ta ção fe i ta
ao Dr. HAMILTON FRANCISCO DE ASSIS GUEDES no Ofí cio nº
216/2000-MP/4ªPJ/DC/PP, de 24-4-2000.

26. DO OFÍCIO Nº 264/GAB/CGPC, de 14 de ju nho de
2000

O Dr. ADONAI MATIAS MOTA, Cor re ge dor-Geral de Po lí -
cia Ci vil do Esta do do Pará, em exer cí cio, atra vés des te ex pe di -
en te en vi a do à 4ª Pro mo to ria de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o -
na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, a fo to có pia dos au tos do Inqué ri to
Po li ci al nº  023/90-DOS/DOPS (900795644M), jun ta da às fo lhas
162/313, o qual ver sa so bre as re fe ri das ir re gu la ri da des na emis -
são de che ques ad mi nis tra ti vos do Ban co do Esta do do Pará S/A.

27. DO OFÍCIO DO DR. HAMILTON FRANCISCO DE
ASSIS GUEDES, de 26 de ju nho de 2000

Ten do re ce bi do os Ofí ci os nºs 216 e 314/2000, de 24-4 e
31-5-2000, o Dr. HAMILTON FRANCISCO DE ASSIS GUEDES
in for mou à Pre si dên cia des te Pro ce di men to que, la men ta vel men -
te, em ra zão do lon go pe río do de ocor rên cia dos fa tos re la ta dos
nos Ofí ci os da Pre si dên cia do Ban co  Cen tral– PRESI-92/1913,
de 9 de ou tu bro de 1992 e PRESI-00844/91, de 18 de ou tu bro de 
1991, bem como pelo com ple to afas ta men to das ati vi da des pro -
fis si o na is ban cá ri as e do am bi en te fí si co onde se de sen ro la vam
tais fa tos, não ti nha  con di ções de pres tar de cla ra ções se gu ras e
ob je ti vas so bre tais acon te ci men tos, que pu des sem vir a au xi li ar
o Mi nis té rio Pú bli co.

Escla re ceu ain da que a ma té ria ora sus ci ta da ser viu de
ob je to de in ves ti ga ção em ou tras es fe ras, in clu si ve na Po lí cia Fe -
de ral, que se ma ni fes tou pelo ar qui va men to, e no en tão Con se lho 
Mo ne tá rio Na ci o nal, que apre ci ou os re la tó ri os fe i tos pela Admi -
nis tra ção Com par ti lha da do BANPARÁ com o Ban co Cen tral do
Bra sil e con clu iu pela apli ca ção de al gu mas san ções aos
ex-diretores do Ban co, as qua is fo ram con tes ta das nos fo ros e ju -
í zos com pe ten tes.

No afã de res pal dar tais in for ma ções, foi jun ta da có pia dos 
au tos do Inqué ri to Po li ci al nº 023/90-DOS/DOPS (900795644M)
aos au tos des te Pro ce di men to Admi nis tra ti vo, ás fls. 317 a 476.

28. DO OFÍCIO Nº 182/2001/MP/4ªPJ/DC/PP, de 21 de fe -
ve re i ro de 2001

Nes te ex pe di en te o sig na tá rio, Dr. JOSÉ VICENTE
MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o -
na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, so li ci tou ao Dr. ARMÍNIO FRAGA,
Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, có pia dos re la tó ri os e do -
cu men tos re la ti vos às ati vi da des re a li za das por aque la au tar quia
fe de ral para apu rar os fa tos re fe ri dos nos pre sen tes au tos, em es -
pe ci al o ane xo do Ofí cio PRESI – 92/1913, de 9-12-92, do Dr.
FRANCISCO GRÖS, à épo ca Pre si den te da que la ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra.

29. DO OFÍCIO Nº 203/2001/MP/4ªPJ/DC/PP, de 8 de mar -
ço de 2001

No Ofí cio ao nor te ci ta do o sig na tá rio, Dr. JOSÉ VICENTE
MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o -
na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, so li ci ta ao Dr. MÁRIO RAMOS
RIBEIRO, Di re tor-Presidente do Ban co do Esta do do Pará S/A. in -



for ma ções em re la ção à data do tér mi no do exer cí cio de car go
em co mis são ou de fun ção de con fi an ça de ex-diretores da que la
ins ti tu i ção fi nan ce i ra no ano de 1984.

30. DO OFÍCIO Nº 034/2001, de 22 de mar ço de 2001
Por meio des te ex pe di en te, o Dr. MÁRIO RAMOS

RIBEIRO, Pre si den te do Ban co do Esta do do Pará, em res pos ta
ao Ofí cio nº 203/2001-MP/4ªPJ/DC/PP, en ca mi nhou, ao Dr. JOSÉ 
VICENTE MIRANDA FILHO, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos
Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co, do cu men tos da Di re to ria 
Admi nis tra ti va e da Che fia do Ga bi ne te da que la Pre si dên cia, in -
for man do a data do tér mi no do exer cí cio do car go em co mis são
ou de fun ção de con fi an ça de Di re to res da que la ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra, pe los di ri gen tes acu sa dos de des vio de re cur sos pú bli cos.

Tal do cu men ta ção foi acos ta da aos au tos des te
Pro ce di men to às fls. 499 a 513.
31. DO OFÍCIO PRESI-2001/0584, de 21 de mar ço de

2001
Nes te ex pe di en te, o Dr. ARMÍNIO FRAGA, Pre si den te do

Ban co Cen tral do Bra sil, em res pos ta ao Ofi cio nº
182-MP/4ªPJ/DC/PP, afir mou que as re qui si ções for mu la das fo -
ram aten di das, me di an te o en vio dos do cu men tos ao Pro cu ra -
dor-Geral de Jus ti ça do Esta do do Pará. Res sal tou tam bém que a 
do cu men ta ção en vi a da es te ve pro te gi da polo si gi lo ban cá rio, su -
je i tan do-se, por tan to, ao dis pos to na Lei Com ple men tar nº 105,
de 10-1-2001, em es pe ci al, nos arts. 10 e 11.

32. DO TERMO DE ABERTURA E RECEBIMENTO, em 27 
de mar ço de 2001

Na data su pra men ci o na da, re pre sen tan tes do Mi nis té rio
Pú bli co do Esta do do Pará, den tre es tes, o Pro cu ra dor-Geral da
Jus ti ça e ou tros pro cu ra do res e pro mo to res, de pos se do Ofí cio
PRESI-2001/0583, Pt 0101073393, pro to co la do no Mi nis té rio Pú -
bli co, sob o nº 4143/2001, en vi a do pelo Dr. ARMÍNIO FRAGA,
Pre si den te do Ban co Cen tral, ao Dr. GERALDO DE MENDONÇA
ROCHA, Pro cu ra dor-Geral de Jus ti ça des te par quet, cons ta ta -
ram a exis tên cia de 5 en ve lo pes, fe cha dos e en vol vi dos por bar -
ban tes, con ten do cada 2 blo cos de do cu men tos, fo to co pi a dos em 
in vó lu cros de plás ti co, de vi da men te la cra dos e aber tos na pre -
sen ça de di ver sos mem bros des te ór gão mi nis te ri al.

33. DAS CONCLUSÕES
1. Nos pre sen tes au tos cons tam có pi as dos ofí ci os

PRESI-92/1913, de 9 de ou tu bro de 1992 e PRESI-94/3552, de
22 de no vem bro de 1994, do Ban co Cen tral do Bra sil que te ri am
en ca mi nha do re la tó ri os de fis ca li za ção re a li za dos no Ban co do
Esta do do Pará, pelo Ban co Cen tral, da ta dos de 9-10-1992, cons -
tan te às fls. 04 a 07 e 026 a 127 dos au tos.

2. Não há pro vas nos au tos de que ofí cio  PRESI-92/1913
do Ban co Cen tral do Bra sil che gou ao Mi nis té rio Pú bli co do Esta -
do do Pará acom pa nha do pelo ane xo nele men ci o na do.

3. No caso ver ten te nos au tos, ma te ri a li zou-se a pres cri -
ção dos atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va que em tese pu des -
sem ser im pu ta dos por ven tu ra, a qual quer um dos ex-dirigentes
do Ban co do Esta do do Pará, no que con cer ne aos fa tos ocor ri -
dos no ano de 1984, em ra zão de les to dos te rem per di do seu
car go de co mis são ou fun ção de con fi an ça na re fe ri da ins ti tu i ção
fi nan ce i ra há mais de 5 (cin co) anos, con for me de mons tram os
do cu men tos jun ta dos às fls. 498/513 dos au tos, por for ça do art.
23, in ci so I da Lei Fe de ral nº 8.429, de 2-6-92, va za do nos se -
guin tes ter mos:

“Art. 23. As ações des ti na das a le var a efe i to as san ções
pre vis tas nes te lei, po dem ser pro pos tas:

I – até cin co anos após o tér mi no do exer cí cio de man da to, 
de car go em co mis são ou de fun ção de con fi an ça;"

A me lhor dou tri na pá tria so bre esse dis po si ti vo le gal as sim 
en si na:

“Este ca pí tu lo, que en cer ra ape nas um ar ti go, en fo ca a
pres cri ção li be ra tó ria, que é a per da do di re i to de ação por inér cia 
do ti tu lar.

De cor ri do o pra zo es ti pu la do em lei, não mais pode o
Esta do agir con tra os  prin cí pi os da Admi nis tra ção Pú bli ca ou que 
ili ci ta men te se en ri que ce ram.

A pres cri ção pre vis ta nes te ar ti go é a pres cri ção ci vil.
Este ar ti go faz duas pre vi sões pres cri ci o na is. A pri me i ra

ocor re após 5 (cin co) anos do tér mi no do exer cí cio do man da to
ele ti vo, car go, fun ção de con fi an ça ou em co mis são. Este pra zo é
vá li do para to dos os por ta do res de man da tos ele ti vos ou agen tes
pú bli cos que exer çam car go em fun ção de con fi an ça, tam bém
car go em co mis são." (In Enri que ci men to Ilí ci to dos Ser vi do res 
Pú bli cos no Exer cí cio da Fun ção, Ed. EDIPRO, 1ª Edi ção, p.
243, São Pa u lo-SP, 1994)

4. Em face da ci ta da pres cri ção dos atos de im pro bi da de
ad mi nis tra ti va, não é ad mis sí vel ju ri di ca men te a pro po si tu ra de
qual quer Ação Ci vil Pú bli ca pela Pro mo to ria de Jus ti ça de Di re i -
tos Cons ti tu ci o na is e do Pa tri mô nio Pú bli co do Esta do do Pará,
na qual está in ves ti do o sig na tá rio des te re la tó rio.

5. Os fa tos alu di dos nos pre sen tes au tos fo ram ob je to de
in ves ti ga ção pela Po lí cia Ci vil do Esta do do Pará, atra vés do in -
qué ri to Po li ci al nº 023/90-DOS/DOPS (900795644M), pre si di do
pela ba cha re la em Di re i to Drª ELIZABETE SANTA ROSA FARIAS 
DOS SANTOS, que foi ar qui va do por de ci são ju di ci al da MMª Ju í -
za de Di re i to da 6ª Vara Pe nal da Co mar ca de Be lém(PA), Dra.
ANA TEREZA SERENI MURRIETA, a pe di do do Par quet Esta du -
al, re pre sen ta do pelo Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA,
en tão Pro mo tor de Jus ti ça Cri mi nal da Co mar ca de Be lém (PA),
por fal ta de Ofí ci os de au to ria, con for me se de pre en de das trans -
cri ções aba i xo:

Con clu são do Inqué ri to Po li ci al nº 023/90-DOS/DOPS
(900795644M)(fls. 472 e 473 dos au tos):

“Ao en cer rar mos nos sas in ves ti ga ções, que re mos nos re -
por tar ao fato de não ter mos con ta do em mo men to al gum no de -
cor rer des ta Inqué ri to, de ne nhu ma pro va do cu men tal que leve a
se con clu ir a in dí ci os de au to ria de ilí ci to pe nal, ape sar das di li -
gên ci as que em pre en de mos e já ci ta das em con di ções opor tu -
nas.”

(..)
“Ora, ir re gu la ri da des ad mi nis tra ti vas nem sem pre cons ti tu -

em ili ci tu de pe nal. Nes sa dú vi da por não dis por mos de ele men tos 
pro ban tes, en cer ra mos nos sa peça de Inves ti ga ção Po li ci al de i -
xan do que a con clu são fi nal seja o cris ta li no en ten di men to do No -
bre Jul ga dor.”

Re que ri men to de ar qui va men to do Par quet Esta du al (fls.
318 e 319 dos au tos):

“Ora, Exª, se a au to ri da de po li ci al não con se guiu apu rar in -
dí ci os de au to ria, bem como, por fal ta de ele men tos pro ban tes,
não foi pos sí vel se de fi nir o fato como ilí ci to pe nal ou ir re gu la ri da -
des ad mi nis tra ti vas, es ta mos, na ver da de, di an te de um caso de
ar qui va men to.”

(..)

“Assim sen do, Exª, di an te do que cons ta nos au tos e do
que foi ex pos to aci ma, nada mais res ta ao Mi nis té rio Pú bli co a



não ser re que rer, como re quer, o ARQUIVAMENTO dos pre sen -
tes au tos de Inqué ri to Po li ci al.”

De ci são de Ju í za de Di re i to da 6ª Vara Pe nal da Co mar ca
de Be lém (PA) (fls. 321 dos au tos):

(..)
“EX-POSITIS, ado tan do o pa re cer de dig no e cul to Fis cal

da Lei, este es co ra do nas con clu sões do Inqué ri to Po li ci al,
DEFIRO o re que ri men to for mu la do pelo re pre sen tan te do Mi nis -
té rio Pú bli co Esta du al e de ter mi no o ar qui va men to dos pre sen tes
au tos, por ab so lu ta fal ta de ele men tos ca pa zes de per mi tir a tra -
mi ta ção do pro ce di men to ju di ci al. Re me ta-se ao ar qui vo o pre -
sen te fe i to.

Pu bli que-se. Inti me-se. Re gis tra-se. Cum pra-se."
6. A do cu men ta ção en vi a da pela Pre si dên cia do Ban co

Cen tral do Bra sil atra vés do Ofí cio PRESI-2001/0584 (Pt.
0101073393), da ta do de 21-3-2001, não con tém in for ma ções e
pro vas que pos sam em ba sar Ação Ci vil Pú bli ca por ato de im pro -
bi da de ad mi nis tra ti va ou ação pe nal pú bli ca.

Isto por que, não foi pos sí vel a fis ca li za ção da re fe ri da Au -
tar quia Fi nan ce i ra iden ti fi car os be ne fi ciá ri os do pro du to fi nal dos
res ga tes das apli ca ções, no mer ca do fi nan ce i ro, de  re cur sos mo -
ne tá ri os des vi a dos do Ban co do Esta do do Pará – BANPARÁ
S/A, no pe río do de 16-10 a 5-12-1984, ori un dos da emis são de
onze che ques ad mi nis tra ti vos. Res pal dan do esse en ten di men to
te mos a po si ção ofi ci al do Ban co Cen tral do Bra sil, con sig na da
no Pa re cer DEJUR 211/92-Pt’s 5045433/90 (9 Vo lu mes) e
9973392/90, da ta do de 6 de maio de 1992, subs cri to pelo Dr.
José Co e lho Fer re i ra, Pro cu ra dor-Geral do Ban co Cen tral do Bra -
sil, em exer cí cio a apro va ção pelo Dr. Fran cis co Grös, Pre si den te
do Ban co Cen tral do Bra sil, a se guir re pro du zi da in ver bis:

“Fo ram os pre sen tes au tos – Pt’s 5045433/90 e
9973392/90 – re me ti dos ao DEJUR, para que este De par ta men to 
for mu le, ou não, mi nu ta de co mu ni ca ção ao Mi nis té rio Pú bli co (f.
132, § 39 e fl. 138, § 5º, do Pt 9973392/90).

2.  Re fe rem-se os pro ces sos a ins pe ções re a li za das, em
1990 – fls. 01/07 do Pt. 5045433/90 e fls. 01/08 do Pt.
9973392/90, nas qua is cons ta ta ram-se des vi os de re cur sos do
Ban co do Esta do do Pará S.A., ocor ri dos no pe río do de 16-10 a
5-12-84, atra vés da emis são de onze che ques ad mi nis tra ti vos.
Tais re cur sos fo ram apli ca dos no mer ca do fi nan ce i ro., em tí tu lo
de ren da fixa, não mais re tor nan do ao Ban co.

3. Os che ques ad mi nis tra ti vos fo ram to dos en dos sa dos,
em bran co, e di re ci o na dos para apli ca ções ao por ta dor. Inte gra -
ram, tais cár tu las, ope ra ções em que adi ci o na ram-se ou tros che -
ques emi ti dos por ter ce i ros ou por sa ca do res não iden ti fi ca dos
pela nos sa fis ca li za ção. Com pu nham, tam bém, es tas ope ra ções,
va lo res de ou tras apli ca ções cu jos be ne fi ciá ri os não fo ram in di vi -
du a li za dos. Sa li en te-se , ain da, que não se con se guiu apon tar os
be ne fi ciá ri os do pro du to fi nal dos res ga tes das apli ca ções.

4. Di an te das di fi cul da des elen ca das no pa rá gra fo aci ma,
res tou com pro va da, so men te, a ma te ri a li da de dos ilí ci tos. To da -
via, a cons ta ta ção das Au to ri as es bar ra em grau de di fi cul da de
acen tu a do, em de cor rên cia da com ple xi da de dos fa tos ocor ri dos,
onde se ve ri fi ca con cur so de cri mes e de pes so as, em apli ca ções 
e re a pli ca ções fi nan ce i ras ao por ta dor." (cf. cons ta às fls. 192 a
193 – nu me ra ção ori gi nal do Ban co Cen tral do Bra sil – e às fls.
2.762/2.763 dos au tos – nu me ra ção do sig na tá rio do pre sen te re -
la tó rio).

7. Fi nal men te , em tese, se por ven tu ra, ti ves sem sido iden -
ti fi ca dos os be ne fi ciá ri os do pré-falado des vio de re cur sos do

BANPARÁ S/A no ano de 1984, suas con du tas po de ri am ser ti pi -
fi ca das como cri me de pe cu la to (art. 312 do Có di go Pe nal Bra si -
le i ro) ou como cri me de apro pri a ção in dé bi ta (art. 168 do men ci o -
na do Esta tu to Pe nal), que es ta ri am tam bém atin gi das pela pres -
cri ção, isto por que:

7.1. a pena má xi ma co mi na da em abs tra to para o pe cu la to 
é de 12 anos, o que apon ta o pra zo pres cri ci o nal como sen do o
de 16 (de zes se is) anos (art. 109, II, do Có di go Pe nal), a con tar da 
in fra ção pe nal que te ria ocor ri do no ano de 1984. Assim, a pres -
cri ção ma te ri a li zou-se no ano de 2000;

7.2. a pena má xi ma pre vis ta para o de li to de apro pri a ção
in dé bi ta é de 4 (qua tro) anos, o que tor na ria ca bí vel na es pé cie o
in ci so IV do art. 109 do Có di go Pe nal, que es ta be le ce 8 (oito)
anos como sen do o pra zo pres cri ci o nal, cujo iní cio se ria a data
da prá ti ca do ato cri mi no so, o que te ria ocor ri do no cur so do ano
de 1984. Por tan to, a pres cri ção con su mou-se no ano de 1992.

34. DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO
PROCEDIMENTO

Em face do ex pos to, pro mo vo o ar qui va men to, do pre sen te 
pro ce di men to ex tra ju di ci al, pos to que não há pro vas nos au tos,
que de mons trem o ex tra vio de do cu men tos que te ri am sido en ca -
mi nha dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil ao Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do do Pará, re la ti vos a pos sí ve is ilí ci tos ou ir re gu la ri da des
que te ri am ocor ri do no âm bi to do Ban co do Esta do do Pará, no
ano 1984. Re co nhe cen do-se ape nas o ex tra vio do Ofí cio
PRESI-00844/91, en vi a do pelo Ban co Cen tral do Bra sil ao par -
quet es ta du al, que foi re cu pe ra do jun ta men te com seus ane xos
em 22 de no vem bro de 1994, atra vés do ofí cio PRESI – 94/3582,
a pe di do de Pro cu ra do ra-Geral de Jus ti ça é épo ca.

Ra ti fi cam-se to das as con clu sões nes te re la tó rio con sig na -
das, pe las ra zões re tro a du zi das, em es pe ci al a im pos si bi li da de
ju rí di ca de se rem pro pos tas Ação Ci vil Pú bli ca ou Ação Pe nal Pú -
bli ca pelo Mi nis té rio Pú bli co em face de não te rem sido iden ti fi ca -
dos pelo Ban co Cen tral do Bra sil os be ne fi ciá ri os das apli ca ções
no mer ca do fi nan ce i ro dos re cur sos des vi a dos do Ban co do Esta -
do do Pará, no pe río do de 16-10 a 5-12 do ano de 1984, atra vés
da emis são de onze che ques ad mi nis tra ti vos e em ra zão de pres -
cri ção dos atos de im pro bi da de ad mi nis tra ti va e dos ilí ci tos pe na -
is por ven tu ra exis ten tes.

Re me tam-se es tes au tos à Dou ta Pro cu ra do ria-Geral de
Jus ti ça, para os fins de di re i to.

É o re la tó rio fi nal.

Be lém (PA), 3 de abril de 2001. – José Vi cen te Mi ran da
Fi lho, 4º Pro mo tor de Jus ti ça de Di re i tos Cons ti tu ci o na is e do Pa -
tri mô nio Pú bli co.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª 
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Srª Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, por
cin co mi nu tos, an tes de o Se na dor Ade mir Andra de
co me çar a pro nun ci ar-se.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Com a
per mis são do Se na dor Ade mir Andra de, pas sa rei a
pa la vra ao Lí der do PT, Se na dor José Edu ar do Du tra.



O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ten do ama nhã fa zer
um pro nun ci a men to a res pe i to da ma té ria pu bli ca da
na re vis ta IstoÉ, que pro cu ra en vol ver-me nes se fa -
mo so epi só dio do pa i nel. Por tan to, hoje, ape nas in for -
mo à Casa que es tou en ca mi nhan do o se guin te re -
que ri men to ao Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De -
co ro Par la men tar.

José Edu ar do Du tra, aba i xo-as si na do,
Se na dor da Re pú bli ca pelo Esta do de Ser gi -
pe e Lí der da Ban ca da dos Tra ba lha do res –
PT no Se na do Fe de ral, vem res pe i to sa men -
te à pre sen ça de V. Exª ex por e re que rer o
quan to se se gue: 

Bem sabe V. Exª que, no iní cio do mês
de mar ço do cor ren te ano, o re que ren te,
jun ta men te do De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, Lí -
der do Par ti do dos Tra ba lha do res – PT na
Câ ma ra dos De pu ta dos, com base no art.
17 da Re so lu ção n.º 20, de 17 de mar ço de
1993, ins tou o Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar do Se na do Fe de ral, para que
pro mo ves se a apu ra ção pre li mi nar e su má -
ria dos fa tos ar ro la dos na ma té ria Aba i xo
da Cin tu ra, pu bli ca da na re vis ta IstoÉ, em
sua edi ção n.º 1639, de 28 de fe ve re i ro de
2001.

Nes te mes mo dia, no va men te em
com pa nhia do De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, fo -
mos re ce bi dos em au diên cia com o Se na dor 
Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se na do. Na -
que la opor tu ni da de, re que re mos que a
Mesa so li ci tas se uma in ves ti ga ção para
ave ri guar se hou ve vi o la ção do pa i nel ele -
trô ni co do Se na do. 

Sen do as sim, o re que ren te pe diu que
fos sem le va das a efe i to as de vi das elu ci da -
ções e apon ta das as res pon sa bi li da des, as -
se gu ran do-se a Se na do res even tu al men te
en vol vi dos em ações aten ta tó ri as ao de co ro 
par la men tar a am pla de fe sa, pro ce den do-se 
às di li gên ci as e à ins tru ção pro ba tó ria ne -
ces sá ri as, no pra zo de trin ta dias e ado ta -
das as me di das ca bí ve is, na de vi da for ma
re gi men tal. 

Pos te ri or men te a esse fato, e em ra -
zão de no vos acon te ci men tos ve i cu la dos
pela im pren sa, apre sen ta mos um
ADITAMENTO à Re pre sen ta ção, re que ren -
do que o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -

lhães fos se ou vi do e tam bém que fos se re -
qui si ta da có pia da ci ta da fita. Esse adi ta -
men to foi as si na do jun ta men te com o Se na -
dor Pa u lo Har tung, Lí der do PPS.

No cur so das in ves ti ga ções, o re que -
ren te es pon ta ne a men te apre sen tou-se pe -
ran te o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar para ofe re cer à con si de ra ção dos
ilus tres com po nen tes des se co le gi a do tudo o 
que sa bia a res pe i to do epi só dio que veio a
ser co nhe ci do como ”a vi o la ção do pa i nel
ele trô ni co do Se na do Fe de ral na vo ta ção da
cas sa ção do man da to do Se na dor Luiz Este -
vão“. Ade ma is, exor tou seus Pa res na oca -
sião a que, para o bem da ver da de e de vi da
elu ci da ção dos fa tos, trou xes sem à co la ção
in for ma ções even tu al men te dis po ní ve is a
res pe i to dos acon te ci men tos em apre ço.

Ne nhum pon to das de cla ra ções do re -
que ren te me re ceu re pa ros ou foi con tra di ta -
do por quem quer que seja, até mes mo no
mo men to em que o Re la tor da ma té ria, o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, ao apre sen tar
seu voto, fez re fe rên cia àque le de po i men to.
Entre tan to, a re vis ta IstoÉ, na edi ção nº
1.654, des ta se ma na (fo to có pia em ane xo),
pu bli ca ma té ria as si na da pelo jor na lis ta Le -
o nel Ro cha sob o tí tu lo O cúm pli ce pe tis ta, 
na qual afir ma, em re su mo, que o re que ren -
te ”sou be que os Se na do res Anto nio Car los
Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da iri am re ti -
rar a lis ta“; que ”ali ou-se à em pre i ta da para
vi o la ção do pa i nel“; que ”teve aces so à lis ta
no ga bi ne te do se na dor ba i a no“ e que te ria
en vi da do es for ços para obs ta cu li zar o re gu -
lar pro ces sa men to das in ves ti ga ções, cu ri o -
sa men te, por ele mes mo so li ci ta das.

Em que pese à Mesa Di re to ra do Se -
na do Fe de ral ter de ter mi na do o ar qui va -
men to do in qué ri to, em face das re nún ci as
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e
José Ro ber to Arru da aos seus res pec ti vos
man da tos – úni cos Par la men ta res apon ta -
dos pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar como res pon sá ve is pelo ocor ri do –,
en ten de o re que ren te que, ante as de nún ci -
as for mu la das pela re vis ta IstoÉ, o caso ain -
da está a me re cer ul te ri o res in ves ti ga ções.
Em par ti cu lar, sus ten ta que o seu pró prio
en vol vi men to na ques tão deva ser uma vez



mais sub me ti do à con si de ra ção dos Se na -
do res Con se lhe i ros.

Ante o ex pos to e con si de ra da a gra vi -
da de das acu sa ções que lhe são im pu ta das
por meio da ma té ria O cúm pli ce pe tis ta,
pu bli ca da na re vis ta IstoÉ edi ção nº 1.654,
o re que ren te pede a V. Exª se dig ne ado tar
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de
ins tar à Mesa Di re to ra a que de sar qui ve a
de nún cia ofe re ci da por José Edu ar do Du tra
e Wal ter Pi nhe i ro (De nún cia nº 1, de 2001),
com base na edi ção da re vis ta IstoÉ, edi ção 
nº 1.639, pros se guin do-se no fe i to até de fi -
ni ti vo es cla re ci men to so bre os fa tos ar ro la -
dos com to das as con se qüên ci as que pos -
sam ad vir das apu ra ções por este egré gio
Con se lho. 

Nes tes ter mos, 
Pede e Espe ra Aco lhi men to.
Bra sí lia, 11 de ju nho de 2001.
Se na dor José Edu ar do Du tra.

Srª Pre si den te, adi to a esse re que ri men to as
se guin tes pa la vras – so li ci to se jam en ca mi nha das
as no tas ta qui grá fi cas –: em con ver sa com o Se cre -
tá rio-Ge ral da Mesa, Sr. Ra i mun do Car re i ro Sil va, a
res pe i to des sa so li ci ta ção, fui in for ma do que o de fe -
ri men to de tal pe di do na tu ral men te de pen de ria da
aná li se ju rí di ca fe i ta pelo Con se lho de Éti ca e De co -
ro Par la men tar do Se na do.

Em fun ção de o pro ces so em mo men to al gum
fa zer re fe rên cia a mim e por não ha ver pre ce den tes
de de sar qui va men to de pro ces so no Se na do Fe de ral, 
so li ci to ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar –
se en ten der ser o de sar qui va men to im pos sí vel – que
ana li se a al ter na ti va da ins ta u ra ção de novo pro ces -
so, con si de ran do a ma té ria da re vis ta IstoÉ de nún cia
re la ti va tam bém à vi o la ção do pa i nel e que abra uma
apu ra ção con tra mim. 

Infor mo tam bém, da mes ma for ma como o fiz
em nota à im pren sa na sex ta-fe i ra, que en ten do que
esse epi só dio do pa i nel não pode es go tar-se na mera
dis cus são a res pe i to de de co ro par la men tar. Di ver sos 
ju ris tas en ten dem ter ha vi do tam bém cri me que po de -
ria ser in ves ti ga do em in qué ri to ins ta u ra do pelo mi nis -
té rio pú bli co. 

Além do re que ri men to que fiz, es tou pre pa ran do 
uma re pre sen ta ção, à qual de ve rei dar en tra da ama -
nhã, so li ci tan do ao mi nis té rio pú bli co que ins ta u re in -
qué ri to a res pe i to des se epi só dio da vi o la ção do pa i -
nel, que apu re os even tu a is res pon sá ve is, in ves ti gan -

do tam bém, nes se caso, a mim pró prio e, se en ten der
que deva agir as sim, pro ces se os res pon sá ve is por
esse epi só dio, de acor do com a le gis la ção bra si le i ra.

Srª Pre si den te, so li ci to da Casa que o Con se lho
de Éti ca e De co ro Par la men tar, in de pen den te de ter
ou não Pre si den te – in de pen den te do afas ta men to do 
Se na dor Ra mez Te bet, in di ca do para o car go de Mi -
nis tro –, se re ú na ain da nes se pe río do com o atu al
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, por que não
ad mi ti rei que esse Con se lho de i xe a si tu a ção em
aber to, sem to mar qual quer po si ção, nem que eu,
par ti cu lar men te, fi que su je i to a todo tipo de ale i vo si -
as, in si nu a ções e ca lú ni as por par te da que les que
não ti ve ram a co ra gem de fa zer acu sa ções du ran te o
de vi do pro ces so le gal, quan do ha via mi cro fo nes à
dis po si ção, e que se uti li zam ago ra do cri mi no so off e
da clan des ti ni da de para me acu sar.

Espe ro sin ce ra men te que o Con se lho de Éti ca e 
De co ro Par la men tar se re ú na ain da nes te se mes tre.
Se este Con se lho de li be rar pelo aca ta men to da mi -
nha so li ci ta ção, a in ves ti ga ção evi den te men te terá de
ser in ter rom pi da em vir tu de do re ces so. No en tan to,
en ten do que o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men -
tar deve se re u nir para ve ri fi car se a ma té ria da re vis ta 
IstoÉ apre sen ta ou não con sis tên cia que jus ti fi que a
in ves ti ga ção a res pe i to do meu nome. Espe ro tam -
bém que os meus Pa res não se abs te nham de co brar
essa po si ção do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, por que vou fazê-lo. Se não hou ver Pre si den -
te, que se re ú nam sob a Pre si dên cia do mais ido so –
como es ta be le ce o Re gi men to Inter no – ou que se
ele ja um Pre si den te com man da to até o dia 30. Mas é
fun da men tal que haja essa re u nião no Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar. 

Ama nhã, te rei opor tu ni da de de te cer con si de ra -
ções a res pe i to da re fe ri da ma té ria.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – As no -

tas ta qui grá fi cas se rão jun ta das ao re que ri men to de
V. Exª, di ri gi do ao Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar.

Con ce do a pa la vra ao no bre 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.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, além de todo o no -
ti ciá rio, das prin ci pa is re vis tas des te País e de to dos
os jor na is, exis te uma si tu a ção ex tre ma men te gra ve e 
que não está ten do, tal vez, a de vi da aten ção da im -
pren sa bra si le i ra. Mais uma vez, re fi ro-me à ques tão
da qual tra ta rei sem pre que en ten der ne ces sá rio: a



po lí ti ca eco nô mi ca do atu al Go ver no, con du zi da pelo
Mi nis tro Pe dro Ma lan – que, se gun do os jor na is, ”faz
a ca be ça“ do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so 
–, está co lo can do o País à be i ra da fa lên cia.

Esta mos vi ven do uma si tu a ção de gra ves di fi -
cul da des. Mu i tas ve zes, quan do a Opo si ção, po lí ti cos
de uma ma ne i ra ge ral, fun ci o ná ri os pú bli cos, pes so as 
da po pu la ção, mo vi men tos so ci a is, fa lam que o Bra sil
se gue de ter mi na ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal, co lo ca-se sem pre isso como afir ma ções de
quem não co nhe ce o as sun to, de quem fala sem
base, de quem fala sem um es tu do da ques tão.

Esse fim de se ma na, li os jor na is com a mais ab -
so lu ta aten ção e vi, por exem plo, na Fo lha de S.Pa u -
lo, em man che te de pri me i ra pá gi na, uma afir ma ção
que tem sido atri bu í da a nós, mas que ago ra é atri bu í -
da ao pró prio Go ver no. Eis a man che te: ”Bra sil pede a 
FMI mais au to no mia de in ves tir“.

O Go ver no bra si le i ro pede, im plo ra ao Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal li ber da de para in ves tir mais di -
nhe i ro na nos sa eco no mia e na nos sa in fra-es tru tu ra.

Diz a ma té ria: 

”O Bra sil vol tou a in sis tir com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal para que os in ves ti -
men tos das es ta ta is não se jam con si de ra -
dos des pe sas cor ren tes do se tor pú bli co. 

Com a mu dan ça, o au men to dos in ves ti men tos
das es ta ta is do se tor elé tri co na ex pan são da atu al
ofer ta de ener gia, anun ci a da pelo go ver no, não afe ta -
ria o re sul ta do pri má rio, isto é, a eco no mia que o go -
ver no faz para pa gar ju ros.“

Va mos re pe tir sem pre, Srª Pre si den te e Srs. Se -
na do res, que o Go ver no bra si le i ro fez um acor do com
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal para ter, até o ano
2002, um su pe rá vit pri má rio da or dem de 3% do Pro -
du to Inter no Bru to bra si le i ro. Su pe rá vit pri má rio sig ni -
fi ca ar re ca dar mais do que gas tar; é a di fe ren ça en tre
tudo o que o Go ver no ar re ca da e tudo o que ele gas ta. 
A ar re ca da ção vem dos tri bu tos, das con tri bu i ções
so ci a is da Pre vi dên cia So ci al, de toda es pé cie de
taxa. No ano de 2002, por exem plo, 3% do PIB sig ni fi -
ca ri am R$32 bi lhões. O Go ver no Fer nan do Hen ri que,
ex tre ma men te obe di en te, ar re ca dou R$38,5 bi lhões
a mais do que gas tou. 

O acor do pre via que em 2001 se ba i xa ria para
2,7% e em 2002, sal vo en ga no, para 2,5% do PIB.
Pois bem, ago ra as me tas vão ter que per ma ne cer em 
3% do PIB. Isso sig ni fi ca que, em 2001, a pre vi são se -
ria, tal vez, che gar a R$38 bi lhões. Mas tudo in di ca
que ul tra pas sa re mos R$40 bi lhões, pois, ao lon go

dos úl ti mos doze me ses, o Go ver no ar re ca dou a mais 
do que gas tou R$44 bi lhões. 

Ago ra es tão cla ras as ra zões pe las qua is não fo -
ram fe i tos os in ves ti men tos ne ces sá ri os ao de sen vol -
vi men to do País e, con se qüen te men te, à pro du ção de 
ener gia que pu des se evi tar a di fí cil si tu a ção que en -
fren ta mos no mo men to.

O Go ver no pede ao FMI uma mu dan ça nas me -
tas de in fla ção. O Bra sil deve ter uma in fla ção ci en ti fi -
ca men te es ta be le ci da, não pode ul tra pas sar, em ne -
nhu ma hi pó te se, esse va lor. E para con ter essa in fla -
ção, abrem-se os por tos bra si le i ros, con tém-se o con -
su mo a qual quer cus to, au men tam-se os ju ros, di fi cul -
ta-se o cré di to, pre ju di ca-se o co mér cio, pre ju di -
cam-se as in dús tri as. A in fla ção tem que ser, ri go ro -
sa men te, o que foi acer ta do com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal. Esta va pre vis to um ín di ce de 4% em
2001. Ago ra, o Go ver no pede que a meta de in fla ção
seja de 6,1% em 2001.

E fala da dí vi da. Se gun do o acor do fir ma do em
1999 com o FMI, a dí vi da do Go ver no Fe de ral, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e das em pre sas es ta ta is de -
ve ria che gar, no fi nal de se tem bro des te ano, em
R$612 bi lhões. Mas, em abril úl ti mo, se gun do dado di -
vul ga do pelo Ban co Cen tral, o va lor já ha via che ga do
em R$596,7 bi lhões. Por tan to, já ul tra pas sou 50% do
PIB bra si le i ro.

E aí eu vol to a in for mar: o Mi nis tro Ma lan e o
Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, por vá ri -
as ve zes, nes ta Casa, afir ma ram que a dí vi da pú bli ca
in ter na não ul tra pas sa ria a casa dos 45% do PIB. Já
ul tra pas sa mos os 50% do PIB e não há ne nhu ma
pers pec ti va de me lho ra da si tu a ção, por que, com os
ju ros, que che ga ram a 15,25%, e ago ra es tão a
16,75% ao ano, não há como me lho rar o qua dro des -
sa dí vi da.

Re pi to: o Go ver no ar re ca da da so ci e da de bra si -
le i ra, por mês, R$4 bi lhões a mais do que gas ta. Em
abril des te ano, o su pe rá vit pri má rio foi de mais de
R$6 bi lhões; nos úl ti mos doze me ses, R$44 bi lhões. E 
os ju ros, nes se mes mo pe río do, che ga ram a R$100,2
bi lhões. Por tan to, com os R$44 bi lhões, ain da fi cam
fal tan do R$56 bi lhões para pa gar os ju ros da dí vi da
pú bli ca in ter na bra si le i ra. Esses R$56 bi lhões vão se
so mar ao ca pi tal e essa dí vi da vai cres cer de ma ne i ra
mons tru o sa, e ne nhum go ver no, nem o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, con se gui rá sus ten tar essa si tu a -
ção.

Exis te um qua dro, pou co co men ta do, de ver da -
de i ro ar ro cho a afli gir o povo bra si le i ro – e eu sei que o 
Se na dor Wal deck Orné las vai fa lar logo mais das es -



tra das bra si le i ras. A ra zão dis so, Se na dor, não é ou -
tra se não esta que es tou le van tan do. Impõe-se ao
nos so País de ter mi na do su pe rá vit, o Go ver no ace i ta
e aca bou, não se dis cu te. Na nos sa pá tria, não te mos
nem a li ber da de de gas tar como que re mos aqui lo que 
ar re ca da mos da so ci e da de bra si le i ra. E este as sun to
é pou co fa la do; ape nas uma no tí cia ou ou tra, de ma -
ne i ra mu i to re su mi da.

Con tu do, Srs. Se na do res, vêm as con se qüên ci -
as. Se não ve ja mos: essa CPI não se ins ta la por que o
Go ver no não a quer. A cada dia e a cada hora que
pas sa, ela se mos tra mais ne ces sá ria, por to das as
de nún ci as de cor rup ção e de des vi os no Go ver no que 
vem à tona no no ti ciá rio. Olhem esta aqui, por exem -
plo: ”O ex-Mi nis tro Cló vis Car va lho de põe e muda ver -
são so bre su pos ta he ran ça do Lo pes“  do Chi co Lo -
pes, ex-Pre si den te do Ban co Cen tral. O Chi co Lo pes
que, numa sim ples ca ne ta da, deu um pre ju í zo ao Bra -
sil de US$1,6 bi lhão. O Chi co Lo pes em cuja con ta no
Exte ri or foi cons ta ta do o va lor de US$1,6 mi lhão!

E a pre o cu pa ção do Go ver no foi tão gran de...!
Há quin ze dias, o Go ver no Fer nan do Hen ri que foi
acu sa do pela re vis ta Veja de ter aco ber ta do a chan ta -
gem so fri da por Chi co Lo pes, de ter aco ber ta do a no -
tí cia de que o Sr. Chi co Lo pes ven dia in for ma ções pri -
vi le gi a das a ban que i ros para ga nha rem na des va lo ri -
za ção do dó lar, ou no au men to ou re du ção da taxa de
ju ros. O Go ver no Fer nan do Hen ri que foi fron tal men te
acu sa do pela re vis ta Veja. O Mi nis tro Pe dro Ma lan foi
fron tal men te acu sa do pela re vis ta Veja! Vi e ram aqui,
de cla ra ram ino cên cia, de cla ra ram não sa ber se Chi -
co Lo pes ti nha ou não esse di nhe i ro. No pri me i ro mo -
men to da des co ber ta do rom bo, o Mi nis tro Cló vis Car -
va lho, que era Mi nis tro do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, foi à im pren sa e dis se que o di nhe i ro
se re fe ria a uma he ran ça do Chi co Lo pes. De po is, o
Sr. Chi co Lo pes ale ga que o di nhe i ro era de vi do à sua
se pa ra ção com a mu lher. E ago ra, em de po i men to à
Po lí cia Fe de ral, o Sr. Chi co Lo pes nega a exis tên cia
do di nhe i ro. Nes te mo men to, vem o Mi nis tro Cló vis
Car va lho, muda o seu de po i men to, diz que não ti nha
cer te za, que não sabe se o di nhe i ro era de he ran ça
ou não do Sr. Chi co Lo pes, numa de mons tra ção mu i -
to cla ra de que to dos es ta vam ci en tes do fato, de que
o Go ver no sou be de tudo e de que a re vis ta Veja está
cer ta. Aliás, não sei por que a re vis ta pa rou de ir mais
fun do ao as sun to. Não foi pro ces sa da pelo Go ver no  o 
que ca be ria a ele fa zer, uma vez que foi ca lu ni a do. O
pró prio Mi nis tro Pe dro Ma lan afir mou que ”a in si nu a -
ção é uma ca lú nia“, mas não fez nada con tra a re vis ta. 

E hoje vem o Sr. Cló vis Car va lho ne gan do o pri me i ro
de po i men to.

Essa gen te brin ca com o povo bra si le i ro! Cada
hora se diz uma co i sa. E o que mais está pe san do é a
ques tão do ex-Se cre tá rio par ti cu lar do Pre si den te da
Re pú bli ca, Sr. Edu ar do Jor ge, para cuja que bra de si -
gi lo há cin co pe di dos nes ta Casa sem apro va ção. A
base go ver nis ta não quer apro vá-la em hi pó te se al gu -
ma. Nun ca vi o Go ver no Fer nan do Hen ri que pre o cu -
par-se tan to com al guém como com esse Edu ar do
Jor ge, ci da dão com po der ex tra or di ná rio, Se cre tá rio
par ti cu lar do Pre si den te Fer nan do Hen ri que du ran te
mais de 4 anos. Uma in ves ti ga ção so bre duas vi a -
gens a Fer nan do de No ro nha fe i tas por ele com o
avião da FAB fez-nos che gar à de mons tra ção de que
ele usou 176 ve zes o ja ti nho par ti cu lar da FAB, em
ape nas um ano! Ima gi nem um se cre tá rio par ti cu lar
do Pre si den te da Re pú bli ca, num ano de 365 dias,
usar 176 ve zes o jato da FAB! Esse re la tó rio está nos
Ana is do Se na do Fe de ral, e fui eu quem so li ci tou a
sua trans cri ção.

Pois bem, este Go ver no não quer, em hi pó te se
al gu ma, que os si gi los ban cá rio e fis cal des se ci da -
dão se jam que bra dos. Pro va vel men te, na pró xi ma
quar ta-fe i ra es ta re mos na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. E es tou com voto em se pa ra do
pe din do essa que bra de si gi los, aten den do à so li ci ta -
ção da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se -
na do Fe de ral. Ain da as sim, sin to na Co mis são que há 
re lu tân cia em apro var o pe di do.

Essa CPI – re pi to  se ria da ma i or im por tân cia
para o povo bra si le i ro. Ela des mas ca ra ria pes so as,
che ga ria a gran des la drões, a gran des des vi os, a
gran des er ros no sis te ma de pri va ti za ções do nos so
País. Ago ra mes mo, re cen te men te, o ex-Se na dor
Anto nio Car los acu sou o Sr. Edu ar do Jor ge de ter re -
ce bi do, por fora, di nhe i ro de em pre sá ri os para o ”ca i -
xa dois“ da cam pa nha pre si den ci al. Quer di zer, há um 
medo ter rí vel da que bra do si gi lo ban cá rio des se ci da -
dão.

E a con se qüên cia dis so tudo está nes te fi nal
que que ro men ci o nar. Em pri me i ro lu gar, a CPI se ria
útil não ape nas por que des mas ca ra ria o Go ver no e
não ape nas por que che ga ria aos gran des cri mi no sos
des te País, aque les que rou bam so mas fan tás ti cas,
mas nada acon te ce com eles. Quem sabe a CPI pu -
des se in flu en ci ar a po lí ti ca bra si le i ra! Quem sabe ela
pu des se fa zer com que a po lí ti ca eco nô mi ca mu das -
se a sua po si ção! Quem sabe pu dés se mos pen sar
numa re ne go ci a ção, em con di ções fa vo rá ve is ao Bra -
sil, do pa ga men to da dí vi da ex ter na e numa re du ção



dos ju ros des sa mons tru o sa dí vi da in ter na que o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que cons tru iu! Quem sabe a
CPI im pe dis se a con ti nu i da de das pri va ti za ções, prin -
ci pal men te as do sis te ma de ge ra ção de ener gia do
País!

Por úl ti mo, ana li se mos as con se qüên ci as da po -
lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no. Se gun do le van ta men to
fe i to no dia 10 de ju nho, sex ta-fe i ra pas sa da, quan to
aos in ves ti men tos bra si le i ros em in fra-es tru tu ra, do
va lor to tal pre vis to no Orça men to da União para o ano 
de 2001, até ago ra fo ram li be ra dos 3,31%! Em 2001,
es ta vam pre vis tos, para toda a área de in fra-es tru tu -
ra, R$5.209.587.623,00, no que se re fe re ao se tor de
trans por te, in clu in do-se hi dro vi as, fer ro vi as, es tra das
e me trôs. É me nos do que 15 dias de ju ros da dí vi da
pú bli ca bra si le i ra! No mes mo ano de 2001, es tão pre -
vis tos R$140 bi lhões para se gas tar com ser vi ços dos 
ju ros da dí vi da pú bli ca bra si le i ra. No mes mo ano de
2001, es tão pre vis tos gas tos de R$140 bi lhões com
ser vi ços dos ju ros. Se rão pa gos com ju ros 28 ve zes
mais que todo o in ves ti men to pre vis to para a in fra-es -
tru tu ra. Esta mos no mês de ju nho, Srªs e Srs. Se na -
do res, e até ago ra fo ram li be ra dos R$172 mi lhões.
Estão pre vis tos R$5,209 bi lhões. Essa é a ra zão dos
pro ble mas das es tra das, as sun to que será tra ta do
pelo Se na dor Wal deck Orné las.

No ano de 2000, es ta vam pre vis tos para in -
fra-es tru tu ra – apro va mos no Orça men to – R$4,346
bi lhões, e efe ti va men te foi gas to me nos de um ter ço:
R$1,488 bi lhão. Esse va lor equi va le ao pa ga men to de 
ju ros de três dias da dí vi da in ter na pú bli ca bra si le i ra.

Numa si tu a ção como essa, é di fí cil um país ir
para fren te. O Go ver no se gu ra o di nhe i ro a qual quer
cus to – di nhe i ro que está sen do ar re ca da do da po pu -
la ção – para ge rar esse su pe rá vit pri má rio im pos to
pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e de i xa de apli car 
não só na área so ci al – não es tou nem fa lan do na
seca, no povo que mor re à mín gua, nem na edu ca -
ção, nem na sa ú de –, mas na in fra-es tru tu ra. Nem o
di nhe i ro da in fra-es tru tu ra é li be ra do para as apli ca -
ções pro me ti das, para os pro gra mas pre vis tos.

É im pos sí vel um país fun ci o nar nas con di ções
que es ta mos fun ci o nan do. Há pre vi são de se pa ga -
rem, nes te ano, R$140 bi lhões da dí vi da pú bli ca in ter -
na. Te re mos um su pe rá vit pre vis to em tor no de R$40
bi lhões, que irá para as mãos dos do nos des sa dí vi da, 
e R$100 bi lhões so mar-se-ão a ela. Logo, ela che ga rá 
a 60%, 70% ou, quem sabe, a 100% do Pro du to Inter -
no Bru to. Onde va mos pa rar?

Essa é a ra zão por que não há hoje nem ener gia 
nem es tra das, e nin guém pode ne gar isso. Não sou

eu, um Se na dor do PSB, da Opo si ção, que es tou fa -
lan do isso; o Go ver no fala por meio das no tí ci as que
saem na im pren sa, por meio de da dos ofi ci a is do
Ban co Cen tral do Bra sil, por meio de da dos do Si a fi.
Não são in for ma ções le vi a nas, mas da dos con cre tos, 
re a is, dos qua is não po de mos fu gir.

Qu an to a essa cri se de ener gia, o Go ver no diz
ago ra que deve cons tru ir Angra III, mais uma usi na
atô mi ca no Bra sil, quem sabe mais um ”ele fan te bran -
co“. Gas ta ram-se mais de R$10 bi lhões para fa zer
Angra I e Angra II, e não se sabe quan to de en car go fi -
nan ce i ro há nes sas obras, e a po tên cia ins ta la da pre -
vis ta para Angra III é de 1.350 me ga watts. É qua se
nada!

A Usi na de Belo Mon te, no Esta do do Pará, que
já de ve ria ter sido cons tru í da há mu i to tem po, pro du -
zi rá 11 mil me ga watts e cus ta rá US$3,8 bi lhões. Essa
pro du ção de 11 mil me ga watts re pre sen ta mais de
15% de todo o po ten ci al hoje ins ta la do no Bra sil, e
não se cons trói Belo Mon te. Ago ra, es tão pen san do
em cons truí-la cor ren do. Tudo isso em fun ção da in ca -
pa ci da de de o Pre si den te en xer gar um pro ble ma que
es ta va sen do sen ti do por to dos.

Fala-se na cons tru ção de Angra lll, quem sabe
com mais en di vi da men to, com mais com pra de equi -
pa men tos ob so le tos da Ale ma nha, com mais um atra -
so ou com mais sub mis são do Go ver no a uma de ter -
mi na ção dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi dos.

Srªs e Srs. Se na do res, tudo isso pre ci sa ser de -
vi da men te ava li a do. Na Re gião Nor te, exis te a pre vi -
são de cons tru ção de qua se dez hi dre lé tri cas. Ao lon -
go do Rio To can tins, es tão pro gra ma das mais duas
hi dre lé tri cas, cuja cons tru ção con tro la ria me lhor as
águas, que, em de ter mi na do pe río do do ano, pre ci -
sam pas sar pe las com por tas sem pro du zir ener gia
ne nhu ma. Com a cons tru ção de ou tras hi dre lé tri cas,
po de ria ha ver um equi lí brio nes ses la gos. Isso nun ca
foi fe i to nem mes mo pen sa do an tes.

O Go ver no ago ra que está fa zen do a se gun da
eta pa, com re cur sos pró pri os, quan do de ve ria e po -
de ria en tre gar a cons tru ção à ini ci a ti va pri va da. Ago -
ra, com tan tas ou tras pos si bi li da des, vem fa lar na
cons tru ção de Angra III.

Este é o mo men to de o meio ci en tí fi co, de os re -
pre sen tan tes das nos sas uni ver si da des que co nhe -
cem da ma té ria se ma ni fes ta rem e opi na rem so bre a
ques tão, quem sabe para im pe dir o Go ver no de jo gar
fora tan to di nhe i ro quan to jo gou em Angra I e Angra II.

Sr. Pre si den te, ape lo aos Se na do res des ta
Casa que pres tem aten ção a es ses fa tos, por que tudo 
o mais é ”fi chi nha“ – como se diz na gí ria po pu lar –,



tudo o mais é um nada di an te des se qua dro mons tru -
o so a que es ta mos a as sis tir, que é a con du ção da po -
lí ti ca eco nô mi ca co man da da pelo Mi nis tro Pe dro Ma -
lan e pelo Sr. Armí nio Fra ga. O Bra sil não tem con di -
ções de con ti nu ar pa gan do essa dí vi da da for ma
como está fa zen do. O Bra sil vai fa lir se con ti nu ar tra -
ba lhan do des se je i to. É pre ci so tra tar esse as sun to
com a de vi da se ri e da de.

Te mos to das as con di ções de nos im por di an te
dos pa í ses de sen vol vi dos e de con ver sar com seus
re pre sen tan tes com se ri e da de. Te nho a cer te za de
que, com tan tos in ves ti men tos que eles fa zem no Bra -
sil, não vão que rer a nos sa fa lên cia, nem vão que rer
per der um mer ca do con su mi dor como o nos so, que
tem a pos si bi li da de de com prar o que eles mes mos
pro du zem aqui. Este é um país que paga mal aos
seus tra ba lha do res e que per mi te que as mul ti na ci o -
na is ga nhem rios de di nhe i ro para le va rem aos seus
pa í ses de ori gem e da rem aos tra ba lha do res de lá a
jus ti ça que de se ja mos aos tra ba lha do res da qui.

É para isso que cha mo a aten ção dos Se na do -
res des ta Casa.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Wal deck Orné las, pelo 
pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ago ra é ofi ci al:
o pró prio Mi nis tro de Trans por tes veio a pú bli co anun -
ci ar o “apa gão” das es tra das. Por ana lo gia, tal vez fos -
se me lhor re fe rir mo-nos a esse cri se das ro do vi as
como “bu ra cão”, para iden ti fi cá-la me lhor. O povo
sabe mu i to bem a que me re fi ro.

Tal vez, pon do as bar bas de mo lho, para evi tar
ser de po is res pon sa bi li za do por não ter fe i to uma ad -
ver tên cia e para evi tar que não di gam que fo ram apa -
nha dos de sur pre sa com o ”bu ra cão“, o Mi nis tro dis se 
que, há ses sen ta dias, se re u niu com o Pre si den te da
Re pú bli ca, com o Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão e com o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, 
em que ad ver tiu: ”Ago ra não te mos mais mar gem
para não in ves tir.“ Na ver da de, diz ele que tem esse
di ag nós ti co des de o ano pas sa do. Mas, se con sul tar -
mos a po pu la ção bra si le i ra, as pes so as que pre ci sam 
se des lo car, os em pre sá ri os que pre ci sam trans por tar 
as suas mer ca do ri as, os ca mi nho ne i ros que per cor -
rem as nos sas es tra das, os pa ren tes de quem per deu 
a vida nos aci den tes pro vo ca dos pe los bu ra cos nas
es tra das, que se mul ti pli cam, ou pe los cus tos adi ci o -
na is, tan to de ma nu ten ção da fro ta de ve í cu los quan -

to do con su mo de com bus tí ve is, to dos já têm esse di -
ag nós ti co há bem mais tem po do que o Mi nis tro dos
Trans por tes.

Qu e ro cha mar a aten ção para o fato de que tem
ha vi do, nes sa po lí ti ca de trans por tes do Bra sil, um
tra ta men to ab so lu ta men te de si gual. As Re giões Sul e 
Su des te do País têm es tra das e ro do vi as com sua
ope ra ção ter ce i ri za da. O pró prio Mi nis tro re co nhe ce
que as con ces si o ná ri as têm in ves ti do mu i to mais do
que o Go ver no, nes se par ti cu lar. No Nor des te, con tu -
do, as em pre sas pri va das não têm in te res se na ope -
ra ção ter ce i ri za da das ro do vi as. Então, fica cla ro que
é res pon sa bi li da de re ma nes cen te da União cu i dar
para que as es tra das da Re gião Nor des te do País te -
nham a sua ma nu ten ção ga ran ti da.

Já su ge ri des ta tri bu na que fos sem fe i tas ne go -
ci a ções com o BID ou com o Ban co Mun di al a fim de
que seja fe i to um tra ba lho de ma nu ten ção, re a bi li ta -
ção e com ple men ta ção da rede de trans por tes do
Nor des te bra si le i ro. Mas isso não é pri o ri da de.

De se ja mos se jam fe i tos in ves ti men tos no Nor -
des te que te nham por ob je ti vo cla ro, es pe cí fi co e de -
ter mi na do for ta le cer a nos sa eco no mia. Por que que -
re mos isso? Por que pre ci sa mos evi tar es sas ações
emer gen ci a is, es sas mi ga lhas com que o Go ver no
Fe de ral tem sem pre que nos aten der nos mo men tos
de seca. Qu e re mos vi rar essa pá gi na. Essa é a pre o -
cu pa ção, a pro pos ta, o pro pó si to de nós nor des ti nos. 

Em épo ca de seca, não fa zem in ves ti men tos de -
fi ni ti vos, não exe cu tam uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to, por que os re cur sos dis po ní ve is es tão sen do
apli ca dos no com ba te à seca. Qu an do esta pas sa, es -
que ce-se o as sun to até a pró xi ma seca.

Qu e re mos ações bá si cas de in fra-es tru tu ra e de 
lo gís ti ca para apo i ar e sus ten tar o meio de vida do
povo nor des ti no. 

Por que afir mo que está ha ven do um tra ta men to 
de si gual, in jus to? Por que para a re gião cen tro-sul,
que dis põe de ro do vi as ter ce i ri za das, há re cur sos, é
ob je to de fi nan ci a men tos ex ter nos. Bas ta ver a
BR-101, que liga São Pa u lo ao sul do País, que está
sen do in te i ra men te du pli ca da com o ró tu lo de Ro do -
via do Mer co sul; o ro do a nel de São Pa u lo e a du pli ca -
ção da ro do via Fer não Dias en tre São Pa u lo e Belo
Ho ri zon te. Não sou con tra a re a li za ção des sas obras.
Ao con trá rio, en ten do que já de ve ri am ter sido re a li za -
das há mais tem po. A eco no mia bra si le i ra está pre ci -
san do de mais in fra-es tru tu ra. Pro tes to, sim, ve e men -
te men te con tra a dis cri mi na ção em re la ção às re -
giões mais po bres do País.



O Se na dor Iris Re zen de abor dou hoje da tri bu na 
uma ques tão im por tan tís si ma: o fe cha men to da Hi -
dro via do Ti e tê, no tre cho que ser ve ao Esta do de Go -
iás. Co me ça a se es ta be le cer no País, por con ta des -
sa hi per tro fia, des sa con cen tra ção da eco no mia na ci -
o nal e des se de se qui lí brio no de sen vol vi men to re gi o -
nal, um con fli to fe de ra ti vo de con se qüên ci as im pre vi -
sí ve is e que pre ci sa de cu i da dos.

Re gis tro que o pró prio Mi nis tro dos Trans por tes
re co nhe ce esse pro ble ma. Per gun ta do so bre a si tu a -
ção das es tra das bra si le i ras, se há ris co de co lap so,
as sim como no se tor ener gé ti co, o Mi nis tro res pon -
deu: ”Em Mi nas, Pi a uí, Ma ra nhão, Ce a rá e Ba hia há o
ris co de ro do vi as fi ca rem in ter rom pi das de vi do ao alto 
grau de de te ri o ra ção. Ve jam bem, Ba hia, Pi a uí, Ma ra -
nhão e Ce a rá são Esta dos nor des ti nos. Dos cin co
Esta dos re fe ri dos pelo Sr. Mi nis tro, qua tro são do Nor -
des te, aos qua is se agre ga Mi nas Ge ra is – que tem
uma par ce la sig ni fi ca ti va do seu nor te vin cu la da ao
Po lí go no das Se cas.

Re to mo um tema que tem sido re cor ren te e que
foi, in clu si ve, nes te se mes tre, tra ta do da tri bu na pelo
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães em re la ção às
es tra das ba i a nas, para cha mar aten ção para a atu al
si tu a ção des sas es tra das e para pe dir que, nos
R$180 bi lhões que se rão des ti na dos, ex tra or di na ri a -
men te, à re cu pe ra ção das es tra das, es pe ro que es te -
jam con tem pla dos – ou seja, que já es te jam in se ri dos
no pro je to – es ses tre chos de ro do vi as ba i a nas a que
me vou re fe rir.

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

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Wal deck Orné las, esta Casa e todo o País são tes te -
mu nhas da efi ciên cia e do bom tra ba lho que V. Exª fez 
como Mi nis tro, além da sua gran de ca pa ci da de ope -
ra do ra no sen ti do de ana li sar com pro fun di da de to dos 
os pro ble mas. V. Exª ago ra traz à Casa esse gra ve
pro ble ma das es tra das bra si le i ras. Na re la ção do Sr.
Mi nis tro, os Esta dos de Go iás e do To can tins não es -
tão in clu í dos. Con tu do, os Se na do res Ma gui to Vi le la,
Iris Re zen de e to dos os Se na do res do To can tins têm
re cla ma do, in sis ten te men te, do es ta do pre cá rio da
nos sa BR–153, que liga o Sul ao nos so que ri do Pará,
ao Ma ra nhão, ao Ama zo nas. Esse pro ble ma tem de
ser re sol vi do. Fico pre o cu pa do por que o Mi nis tro Eli -
seu Pa di lha é do meu Par ti do, tem nos re ce bi do com
uma aten ção es pe ci al, mas per ce bo que S. Ex.ª não
tem in ti mi da de su fi ci en te com a área eco nô mi ca, tal -

vez até lhe fal te a con fi an ça do Pre si den te da Re pú -
bli ca ou de al guém mais. Cre io até que te nha sido
este o pro ble ma que acon te ceu com a ener gia: fal ta
de con fi a bi li da de. Assim, me lhor que fos se subs ti tu í -
do. Se não há con fi a bi li da de, tal vez es te ja fal tan do
ca pa ci da de de en xer gar bem. Então, tal como o Mi -
nis tro Pe dro Pa ren te, que as su miu a res pon sa bi li da -
de da área ener gé ti ca ago ra, tam bém se crie um gru -
po es pe ci al para ana li sar o pro ble ma dos bu ra cos nas 
es tra das e das du pli ca ções tão ne ces sá ri as. V. Ex.ª,
por exem plo, re fe riu-se ao tre cho de li ga ção de São
Pa u lo a Belo Ho ri zon te. Sabe há quan tos anos a du -
pli ca ção não sai do pa pel? Em tor no de oito, dez
anos. Mi nas Ge ra is não agüen ta mais. Te mos pro ble -
ma se me lhan te no caso da du pli ca ção da ro do via que 
liga Bra sí lia a Go iâ nia, com um trá fe go aci ma de 30
mil ve í cu los por dia, que tam bém já vai por seis, sete
anos. E V. Ex.ª há de sa ber que o Pre si den te da Re -
pú bli ca es co lheu um úni co tre cho da nos sa re gião
como um gran de eixo de li ga ção. Tra ta-se da li ga ção
Bra sí lia–Go iâ nia–Itum bi a ra–Uber lân dia–São Pa u lo.
Mes mo as obras des se tre cho es tão num rit mo ra zoá -
vel hoje. Mas po de ri am es tar num rit mo mu i to mais
ace le ra do, apro ve i tan do, como V. Ex.ª diz, o pe río do
da seca, quan do há me nor gas to, e tra ba lhar com se -
ri e da de, com res pon sa bi li da de. V. Ex.ª está de pa ra -
béns pela se re ni da de com que ana li sa um pro ble ma
tão gra ve como esse das ro do vi as no Bra sil, es pe ci al -
men te as do Cen tro-Oes te. V. Ex.ª faz um gran de la -
men to, uma gran de de fe sa das es tra das do Nor des te, 
mas nós, do Cen tro-Oes te, não te mos ou tra sa í da,
so mos Esta dos me di ter râ ne os. O úni co je i to de sair
para a ex por ta ção e para os gran des cen tros con su -
mi do res é pe las ro do vi as que tam bém es tão em pés -
si mas con di ções. Cito três: a BR-452, que liga a ci da -
de de Itum bi a ra até Rio Ver de, no sen ti do su do es te; a 
BR-060, que vai até o Esta do de Mato Gros so, e a
BR-153, que nos liga o Bra sil in te i ro, es pe ci al men te o
tre cho de Go iás, To can tins, Ma ra nhão e o Pará. Mu i to 
obri ga do a V. Ex.ª pelo apar te que me con ce deu.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Nós
sa be mos, Se na dor Ma u ro Mi ran da, que essa é uma
ques tão de am pli tu de na ci o nal, mas tem que ha ver
uma po lí ti ca es pe cí fi ca para cada área, de vi do a si tu -
a ções pe cu li a res. Por exem plo, os tre chos de du pli ca -
ção têm vo lu me de trá fe go sig ni fi ca ti vo que jus ti fi cam
e ab sor vem, in clu si ve, a pre sen ça de in ves ti men tos
por par te do se tor pri va do. É di fe ren te da si tu a ção do
Nor des te, onde o caos é tan to que não há con di ções
para o des lo ca men to de pes so as e car gas. Como diz
a pró pria ma té ria do jor nal O Glo bo de on tem, na Ba -



hia, a ve lo ci da de, nos tre chos pi o res, não pas sa de
dez qui lô me tros por hora, o que fa vo re ce as ações de
qua dri lhas es pe ci a li za das em as sal tos e rou bos de
car ga.

Ve jam, Srªs. e Srs. Se na do res, a Ba hia, na
BR–242, no tre cho de Argo in a Se a bra, que vai do rio
São Fran cis co até a BR–116, aten de à Cha pa da Di a -
man ti na, que é uma re gião de pro du ção agrí co la, mi -
cro cli ma pró prio e que de sen vol ve uma agri cul tu ra di -
fe ren ci a da, bem como é for te atra ti vo tu rís ti co. O tre -
cho en con tra-se in te i ra men te pre ju di ca do em suas
con di ções de trá fe go, sa cri fi can do a eco no mia da re -
gião. A BR-135, de Bar re i ras até a di vi sa da Ba hia
com o Pi a uí, in te i ra e li te ral men te in tran si tá vel. E ob -
ser vem V. Exªs, tra ta-se da li ga ção de Bra sí lia com
For ta le za, pas san do pelo oes te da Ba hia e in te ri or do
Pi a uí. Assim como a BR-407, des ti na da ao es co a -
men to das fru tas da re gião do rio São Fran cis co, no
tre cho de Ca pim Gros so a Ju a ze i ro.

E tra go cor res pon dên cia do Bra zi li an Gra pes
Mar ket Bo ar ding, que en vol ve 19 as so ci a dos, in clu -
si ve a Co o pe ra ti va Agrí co la de Ju a ze i ro, com 80 gran -
des, mé di os e pe que nos pro du to res ex por ta do res
que en fren tam di fi cul da des no es co a men to de fru tas,
pro du to pe re cí vel e que não pode tran si tar por es tra -
das es bu ra ca das, que acar re tem pre ju í zos.

Aliás, gos ta ria, ao ci tar a BR-407, de lem brar de
in clu ir na pa u ta de tra ba lho do DNER a re cu pe ra ção
da tra di ci o nal pon te Pre si den te Du tra, que liga Ju a ze -
i ro, na Ba hia, a Pe tro li na, em Per nam bu co, so bre o rio 
São Fran cis co, e que tem a sua es tru tu ra com pro me -
ti da. Faço ques tão de re gis trar aqui, para que ama nhã 
ou de po is, quan do ce der a es tru tu ra, nin guém diga
que não foi avi sa do, que foi pego de sur pre sa. A pon te 
Pre si den te Du tra, que tem in clu si ve o seu vão cen tral
pas sí vel de ele va ção para a pas sa gem de bar cos da
na ve ga ção do São Fran cis co, está ex tre ma men te
pro ble má ti ca do pon to de vis ta es tru tu ral, re que ren do 
uma aten ção ur gen te e ime di a ta. A BR-110, no tre cho 
Oli di na–Je re mo a bo, ser ve à li ga ção de Sal va dor com
Pa u lo Afon so, uma ci da de des ta ca da por ser o pólo
de pro du ção de ener gia do Nor des te. A BR-235 é ou -
tra ro do via fe de ral na Ba hia que liga Ju a ze i ro à di vi sa
com Ba hia e Ser gi pe, mas não é se quer pa vi men ta da; 
atra ves sa uma das re giões mais po bres e se cas do
Nor des te, tal vez por isso não seja pa vi men ta da; área
pri o ri tá ria do Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, ser ve
ao ser tão de Ca nu dos, ter ra de Anto nio Con se lhe i ro,
es ten de-se até Ara ca ju e é pa vi men ta da em Ser gi pe;
está in te i ra men te in tran si tá vel, e aten de, no tre cho de
Je re mo a bo, na di vi sa da Ba hia com Ser gi pe, a uma

im por tan te área de pro du ção de ali men tos de pe que -
nos pro du to res que pre ci sam es co ar a sua pro du ção.
A BR-330 é ou tra ro do via fe de ral na Ba hia que tem
pro ble mas gra ves no tre cho Ji ta ú na-Ipi aú; tra ta-se de 
uma in ter li ga ção en tre a BR-116 e a BR-101, de que
fa la rei mais adi an te. A BR-122, no tre cho Gu a nam -
bi–Uran di, na di vi sa da Ba hia com Mi nas Ge ra is. A
BR–030, no tre cho Ju lião–Ca ri nha nha. Aqui tra ta-se
ape nas de 15 qui lô me tros, in te i ra men te aban do na -
dos des de a úl ti ma en chen te – e já es ta mos, ou tra
vez, no pe río do da seca. Está tam bém in tran si tá vel. 

Qu e ro, a pro pó si to, re fe rir-me tam bém à obra de 
cons tru ção da pon te de Ca ri nha nha so bre o rio São
Fran cis co, que está pa ra li sa da há mu i tos anos. Exis te
do ta ção or ça men tá ria no Orça men to da União des te
ano, mas a ver ba nem se quer foi em pe nha da até o
mo men to. É uma obra in dis pen sá vel para a in ter li ga -
ção do rico oes te da Ba hia com o li to ral.

Re fi ro-me, fi nal men te, às duas ro do vi as Rio-Ba -
hia: a BR-101 e a BR-116. São ei xos da eco no mia na -
ci o nal, por que in ter li gam o Sul-Su des te com o Nor -
des te do País; são ro do vi as de fun ção emi nen te men -
te na ci o nal, que não ser vem ape nas ao Esta do. Na
BR-101 en con tra-se em con di ções pre cá ri as o tre cho
en tre Tan cre do Ne ves e Te i xe i ra de Fre i tas. Tra ta-se
da cha ma da Rio-Ba hia li to râ nea, que tem um im por -
tan te trá fe go tu rís ti co que dá aces so a Por to Se gu ro e 
a Ilhéus; que aten de à re gião ca ca u e i ra, uma das eco -
no mi as agrí co las mais im por tan tes da Ba hia e que já
en fren ta a ques tão da la vou ra do ca cau, que vem
sen do ob je to de um am plo es for ço por par te do Go -
ver no do Esta do no sen ti do da sua re cu pe ra ção, que
pre ci sa da li be ra ção ime di a ta dos re cur sos de cré di to
para os ca ca u i cul to res, cu jos es tu dos, de ci sões, de fi -
ni ções são to dos es ta be le ci dos no âm bi to do Mi nis té -
rio da Fa zen da, cu jas de ci sões fi na is não são pu bli ca -
das, sa cri fi can do uma la vou ra que já foi um dos qua -
tro mais im por tan tes pro du tos da pa u ta agrí co la de
ex por ta ção do nos so País. Aten de tam bém à re gião
pro du to ra de ma de i ra, pa pel, ce lu lo se do ex tre mo sul
da Ba hia. 

De ou tro lado, a BR-116, no tre cho en tre Je quié
e di vi sa Ba hia-Mi nas Ge ra is, na al tu ra de Cân di do
Sa les. É a cha ma da Rio-Ba hia pelo in te ri or, que aten -
de a pó los tão im por tan tes quan to Vi tó ria da Con quis -
ta; con cen tra o trân si to de car ga en tre Sul, Su des te e
Nor des te e que por isso tem uma gran de im por tân cia
eco nô mi ca de âm bi to na ci o nal.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te?



O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Wal deck Orné las, con cor do ple na men te com tudo
que V. Exª ex pôs. Há pou cos me ses, em um ato co ra -
jo so de tu ris mo jun to com mi nha fa mí lia, per cor re mos
essa fa i xa do ser tão da Ba hia rumo ao Ce a rá. As nos -
sas di fi cul da des nas es tra das fo ram al ta men te pre ju -
di ci a is à vi a gem: pa ra mos em di ver sos pon tos, pre -
sen ci a mos aci den tes. E me pre o cu pou mu i to o es co a -
men to dos pro du tos agrí co las da que la re gião para os
gran des cen tros. Qu e ro dar o meu tes te mu nho par ti -
cu lar da ne ces si da de im pe ri o sa de pa vi men ta ção das 
es tra das, prin ci pal men te na Ba hia, onde o tu ris mo é
es sen ci al. Além dis so, há uma ex ten são de Bra sí lia
que pas sa pri me i ra men te pe las ter ras ba i a nas, onde
exis tem vá ri os pon tos tu rís ti cos, como as ca ver nas,
as gru tas, o Mor ro do Cha péu e em es pe ci al as pra i -
as. Qu e ro tam bém re i te rar a V. Exª que, como pro fun -
do co nhe ce dor das di fi cul da des da aber tu ra e da pa -
vi men ta ção des sas es tra das, leve adi an te esse pro je -
to. A Ba hia é um Esta do al ta men te li ga do à eco no mia
de Bra sí lia. Apro ve i tan do o en se jo, gos ta ria de in for -
mar, quan to à du pli ca ção da es tra da Bra sí lia–Go iâ -
nia, que o tre cho en tre Aná po lis e Go iâ nia já está
com ple ta men te con clu í do. Mas no tre cho en tre Bra sí -
lia e Aná po lis, sub ju di ce, ain da fal ta ser fi na li za da
uma ex ten são mu i to gran de. Mu i to obri ga do.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA ) –
Agra de ço a con tri bu i ção e o de po i men to que V. Exª
traz, Se na dor Lind berg Cury. Re cém-che ga do a esta
Casa, V. Exª vai ha bi tu ar-se a ou vir a re pe ti ção des -
ses pro nun ci a men tos sem que ocor ram con se qüên ci -
as, sem que daí re sul tem pro vi dên ci as.

Espe ro que ago ra o Go ver no, com as cri ses que
o têm le va do a agir na ad mi nis tra ção de emer gên ci as, 
ve nha a rom per a di fi cul da de, a fal ta de pro vi dên ci as,
a fal ta de en ca mi nha men to que tem mar ca do a in -
fra-es tru tu ra no nos so País, não obs tan te as ma ni fes -
ta ções que aqui te mos ou vi do de vá ri os Se na do res. 

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Exª con -
ce de-me um apar te, Se na dor Wal deck Orné las?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL– BA) –
Ouço V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Wal deck Orné las, V. Exª tem ra zão. Gos ta ria de pon -
de rar três as pec tos. Pri me i ro, sem pre en ten di que o
Con gres so Na ci o nal tem mais po der do que o pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca; ape nas pre ci sa fa zer va ler a 
sua for ça, a sua in de pen dên cia e a sua re pre sen ta ti vi -
da de di an te do povo bra si le i ro. É o Con gres so Na ci o -

nal que dá a úl ti ma pa la vra e te ria uma for ça enor me
se fos se ab so lu ta men te in de pen den te. Em se gun do
lu gar, está a ques tão re gi o nal, a dis tri bu i ção de re cur -
sos, a in jus ti ça que se faz. Tudo isso não está ex clu si -
va men te li ga do à ques tão das es tra das; está li ga do a
to dos os se to res, pois se tra ta de re cur sos do
BNDES, dos fun dos e tam bém re cur sos so ci a is. V.
Exª sabe que as Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te são sem pre pre ju di ca das na dis tri bu i ção
des ses re cur sos. O Se na do Fe de ral, Casa que de ve -
ria re pre sen tar os Esta dos bra si le i ros, não as su me
po si ção nes se pon to. Aqui, in fe liz men te, cada um cu i -
da da sua pró pria po lí ti ca, ou pelo me nos a ma i o ria;
há pou ca vi são de con jun to. Há pou cos dias, foi re je i -
ta da, em se gun do tur no, emen da da au to ria de V. Exª
a res pe i to do ICMS, que tra ria para o Se na do da Re -
pú bli ca o po der de de ci dir so bre a ma té ria. Os Se na -
do res abri ram mão des se po der, pres si o na dos pe los
Go ver na do res e Se cre tá ri os de Fa zen da. Se os Se -
na do res do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te se
unis sem, se ri am ma i o ria nes ta Casa e po de ri am es ta -
be le cer re gras que dis tri bu ís sem, de ma ne i ra eqüi ta ti -
va, os re cur sos da União para in ves ti men tos em nos -
sas áre as, mas isso não acon te ce, por que mu i tos
pen sam ape nas no pró prio in te res se ou se guem as
ori en ta ções que o Go ver no lhes dita, fa zen do mu i to
mais o que ele man da do que aqui lo que o povo re al -
men te quer. Se na dor Wal deck Orné las, o prin ci pal
fun da men to de tudo isso é tam bém a fal ta de re cur -
sos, a ques tão do com pro me ti men to da po lí ti ca eco -
nô mi ca do Go ver no. Cito, es pe ci fi ca men te, o caso do
DNER, por que, para este ano, es tão pre vis tos 2,9 bi -
lhões para as es tra das bra si le i ras e, até ago ra, fo ram
li be ra dos 23,7 mi lhões, o que sig ni fi ca ape nas 0,82%. 
Quer di zer, o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so
não li be rou se quer 1% do que está pre vis to para as
ro do vi as bra si le i ras. Além dis so, o que li be ra é para
be ne fi ci ar as re giões mais de sen vol vi das. Eu me as -
so cio ao ple i to de V. Exª e tor ço para que os Se na do -
res, de ma ne i ra ge ral, pen sem a fa vor do povo bra si -
le i ro e não a fa vor do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – V.
Exª tem ra zão. Os da dos ci ta dos por V. Exª cor res pon -
dem exa ta men te à re ten ção fe i ta para al can çar o su -
pe rá vit pri má rio dos re sul ta dos das con tas fis ca is, a
que V. Exª se re fe ria há pou co.

Cre io que uma sa í da para essa ques tão se ria a
ado ção do or ça men to im pe ra ti vo, por que, as sim, o
Le gis la ti vo apro va ria a alo ca ção dos re cur sos, e a
exe cu ção te ria que ser ade qua da.



Nos dois pri me i ros anos do meu man da to,
quan do fui mem bro da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, de di quei-me a
fa zer um pro je to de atu a li za ção da Lei 4.320, que in -
clu ía até o or ça men to im pe ra ti vo. Esse foi um pro je to
que fiz ques tão de ca rac te ri zar como de ini ci a ti va da
pró pria Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, e que já foi apro va do pela Co -
mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, mas se en con tra pa ra li sa do há vá ri os anos
na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção
da que la Casa. Do mes mo modo, o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães apre sen tou a esta Casa emen da
cons ti tu ci o nal com esse ob je ti vo, cuja tra mi ta ção é
mu i to len ta. So men te com o for ta le ci men to do Se na -
do Fe de ral e do Po der Le gis la ti vo te re mos con di ções
de fa zer com que essa pri o ri za ção não seja ape nas
uma ação do Exe cu ti vo. 

Ve jam V. Exªs que os Esta dos têm fe i to seus es -
for ços. Re to mo o que di zia, ain da há pou co, o Se na -
dor Lind berg Cury, para lem brar que a Ba hia não ape -
nas exe cu tou, com re cur sos pró pri os, to man do em -
prés ti mo ao Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to, a BR-349, no tre cho Cor ren ti na-Pos se, que é
o ca mi nho mais cur to de Go iâ nia e Bra sí lia para a orla 
ma rí ti ma, para o li to ral bra si le i ro, como, do mes mo
modo, fez a BR-430, de Tu ca no a Ri be i ra do Pom bal,
mas não pode, de ne nhu ma ma ne i ra, fi car as su min do 
tre chos de es tra das que são gran des es ti rões ro do -
viá ri os – como o caso da BR-101 e BR-116 –, que são 
ca rac te ris ti ca men te es tra das de fun ção fe de ral.

Na Ba hia, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, as ro do vi as fe de ra is são os gran des ei xos a par tir
dos qua is se es tru tu ra a ma lha ro do viá ria es ta du al.
No en tan to, te mos vis to o trá fe go se des lo car das ro -
do vi as fe de ra is para as es ta du a is para dri blar os bu ra -
cos. Com isso, a Ba hia tem en fren ta do cus tos adi ci o -
na is com a ma nu ten ção da sua rede pró pria, cuja vida 
útil tem sido re du zi da por for ça do ex ces so de trá fe go
e de car ga.

Fo mos li te ral men te aban do na dos pela ina ção
do Mi nis té rio dos Trans por tes. Até ago ra, a des cul pa
é que não ha via re cur sos. Com es ses 180 mi lhões
que ago ra são li be ra dos e o re co nhe ci men to da si tu a -
ção de ca la mi da de no Esta do da Ba hia pelo pró prio
Mi nis tro, es pe ro que o pro je to de cré di to or ça men tá -
rio tra ga as des ti na ções apro pri a das e ade qua das em 
va lo res ne ces sá ri os e su fi ci en tes para cor ri gir essa
si tu a ção e de so ne rar o Esta do. 

Não há mais des cul pas. Espe ro a re cu pe ra ção
das ro do vi as ba i a nas.

Mu i to obri ga do.

A SRA.  PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú dio Co e lho.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, es ti ve
afas ta do des ta Casa por cer ca de qua ren ta dias por
ra zões de or dem pes so al. Nes se pe río do, as sis ti, du -
ran te lon go tem po, às trans mis sões da TV Se na do,
às ve zes em re pou so no le i to hos pi ta lar, ou tras ve zes
em casa, e acom pa nhei um de sen ten di men to ge ne -
ra li za do en tre se to res da vida pú bli ca bra si le i ra.
Assis ti tam bém, com cer ta dose de or gu lho e sa tis fa -
ção, à fa mí lia bra si le i ra as su mir uma po si ção tão de fi -
ni da e pa trió ti ca no con tro le dos gas tos de ener gia. A
fa mí lia bra si le i ra en ten deu que esse não é um pro ble -
ma do Go ver no, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, como al guns se to res da Opo si ção no Con -
gres so Na ci o nal que rem fa zer en ten der. Esse é um
pro ble ma da fa mí lia bra si le i ra.

Ti ve mos equí vo cos de go ver nos no pas sa do e
do Go ver no pre sen te, mas ti ve mos, so bre tu do, um
pro ble ma cli má ti co aci ma de nos sas for ças. A fa mí lia
bra si le i ra en ten deu que se ela não eco no mi zar água
e ener gia, vai ha ver apa gão, in de pen den te da von ta -
de ou das ame a ças do Go ver no.

Isso é mo ti vo de tran qüi li da de e de pen sa men to
po si ti vo com res pe i to à Na ção bra si le i ra. Pas sa mos
por um ama du re ci men to enor me. O Bra sil mu dou mu -
i to nes ses úl ti mos anos. Assis ti mos aqui, a todo mo -
men to, a dis cur sos pes si mis tas, que até pa re ce que
nós es ta mos no fim do mun do, que aca ba ram as for -
ças ener gé ti cas; que nós va mos fi car sem água, sem
es tra das, es que cen do-se que o Bra sil vai ter a água,
as es tra das e a sa ú de do ta ma nho das nos sas re ce i -
tas. Não as sis ti mos aqui a ne nhu ma pro pos ta con sis -
ten te de como re ne go ci ar a dí vi da pú bli ca. Qu e rem
mais gas tos na ener gia, nas es tra das, sem sa ber de
onde vêm os re cur sos.

O Bra sil ven ceu uma eta pa im por tan tís si ma da
nos sa vida. Nós con se gui mos uma mo e da es ta bi li za -
da, que tem o res pe i to da Na ção bra si le i ra. Este Bra sil 
enor me, este Bra sil si len ci o so, este Bra sil que pro duz
no in te ri or vai con ti nu ar tra ba lhan do inin ter rup ta men -
te, não obs tan te a opo si ção sis te má ti ca da que les que 
que rem ocu par o lu gar do Go ver no. Qu e rem tro car de
lu gar, de i xar de ser de um par ti do pe que no para ser
Go ver no. Mas há um di ta do ca bo clo que diz que não
há ma les sem be ne fí ci os.



Te nho a im pres são de que este mo men to por
que está pas san do a Na ção bra si le i ra tal vez nos tra rá
o be ne fí cio da re for ma po lí ti co-par ti dá ria, in dis pen sá -
vel à sus ten ta ção do sis te ma de mo crá ti co. A es tru tu ra 
par ti dá ria bra si le i ra não se com pa ti bi li za com a ad mi -
nis tra ção de mo crá ti ca. Ela tem cer ca de 34 par ti dos
po lí ti cos sem dis ci pli na, que, para qual quer tipo de
pro vi dên cia, de pen dem de en ten di men tos e de ne go -
ci a ções  nem sem pre es cu sas, mas to das im pli cam
pre ju í zos à ca u sa pú bli ca.

É ne ces sá rio en ten der mos que os be ne fí ci os
que a Na ção terá se rão do ta ma nho da nos sa eco no -
mia. De ve mos apri mo rar enor me men te a ad mi nis tra -
ção pú bli ca bra si le i ra em to dos os ní ve is. A Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal foi um pas so enor me dado
pelo Con gres so Na ci o nal, mas leva-se um tem po
para a ob ten ção dos seus efe i tos. Qu an do ela for
cum pri da em sua ple ni tu de, te re mos re sul ta dos mais
ob je ti vos para a po pu la ção. 

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

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Lú dio Co e lho, es tou fe liz com o seu re tor no. Enten do,
pelo seu pro nun ci a men to, que V. Exª deve ter tido
uma au sên cia com des can so e tran qüi li da de, re tor -
nan do mu i to bem hu mo ra do e oti mis ta. Qu e ro di zer a
V. Exª que nós so mos mu i to oti mis tas com o nos so
País. O Bra sil é um País fan tás ti co. Co nhe ço mais de
trin ta pa í ses no mun do e não sei se exis te al gum com
as con di ções po ten ci a is, com a ri que za na tu ral, com a 
ri que za eco nô mi ca que tem o nos so Bra sil. Mas não
dá, Se na dor Lú dio Co e lho, para ser oti mis ta com o
Go ver no. V. Exª fa lou que va mos cres cer e ter in ves ti -
men to de acor do com o nos so ga nho, com a nos sa
eco no mia. To da via, não é pos sí vel des co nhe cer ou
não dá para não ver que es ta mos mas sa cran do o
povo bra si le i ro. O Go ver no bra si le i ro está exi gin do
mu i to do povo. Ter um su pe rá vit de R$44 bi lhões em
doze me ses é mu i ta co i sa. Da ria para du pli car a ca pa -
ci da de ener gé ti ca do Bra sil, con si de ran do que qua tro
usi nas como a fu tu ra Usi na de Belo Mon te da ri am
para du pli car a ca pa ci da de do Bra sil, sem que vi vês -
se mos essa di fi cul da de. O Go ver no foi im pre vi den te e 
ago ra está pe din do li cen ça ao Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal para não con si de rar in ves ti men to em es ta tal
como con ta de ba lan ço. Ele quer que esse in ves ti -
men to não seja con si de ra do por que a exi gên cia do
FMI é de que o Go ver no con ti nue ten do R$40 bi lhões
de su pe rá vit pri má rio na ba lan ça do nos so or ça men -

to. É im pos sí vel, Se na dor Lú dio Co e lho, vi ver a con ti -
nu a ção des sa si tu a ção. Não há como se sus ten tar. V. 
Exª fala mu i to bem do Go ver no, mas se es que ce de
que, ao lon go de seis anos, a dí vi da in ter na au men tou 
onze ve zes, a in fla ção che gou a 90% e a dí vi da au -
men tou 1.100%. Será que V. Exª não re co nhe ce a in -
ca pa ci da de e os er ros que es tão sen do co me ti dos?
Embo ra diga que não há pro pos ta, afir mo que há pro -
pos ta sim. Po de mos ba i xar os ju ros de 16,75%, que
es ta mos pa gan do atu al men te, para 4% ao ano. O
Go ver no teme que os in ves ti do res ex ter nos re ti rem
seu di nhe i ro do País e fal tem dó la res para con ti nu ar
cum prin do ri go ro sa e in fa li vel men te os ser vi ços da dí -
vi da ex ter na. Isso é ruim para nós? Esse é mu i to mais 
um pro ble ma de les do que nos so, por que eles têm in -
ves ti men tos nes te País e sa bem que não po de mos ir
à ban car ro ta. Infe liz men te, o Go ver no não sabe se
im por di an te da de ter mi na ção dos pa í ses de sen vol vi -
dos e se sub me te a qual quer tipo de sa cri fí cio, como
está fa zen do atu al men te. Qu e re mos mu dar isso. So -
mos da Opo si ção e cri ti ca mos o Go ver no não por
que rê-lo mal. Qu e re mos bem ao nos so País e sa be -
mos como po de mos fazê-lo, não com essa sub mis -
são a que es ta mos as sis tin do, da po lí ti ca do Sr. Ma -
lan e do Sr. Fer nan do Hen ri que.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Se na dor Ade mir Andra de, agra de ço a V. Exª o apar te.

Pen sa mos di fe ren te men te. O Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal é uma es pé cie de jun ta mé di ca que cu i -
da de eco no mia do en te. Se o cli en te qui ser os con se -
lhos, vá bus cá-los; se não qui ser, lar gue o Fun do para 
lá. O Fun do não obri ga na ção ne nhu ma a ace i tar suas 
opi niões.

Se na dor Ade mir Andra de, V. Exª já se con tra dis -
se hoje, vis to que uma hora diz ser a fa vor da pri va ti -
za ção, ou tra hora diz ser con tra. A es ta ti za ção do se -
tor ener gé ti co foi o ma i or res pon sá vel por essa si tu a -
ção. Obti ve mos re cur sos em dó lar, pa ga mos em dó lar 
e ven de mos ener gia elé tri ca aba i xo do cus to. Esse
en di vi da men to fan tás ti co deve-se a isso.

A pri va ti za ção não ocor re pelo va lor da ven da
das es ta ta is, mas, prin ci pal men te, pela re ti ra da dos
sub sí di os. Pa ga re mos re al men te quan to cus ta. V. Exª
es ta va di zen do que se pri va ti zam es tra das num lu gar
e não se pri va ti zam em ou tro. Pri va ti zam-se es tra das
que têm con di ções de so bre vi vên cia. As es tra das que 
têm ren da são pri va ti za das, por que o ci da dão paga
pelo es pa ço que ocu pa.

Dis cor do ple na men te de V. Exª quan do fala em
ba i xar ju ros, o que não é uma von ta de uni la te ral. V.
Exª não con se gue ba i xar ju ros nem de um even tu al



em prés ti mo que te nha no ban co. Isso é as sun to para
en ten di men tos e, quan to ma i or o en di vi da men to,
mais ele va dos se rão os ju ros. Os cre do res co bram
mais dos de ve do res que es tão em pi o res con di ções.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Lú dio Co e lho, per mi te-me fa zer-lhe mais um apar te,
já que V. Exª dis se que eu me con tra dis se?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
So li ci to ape nas que seja bre ve, para que eu pos sa
con clu ir o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Lú dio Co e lho, em pri me i ro lu gar, há um acor do fir ma -
do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal as si na do
pelo Go ver no bra si le i ro numa im po si ção de que de ve -
mos ge rar um su pe rá vit pri má rio de 3% do Pro du to
Inter no Bru to. Isso para mim é cri me. Ou tro fato que V.
Exª não pode ne gar é a in com pe tên cia do Go ver no,
que, ao lon go de seis anos, au men tou onze ve zes a
dí vi da pú bli ca in ter na. Esse di nhe i ro não foi to ma do
para in ves ti men to, Se na dor Lú dio Co e lho, mas para
cum prir com pro mis sos ex ter nos. V. Exª sabe que o re -
sul ta do em nos sa ba lan ça co mer ci al está ne ga ti vo há
seis anos, ou seja, es ta mos im por tan do mais do que
ex por tan do. Então, a úni ca for ma de ter mos dó lar
para pa gar o ser vi ço da dí vi da ex ter na foi trans for -
má-la na dí vi da pú bli ca in ter na. Mu i ta gen te de fora
traz dó lar para cá, re ce be Real e joga em nos so sis te -
ma fi nan ce i ro, ga nhan do 16,5% ao ano en quan to
que, na sua ter ra, re ce be no má xi mo 4% anu a is. No
Ja pão, ga nha-se 0,5% ao ano. É mu i to fá cil tra zer di -
nhe i ro para o Bra sil nes sas con di ções. V. Exª pre ci sa
re co nhe cer a in com pe tên cia do Go ver no nes sa área;
o pró prio Go ver no já está ad mi tin do isso. Além dis so,
não fa lei que sou a fa vor da pri va ti za ção ou con tra ela. 
V. Exª dis se que fui con tra di tó rio. Quem es ta va dis cor -
ren do acer ca de es tra das foi o Se na dor Wal deck
Orné las e não eu. O que afir mei é que o Go ver no quer 
pri va ti zar. Se as sim o de se ja, por que está fa zen do a
se gun da fase da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí? Por que não 
cha ma a ini ci a ti va pri va da para cons tru ir a Hi dre lé tri -
ca de Belo Mon te, no Esta do do Pará? Por que não
per mi te que a ini ci a ti va pri va da cons trua, com seus
pró pri os re cur sos, as hi dre lé tri cas de que o Bra sil
está pre ci san do? Por que a ini ci a ti va pri va da quer ter
de gra ça, Se na dor Lú cio Co e lho, e não gas tar para fa -
zer. Ela quer com prar a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, que
cus tou US$11 bi lhões, por US$1,5 bi lhão. É isso que
ela de se ja, e o Go ver no, in fe liz men te, fa ci li ta.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do pelo apar te. Se V. Exª per mi tir, con clu -

i rei meu pen sa men to, por que pen sa mos de ma ne i ra
di fe ren te.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Per mi te-me V. Ex.ª um apar te?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Lú dio Co e lho, V. Ex.ª não sabe da nos sa ale -
gria, Se na do res do Mato Gros so do Sul, e tam bém do 
povo sul-mato-gros sen se ao vê-lo no va men te na tri -
bu na do Se na do Fe de ral, che io de sa ú de, com o co ra -
ção mais for te, re tor nan do com a mes ma for ma oti -
mis ta de en ca rar a vida. O in te res san te é que V. Exª
não per de a ca rac te rís ti ca de di zer  sem pre ouvi isso
de V. Exª, des de quan do foi pela pri me i ra vez pre fe i to
de Cam po Gran de – que não se pode gas tar mais do
que se re ce be. Re ce i ta equi li bra da com des pe sa foi
sem pre a te o ria de V. Exª, na tu ral men te im preg na da
em seu per fil, em sua per so na li da de e que tam bém
traz para nós um sen so de res pon sa bi li da de quan do
ana li sa mos a ques tão na ci o nal. Por ou tro lado, te mos
que en ten der que há nes te País um de se qui lí brio eco -
nô mi co mu i to for te, mu i to gran de, em bo ra a men sa -
gem de V. Ex.ª seja de oti mis mo e mu i to mais fun da -
men ta da na re a ção da po pu la ção, que está jun to com
o Go ver no, que aten deu a sua so li ci ta ção, eco no mi -
zan do ener gia elé tri ca e mos tran do sua so li da ri e da -
de. Essa so li da ri e da de é tam bém uma ri que za na ci o -
nal, e está mu i to bem ex pres sa nas suas pa la vras.
Fica aqui a nos sa sa tis fa ção, o nos so pra zer de ver V.
Ex.ª ou tra vez sa u dá vel, che io de vida e com ba ti vo na
tri bu na do Se na do Fe de ral.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te? 

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) – V. 
Exª tem a pa la vra.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Lú -
dio Co e lho, na ver da de, con cor do com o ilus tre Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca, seu con ter râ neo do Mato
Gros so do Sul, quan do diz que pa re ce que V. Exª veio
de uma es ta ção de ve ra ne io, da que las que exis tem
na Eu ro pa, em Pra ga, que são de ve ra ne io e de re ju -
ve nes ci men to. V. Exª está óti mo, com boa dis po si ção
e re ju ve nes ci do.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.) –
Obri ga do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Nós to dos,
não ape nas o Mato Gros so, com mu i ta sa tis fa ção, vi -



mos V. Exª, com essa dis po si ção bri lhan te, atu an do
aqui, no Con gres so Na ci o nal. Res pe i to mu i to o pen -
sa men to de V. Exª. Pen so que V. Exª, até pe los êxi tos 
pes so a is que teve na sua car re i ra, pela sua luta, de -
fen de o sis te ma do li be ra lis mo, que tem co i sas po si ti -
vas. Estão aí a Eu ro pa, os Esta dos Uni dos e tan tos
pa í ses mos tran do os la dos po si ti vos, que V. Exª de -
fen de com ra zão. Mas, aqui no Bra sil, de ve mos ana li -
sar um ou tro pon to. E dis se numa re u nião da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos – que V. Exª, in fe liz -
men te, não as sis tiu -, aque le que tal vez seja o ma i or
em pre sá rio bra si le i ro, o Sr. Anto nio Ermí rio de Mo ra -
es, que, nas pri va ti za ções da ener gia, o Go ver no co -
me teu um equí vo co, pois não de via ter pri va ti za do a
ener gia já exis ten te, a ener gia que já es ta va lá – e es -
ta va indo mu i to bem, obri ga do. O Go ver no de via ter
aber to pers pec ti va para o ca pi tal pri va do, na ci o nal ou
in ter na ci o nal, a fim de ge rar no vas fon tes de ener gia.
Po dia, por exem plo, pe gar uma hi dre lé tri ca já exis ten -
te e en trar de só cio, am pli an do, au men tan do a pro du -
ção. Se fi zes se isso, nós te ría mos, hoje, o que te mos
mais ”x“. Mas o que o Go ver no fez? Pri va ti zou uma
par te. Não fo ram tan tas as pri va ti za ções quan to ele
que ria, mas pri va ti zou. Essas pri va ti za ções fo ram pa -
gas com mo e das po dres, fun dos de pen são, di nhe i ro
do BNDES. Mas, na ver da de, não há uma em pre sa
pri va ti za da que te nha au men ta do um qui lo watt de
ener gia. Em se gun do lu gar, para for çar as pri va ti za -
ções, o Go ver no sim ples men te pro i biu qual quer em -
pre sa es ta tal de pro du ção de ener gia de gas tar um
cen ta vo e au men tar a sua pro du ção, aper fe i ço ar a
sua pro du ção. Elas fo ram to tal men te to lhi das. Quer
fos sem fe de ra is quer es ta du a is que qui ses sem am pli -
ar, es ta va lá o BNDES. Era pro i bi do, por que isso fa zia 
par te – di zem – de um en ten di men to com o Ban co
Mun di al, que de ter mi na ria as pri va ti za ções. Para for -
çar a pri va ti za ção, nem um cen ta vo na ci o nal ou in ter -
na ci o nal, nem um em prés ti mo para que as em pre sas
na ci o na is pu des sem de sen vol ver. Então, o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que – e per doe-me o co i ta do do
meu ami go Ma ta raz zo, o Mi nis tro Ma ta raz zo, que não 
deve ter to ma do co nhe ci men to dis so –, não po de ria
ter ido à te le vi são di zer: ”Fui pego de sur pre sa. Não
sa bia que isso ia acon te cer“. O Pre si den te da Re pú -
bli ca pego de sur pre sa num cor te de ener gia como o
que es ta mos ten do? Na ver da de, na ver da de, esta si -
tu a ção é fru to dis so que aca bei de re la tar. Quer di zer,
as em pre sas fo ram pro i bi das de gas tar um cen ta vo
em in ves ti men to. As em pre sas es tran ge i ras fi ca ram
com a ca pa ci da de de com prar as já exis ten tes, sem a
obri ga ção de au men tar um qui lo watt. Re sul ta do: o
Bra sil está nes sa si tu a ção.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Se na dor Pe dro Si mon, agra de ço a de li ca de za de V.
Exª. Eu es tou mais ou me nos como tra tor ve lho que
se pin ta. Fica bo ni to por fora, mas, por, qual quer co i -
sa, ar ru ma uma peça, e logo ou tra se es tra ga. Mas
es tou aqui trans mi tin do aos meus com pa nhe i ros o
que es tou pen san do. Não é oti mis mo. É con fi an ça.
Assis ti mos ao que está ocor ren do com os nos sos pa í -
ses vi zi nhos: Co lôm bia, Ve ne zu e la e a pró pria Argen -
ti na. No con ti nen te afri ca no, o país mais rico, que é a
Áfri ca do Sul, é cam peão de Aids. E Isra el? E nos Bal -
cãs? 

Nós con se gui mos fa zer as re for mas sem tra u -
mas ma i o res, gra ças a Deus. Le van to as mãos para o
céu. O nos so País, o nos so povo, está con se guin do
fa zer re for mas im por tan tís si mas sem tra u mas ma i o -
res.

Há cer ca de dez anos, fui Pre fe i to de Cam po
Gran de por duas ve zes, jun to com o Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca. Cri a mos um pro gra ma ex cep ci o nal
de as sen ta men to de fa ve la dos. Na que le tem po, mu i ta 
gen te pas sa va fome. Hoje, nin guém pas sa fome de
ali men tos bá si cos. Arroz, fe i jão, car ne e gor du ra, que
sus ten tam qual quer fa mí lia hu mil de, todo mun do tem
con di ções de com prar. Hoje, o per cen tu al da fa mí lia
bra si le i ra que pas sa fome é qua se zero. Meu re ce io –
e isso afir mei aos meus au xi li a res, quan do Pre fe i to de 
Cam po Gran de – era a sus pe i ta de que, num de ter mi -
na do mo men to, par ce las da po pu la ção bra si le i ra não
iri am usu fru ir dos be ne fí ci os da mo der ni da de, por fal -
ta de con di ções de pa ga men to. A mo der ni da de cus ta
caro. A téc ni ca cus ta caro. A ener gia elé tri ca é cara.
Então, as fa mí li as mais des pro te gi das po dem che gar
a um mo men to de qua se não po der usá-las.

Con cor do com V. Exª: o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so po de ria ter-se di ri gi do di fe ren te à
Na ção bra si le i ra – e eu dis se isso a ele, quan do fo mos 
a Co rum bá. A Na ção pre ci sa do apo io de toda fa mí lia
bra si le i ra, dos mais hu mil des, dos mais des pro te gi -
dos e dos mais be ne fi ci a dos pela si tu a ção. To dos pre -
ci sam co la bo rar para en fren tar mos as di fi cul da des
que es tão sur gin do.

E o meio po lí ti co bra si le i ro pre ci sa pa rar para re -
fle tir. Nós aqui no Con gres so pre ci sa mos pa rar para
re fle tir so bre o que fi ze mos de po si ti vo nes te se mes -
tre. Pre ci sa mos en ten der que o País está numa es pé -
cie de con cor da ta. Endi vi da mo-nos enor me men te –
os Go ver nos an te ri o res se en di vi da ram – e ago ra ro -
la mos a dí vi da fe de ral, a es ta du al e prin ci pal men te a
dos gran des Mu ni cí pi os, e tam bém ro la mos as dí vi -
das dos em pre sá ri os. E nes se pe río do em que pre ci -



sa mos le van tar a con cor da ta, vai-se exi gir sa cri fí cio
do povo bra si le i ro. E o povo bra si le i ro está dan do sua
con tri bu i ção. Se tor mais ape na do do que agri cul tu ra
não hou ve, e ela está aí fir me.

Um dia des ses, fa lei ao Pre si den te da Re pú bli -
ca: ”Te nho a im pres são de que che ga mos ao fun do do 
poço; que brou mu i ta gen te, que brou mu i ta gen te da
mi nha fa mí lia.“ E Sua Exce lên cia dis se-me: ”Você é
mu i to for te.“. Eu dis se: ” Pre si den te, só te nho fama. Se 
eu per der a fama, es tou fri to. Se eu per der a fama, es -
tou mor to.“ Empo bre ce mos enor me men te, em po bre -
ce mos como País, mas va mos sair lá na fren te. Não
sou oti mis ta. Sou cons ci en te. E o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que está fa zen do o me lhor den tro do pos sí -
vel. O go ver nan te não faz o que ele quer, faz o que
con se gue, o que pode. Com o go ver nan te é as sim; e é 
as sim com o ci da dão. O ci da dão só faz o que pode fa -
zer, não faz o que de se ja. Enten do que, não obs tan te
equí vo cos em di ver sos se to res da Admi nis tra ção Pú -
bli ca bra si le i ra, não te ría mos co i sas mu i to di fe ren tes
a fa zer para es ta bi li zar e para ar ru mar o País rumo ao
seu cres ci men to eco nô mi co.

Srª Pre si den te e Srs. Se na do res, que ro di zer
que pre ci sa mos re fle tir. Nós, os ho mens pú bli cos da
Na ção bra si le i ra, pre ci sa mos nos en ten der. A fa mí lia
pre ci sa se en ten der. Nos mo men tos de di fi cul da des,
é pre ci so união e fir me za. 

Às ve zes eu me per gun to: Por que o Pre si den te
da Re pú bli ca, o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal e
o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal não se re ú nem a
cada 60 dias como com pa nhe i ros, go ver nan tes que
são, cada um em sua área, afim de dis cu tir as nos sas
di fi cul da des, prin ci pal men te as mo men tâ ne as e pro -
cu rar en con trar ca mi nhos para so lu ci o ná-las? 

Era isso que de se ja va fa lar e agra de ço a to dos. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, a Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi ran da.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú dio Co e -
lho, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra. Mar lu -
ce Pin to, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi ran da. V.
Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, o tema que me traz à
tri bu na do Se na do Fe de ral, nes ta opor tu ni da de, é dos 

mais re le van tes, além de in te res sar di re ta men te a
80% da po pu la ção bra si le i ra. Re fi ro-me ao Esta tu to
da Ci da de, pro po si ção le gis la ti va que re pre sen ta a
re gu la men ta ção das di re tri zes ge ra is da po lí ti ca ur ba -
na em nos so País.

A re gu la men ta ção dos arts. 182 e 183 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ain da não im ple men ta da ape sar dos
qua se 13 anos de cor ri dos des de a pro mul ga ção da
Car ta, vem ao en con tro de um pro fun do an se io so ci al
de nos sos con ci da dãos, tan to no que se re fe re à fun -
ção so ci al do uso da ter ra ur ba na, como para per mi tir
a re gu la ri za ção de um sig ni fi ca ti vo con tin gen te de ile -
ga li da des que atin gem es ti ma da men te a me ta de dos
ha bi tan tes das sete ma i o res ci da des bra si le i ras.

Qu a tro en tre cin co bra si le i ros mo ram hoje em
ci da des e en fren tam pro ble mas re la ti vos à pre ca ri e -
da de dos sis te mas de trans por tes e dos ser vi ços de
sa ne a men to e ener gia elé tri ca, ao cres ci men to dos
ín di ces de vi o lên cia, à es cas sez de mo ra di as, ao de -
sem pre go e a ou tros fa to res de des qua li fi ca ção da
vida ur ba na.

Adi ci o nal men te, a Admi nis tra ção Pú bli ca Mu ni -
ci pal, cons ti tu ci o nal men te res pon sá vel pela exe cu -
ção da po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no, en con -
tra-se des pro vi da não ape nas dos re cur sos fi nan ce i -
ros ne ces sá ri os, mas tam bém de ins tru men tos le ga is
ca pa zes de abri gar as ações re cla ma das pela po pu -
la ção. 

O Esta tu to da Ci da de des ti na-se exa ta men te a
su prir essa ca rên cia nor ma ti va du ra men te sen ti da
por to das as Pre fe i tu ras. É uma nor ma ins tru men tal,
pos ta à dis po si ção dos ad mi nis tra do res que po de rão
uti li zá-la na me di da das ne ces si da des e ca rac te rís ti -
cas de cada lo ca li da de.

Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, de per fil de mo -
grá fi co pre do mi nan te men te ru ral até os anos cin -
qüen ta do sé cu lo pas sa do, o Bra sil a par tir dos anos
ses sen ta tor nou-se um País ma jo ri ta ri a men te ur ba no. 
Dos mais in ten sos do mun do, nos so pro ces so de ur -
ba ni za ção ele vou dras ti ca men te a de man da dos ser -
vi ços pú bli cos. 

Ain da que as ta xas de cres ci men to po pu la ci o nal 
te nham ar re fe ci do nos úl ti mos anos, as con di ções de
mi sé ria de gran de par te da po pu la ção, ao lado da pre -
ca ri e da de dos ser vi ços ur ba nos, que agri de, in dis tin -
ta men te, to dos os seus mo ra do res, cons ti tu em, la -
men ta vel men te, ca rac te rís ti ca co mum a to das as
gran des ci da des do Bra sil.

A per cep ção des se qua dro so ci al le vou os
Cons ti tu in tes de 1988 a de di car um ca pí tu lo es pe cí fi -
co à po lí ti ca ur ba na. Esses dis po si ti vos des ti nam-se,



fun da men tal men te, a gra var a pro pri e da de ur ba na
com a obri ga ção de cum prir sua fun ção so ci al. Para
tan to, a Cons ti tu i ção ele ge o pla no di re tor mu ni ci pal
como pa ra dig ma des sa obri ga ção, mas re pre sa sua
efi cá cia quan do re me te a apli ca ção das pe na li da des
ins ti tu í das à re gu la men ta ção em lei fe de ral.

Como essa nor ma re gu la do ra, ob je to de 17 pro -
po si ções sub me ti das ao Con gres so Na ci o nal, ain da
não foi edi ta da, os pla nos di re to res que vêm sen do
apro va dos pe los Mu ni cí pi os têm es cas sa efi cá cia e,
em mu i tos ca sos, são ob je to de ques ti o na men tos ju -
di ci a is.

Assim, en quan to ca re ce da lei fe de ral de de sen -
vol vi men to ur ba no re cla ma da pela Cons ti tu i ção, o or -
de na men to ur ba nís ti co re sul ta pre cá rio, re la ti va men -
te aos ins tru men tos ad mi nis tra ti vos, pos tos à dis po si -
ção dos Mu ni cí pi os, e frá gil, no que toca aos ris cos de 
de man das ju di ci a is.

Mu i tos são os as pec tos re gu la dos pelo Esta tu to
da Ci da de, sig ni fi can do um todo har mo ni o so e abran -
gen te que, em meu ju í zo, terá o po der de ins tru men ta -
li zar to dos os agen tes en vol vi dos na ques tão do de -
sen vol vi men to ur ba no com os prin cí pi os le ga is ne -
ces sá ri os ao cum pri men to de to dos os no bres ob je ti -
vos já de li ne a dos em nos sa so ci e da de.

No Esta tu to da Ci da de, são re gu la dos te mas
como a ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is; a
ges tão de mo crá ti ca; a co o pe ra ção en tre os go ver nos; 
a ini ci a ti va pri va da e os de ma is se to res da so ci e da de; 
o pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci da des; a
ofer ta ade qua da de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni -
tá ri os, trans por te e ser vi ços pú bli cos; a or de na ção e
con tro le do uso do solo; a com ple men ta ri da de en tre
as ati vi da des ur ba nas e ru ra is; e a pro du ção de bens
e ser vi ços nos li mi tes da sus ten ta bi li da de am bi en tal.

Igual men te, são de fi ni das as ba ses para a jus ta
dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus da ur ba ni za ção; o
pri vi lé gio para in ves ti men tos ge ra do res de bem-es tar
ge ral; a re cu pe ra ção, pelo Po der Pú bli co, de in ves ti -
men tos que te nham re sul ta do na va lo ri za ção de imó -
ve is ur ba nos; a pro te ção do meio am bi en te na tu ral e
do pa tri mô nio cul tu ral; a au diên cia do Po der Pú bli co
lo cal e da po pu la ção in te res sa da para a im ple men ta -
ção de em pre en di men tos im pac tan tes; a re gu la ri za -
ção fun diá ria e ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por
po pu la ções de ba i xa ren da; a sim pli fi ca ção da le gis la -
ção; e a iso no mia de con di ções para os agen tes pú bli -
cos e pri va dos.

São tam bém re le van tes al guns ins ti tu tos dis -
pos tos no pro je to, como a ação de ór gãos co le gi a dos
de po lí ti ca ur ba na, a re a li za ção de de ba tes, au diên ci -

as pú bli cas e con sul tas pú bli cas, a ini ci a ti va po pu lar
de leis, pla nos e pro je tos, a obri ga to ri e da de de um
Pla no Di re tor para ci da des com mais de vin te mil ha -
bi tan tes e para ci da des in te gran tes de áre as de es pe -
ci al in te res se tu rís ti co e para aque las in flu en ci a das
por em pre en di men tos ou ati vi da des com sig ni fi ca ti vo
im pac to am bi en tal.

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

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, con gra tu lo-me com V. Exª, que foi o
Re la tor des ta ma té ria na Co mis são de Assun tos So -
ci a is. Cre io que o pro je to en tra rá na pa u ta de vo ta ção
do Se na do na pró xi ma se gun da-fe i ra, quan do V. Exª,
com bri lhan tis mo, de fen de rá esta pro pos ta, que de ve -
rá ser uma das mais im por tan tes leis apro va das pelo
Con gres so Na ci o nal em be ne fí cio do povo bra si le i ro.
É uma lei de nos sa ini ci a ti va, que par tiu do Se na dor
Pom peu de Sou za, foi à Câ ma ra, onde foi dis cu ti da
por mais de sete anos. Hou ve uma par ti ci pa ção efe ti -
va de to das as or ga ni za ções, en ti da des e as so ci a -
ções, de to dos os seg men tos in te res sa dos no Esta tu -
to da Ci da de, a nova for ma de or ga ni za ção das ci da -
des bra si le i ras. Ago ra, o pro je to re tor na ao Se na do e
tem V. Exª como seu Re la tor. Qu e ro ser tes te mu nha
do seu im por tan te tra ba lho, na Co mis são de Assun -
tos So ci a is, na de fe sa da apro va ção des ta ma té ria
que V. Exª co nhe ce e da qual en ten de. Re pu to como
uma das pou cas ma té ri as que re al men te par tiu do
Con gres so, que tra ba lhou jun ta men te com a so ci e da -
de bra si le i ra, não hou ve in ter fe rên cia do Go ver no, do
Exe cu ti vo nem de ou tras en ti da des. É uma lei que
está nas cen do da dis cus são e está sen do pos sí vel a
sua apro va ção. Espe ro, Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que, com seu tra ba lho, vo te mos esta ma té ria aqui no
Se na do e que o Pre si den te da Re pú bli ca a san ci o ne
na for ma como foi vo ta da; que não faça com esta lei o
que ele fez com o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, do
qual ti rou o que de mais im por tan te ha via. Espe ro que 
ele per ce ba que o Esta tu to da Ci da de é fru to de um
am plo de ba te, de um am plo pro ces so de dis cus são, e 
res pe i te aqui lo que foi fe i to pe los De pu ta dos Fe de ra is 
e Se na do res da Re pú bli ca. Esse é o de se jo que que -
ro ma ni fes tar no mo men to em que V. Exª tece co men -
tá ri os a res pe i to dos pon tos ex tre ma men te po si ti vos
do Esta tu to da Ci da de, que o Bra sil pas sa rá a ter de
ago ra para a fren te. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Obri -
ga do, Se na dor Ade mir Andra de, pelo seu tes te mu -



nho, pela sua for ça, pela pre sen ça, pelo tra ba lho que
V. Exª exe cu tou no Co le gi a do e na Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O Se na dor Lú dio Co e lho, há pou co, dis se que
esta Casa pra ti ca men te es ta va pa ra li sa da du ran te
todo esse pe río do, com tan to tu mul to. Pen so que, se
apro var mos este pro je to, esta re gu la men ta ção do art. 
182, cu i dan do de 80% das pes so as que mo ram nas
ci da des, o Se na do será glo ri fi ca do. 

Agra de ço a V. Exª pelo apar te e acres cen to ao
meu pro nun ci a men to o tes te mu nho de V. Exª, Se na -
dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Ma u ro Mi ran da, sei que V. Exª está em uma
ex po si ção bas tan te di dá ti ca da lei, pre o cu pa do como
é com as ci da des; mas eu não po de ria de i xar de sa u -
dar o seu tra ba lho como Re la tor des te pro je to im por -
tan tís si mo que pre ci sa va ter à fren te da Re la to ria um
Se na dor que ti ves se a pa i xão pe las ci da des que –
como di zi am os gre gos – têm de ser be las para que o
es pí ri to do ho mem seja belo. Não po de mos vi ver em
ci da des que não te nham a es tru tu ra pla ne ja da, que
não se jam fun ci o na is, em que o es pa ço não seja em
fun ção da so ci e da de, em fun ção do ho mem, em fun -
ção da fa mí lia. Este Esta tu to da Ci da de vem jus ta -
men te tra zer para o Bra sil uma le gis la ção im por tan te
que re gu la men ta, de uma vez por to das, o art. 182 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Gos ta ria de de i xar tam bém ex -
pres sa aqui, Se na dor Ma u ro Mi ran da, a mi nha frus -
tra ção por não ter ha vi do duas au diên ci as pú bli cas
que re que re mos na Co mis são de Assun tos So ci a is,
que se re a li za ri am em Go iâ nia e em Cam po Gran de,
para am pli ar um pou co mais a dis cus são des te pro je -
to de lei; não que ele es te ja de fe i tu o so, que te nha la -
cu nas tão sé ri as; não. As au diên ci as pú bli cas são
opor tu ni da des de ter mi nan tes para que a so ci e da de e 
prin ci pal men te os ho mens res pon sá ve is pela ges tão
pú bli ca to mem co nhe ci men to de um do cu men to tão
im por tan te como este. A des cul pa era de que não se
po de ria me xer no pro je to, por que vol ta ria à Câ ma ra.
Isso não é ver da de i ro, por que o pro je to é ori un do do
Se na do e não vol ta ria mais à Câ ma ra. A se gun da jus -
ti fi ca ti va era de que ele te ria que es tar apro va do an tes 
do dia seis de ju nho, em ra zão do gran de en con tro in -
ter na ci o nal, em Nova Ior que, onde se ria dis cu ti do jus -
ta men te o tema da ha bi ta ção. No en tan to, ain da não
apro va mos o pro je to; já pas sa mos do dia seis e não ti -

ve mos as au diên ci as pú bli cas. Faço essa jus ti fi ca ti va, 
não cri ti can do a Co mis são de Assun tos So ci a is, mas
pe ran te aque les de Cam po Gran de e tal vez de Go iâ -
nia que se frus tra ram pela fal ta de opor tu ni da de. Por
ou tro lado, gos ta ria de fa zer uma res sal va a res pe i to
de um pon to que foi mu i to dis cu ti do na Co mis são de
Assun tos So ci a is, no sen ti do de que os mu ni cí pi os
pre ci sam se or ga ni zar. Deu-se a en ten der que os mu -
ni cí pi os eram os cul pa dos pela de sor ga ni za ção ur ba -
na que te mos no País. Na ver da de, não é isso, por -
que esse do cu men to, que será vo ta do na se gun -
da-fe i ra e que V. Exª mu i to bem re la tou, é fru to da in -
te li gên cia, da de ter mi na ção e da per sis tên cia dos mu -
ni cí pi os mais or ga ni za dos do País. Eles têm os seus
ins ti tu tos de pla ne ja men to ur ba no, como acon te ceu,
ini ci al men te, em Cu ri ti ba, em Vi tó ria, em Go iâ nia, em
Cam po Gran de, cuja le gis la ção ur ba nís ti ca é mu i to
avan ça da, fru to de to das es sas es co las fe i tas pe los
mu ni cí pi os. Esse do cu men to con tem pla mu i tas fi gu -
ras e pre ce i tos que vi e ram de ba i xo para cima. Então,
te mos de apla u dir os Mu ni cí pi os do Bra sil, prin ci pal -
men te os das ca pi ta is e os das re giões me tro po li ta -
nas que se pre o cu pa ram com o or de na men to ur ba no
por meio dos seus ins ti tu tos. Eu gos ta ria de res sal tar
tam bém Cam po Gran de  nas nos sas duas ad mi nis -
tra ções, che ga mos a im plan tar de fi ni ti va men te essa
es tru tu ra ins ti tu ci o nal –, na par ti ci pa ção do con tro le
so ci al e das pro pos tas le gis la ti vas que in flu em di re ta -
men te na es tru tu ra ur ba na. Em Cam po Gran de, cri a -
mos o Con se lho Mu ni ci pal de De sen vol vi men to Urba -
no. Toda e qual quer pro pos ta en vi a da à Câ ma ra de
Ve re a do res, seja por meio do Po der Exe cu ti vo, seja
por meio do Po der Le gis la ti vo, que que i ra dis cu tir
uma ques tão ur ba na não pode ser le va da ao Ple ná -
rio, às Co mis sões, en fim, ao Po der Le gis la ti vo sem
pas sar, pri me i ro, por esse Con se lho. Ele é cons ti tu í -
do por di ver sos seg men tos da co mu ni da de, des de a
as so ci a ção de mo ra do res até o Insti tu to dos Arqui te -
tos, para que, na ver da de, sob o en fo que po pu lar, da
ci da de e de to dos os seg men tos, se ana li se se é ou
não con ve ni en te aque la in ter ven ção le gis la ti va na es -
tru tu ra ur ba na da ci da de. Por tan to, sin to que nes se
do cu men to, que é qua se per fe i to, fal ta se de mo cra ti -
zar um pou co a par ti ci pa ção so ci al para as pro pos tas
no Con gres so Na ci o nal. Fica re gis tra do nos so apla u -
so ao tra ba lho de V. Exª, ao tra ba lho fe i to pela Co mis -
são de Assun tos So ci a is e tam bém pela Câ ma ra Fe -
de ral, a fim de que aper fe i çoe mu i to esse pro je to. No
dia 18, apro va re mos, te nho cer te za, por una ni mi da -
de, para que o Bra sil te nha esse do cu men to, fru to da
in te li gên cia dos De pu ta dos Fe de ra is, dos Se na do res
da Re pú bli ca e tam bém dos téc ni cos da área, de mu i -



tas en ti da des en vol vi das com o pla ne ja men to ur ba no
e da co mu ni da de, pre o cu pa da com a fun ção so ci al,
in clu si ve, do lote va zio. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca, pri me i ra men te, que ro re -
co nhe cer a par ce ria in dis pen sá vel que ti ve mos na
Co mis são de Assun tos So ci a is, na re la to ria, a sa be -
do ria e a ex pe riên cia de V. Exª, um gran de ad mi nis tra -
dor da ci da de de Cam po Gran de, con si de ra do um
dos me lho res Pre fe i tos da que la ci da de, pelo pla ne ja -
men to que fa zia, pela sua ex pe riên cia e pa i xão pe las
gran des ci da des. V. Exª foi de ci si vo para a apro va ção
na Co mis são de Assun tos So ci a is. Vejo a frus tra ção
de V. Exª de não ter tido opor tu ni da de de um de ba te
mais am plo na que ri da Cam po Gran de, como tam -
bém tive na que ri da Go iâ nia. Con ver san do com as
so ci e da des or ga ni za das in te res sa das nes sa área,
es pe ci al men te o Con fea, o IAB e ou tras en ti da des
que se pre o cu pam com o meio ur ba no, po de mos, da -
qui para fren te, fa zer uma gran de cru za da pelo País
in te i ro, mo ti van do-os e cons ci en ti zan do-os, com o
pro je to já apro va do. Com pa re ce re mos a essa re u -
niões – es pe ro que isso acon te ça –, com mu i to mais
for ça por ter mos con se gui do apro var o pro je to do
Esta tu to das Ci da des. Pre ten de mos ago ra acom pa -
nhar sua exe cu ção e apri mo rá-lo por meio de lei exis -
ten te. Agra de ço pro fun da men te a par ce ria, o tra ba lho
e o tes te mu nho dado por V. Exª na Co mis são, o que
aju dou na cons ci en ti za ção dos Par la men ta res para
apro var, por una ni mi da de, o Esta tu to da Ci da de. Mu i -
to obri ga do pelo tes te mu nho.

Srª Pre si den te, per ce be mos a im por tân cia do
Esta tu to da Ci da de para o Bra sil. O par ce la men to,
edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ri os vi sam com ba -
ter a re co nhe ci da oci o si da de, es pe ci al men te nas áre -
as me tro po li ta nas, de vas tas ex ten sões de ter ras ur -
ba nas já do ta das de in fra-es tru tu ra, res pon sá vel por
de se co no mi as como a ele va ção dos cus tos de pres -
ta ção dos ser vi ços ur ba nos e a so bre va lo ri za ção fun -
diá ria.

O IPTU pro gres si vo no tem po e a de sa pro pri a -
ção com pa ga men to em Tí tu los da Dí vi da Pú bli ca,
pen den tes de lei fe de ral, são pe na li da des cons ti tu ci o -
na is pre vis tas no ca pí tu lo da po lí ti ca ur ba na ago ra re -
gu la das no Esta tu to.

São, en fim, de ze nas de ques tões ago ra dis ci pli -
na das para o real apri mo ra men to no exer cí cio das po -
lí ti cas de de sen vol vi men to ur ba no. 

Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, se é ver da de
que hoje fal tam ins tru men tos para que a po lí ti ca ur ba -

na pos sa cum prir sua fun ção so ci al, tam bém é ver da -
de que ins tru men tos le ga is não bas tam. 

So men te com o Esta tu to da Ci da de a qua li da de
da vida ur ba na no Bra sil não vai ne ces sa ri a men te
me lho rar. As ci da des, que abri gam 80% dos bra si le i -
ros, abri gam tam bém 80% da po bre za do Bra sil.
Assim, in ves tir na qua li da de de vida ur ba na cons ti tui
um ata lho para o pro je to na ci o nal de com ba te à po -
bre za.

Fa ci li tar o aces so à mo ra dia, do tar as ci da des
de sis te mas cor re tos de trans por te pú bli co, as se gu rar 
a pres ta ção uni ver sal dos ser vi ços de abas te ci men to
de água e es go ta men to sa ni tá rio, ti rar cri an ças da rua 
e levá-las à es co la, qua li fi car os es pa ços co mu ni tá ri -
os com equi pa men tos e ati vi da des ori en ta das de la -
zer e re cre a ção são pro pos tas fac tí ve is e re la ti va men -
te ba ra tas e re sul tam, na ver da de, numa for ma efi caz
de me lho rar a vida na ci o nal.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, fe li ci to V. Exª pelo tra ba lho im pres si o -
nan te que vem re a li zan do como Re la tor des se pro je -
to. Na ver da de, às ve zes pen sa mos se, no Se na do
Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos, de ve ria ha ver
uma es pé cie de ou vi do ria, de cen sor, para es tu dar os
pro je tos, as pro pos tas e as mi lha res de men sa gens
re ce bi das em to dos os ga bi ne tes, com ma té ri as sig ni -
fi ca ti vas que têm im por tân cia para a Na ção, mas que,
às ve zes, per ma ne cem na ga ve ta. Esta ma té ria fi cou
mu i to tem po na ga ve ta. Hou ve um bri lhan te Se na dor
por Bra sí lia, que aqui es te ve e nos hon rou, que já
mor reu, de i xan do uma li ção de bra vu ra, cujo pro je to
le vou tem po. Fe liz men te, V. Exª vol tou ao Se na do.
Como re la tor, V. Exª tem uma qua li da de mu i to gran de: 
quan do re ce be uma ma té ria im por tan te, sabe, pri me i -
ra men te, va lo ri zá-la e de fi nir a sua re le vân cia. Pos te -
ri or men te, V. Exª se ori en ta, bus ca fa zer os es tu dos e,
en tão, pro cu ra fa zer com que cada um dos Se na do -
res fi que, como V. Exª, apa i xo na do pelo pro je to. É o
que está ocor ren do nes ta Casa. V. Exª já fa lou com
tan tos Se na do res, mos tran do a im por tân cia des se
pro je to... Eu, por exem plo, fico com ver go nha e per -
gun to-me se era pre ci so meu ami go Ma u ro Mi ran da
cha mar a mi nha aten ção. Per gun to-me como não no -
tei que o pro je to era tão re le van te. Ele re vo lu ci o na rá a
so ci e da de bra si le i ra e dará um novo tom, uma nova
re a li da de, ou tra ma ne i ra de fa zer a po lí ti ca com a par -
ti ci pa ção de to dos. É um pro je to que não tem o tom da 



im po nên cia, tam pou co aque le tom po pu lar que mu i -
tas ve zes atri bui o PT. É a so ci e da de par ti ci pan do,
de ba ten do, ana li san do e es tan do pre sen te a fim de
avan çar. A va lo ri za ção da ci da da nia que esse pro je to
apre sen ta ali a da à opor tu ni da de que as pes so as te -
rão de abrir as pers pec ti vas nas qua is o Mu ni cí pio
pode ca mi nhar leva-me a con cor dar com sua apro va -
ção, já que se tra ta do pro je to mais im por tan te que
vo ta re mos du ran te mu i to tem po nes te Ple ná rio. Estou 
so li dá rio a V. Exª e fa rei ques tão de es tu dar a fim de
não ape nas vo tar, mas tam bém de en ca mi nhar a vo -
ta ção no dia em que V. Exª, jun ta men te com a Mesa,
de ter mi nar. Con tu do, des de já, V. Exª pode se con si -
de rar um gran de vi to ri o so, por que, se esse pro je to já
tem o pa re cer de V. Exª pron to para ser vo ta do, é pelo 
gran de mé ri to e tra ba lho de V. Exª. Meus cum pri men -
tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB  GO) – Se na -
dor Pe dro Si mon, agra de ço mu i to a V. Exª por seu
apar te, seu ca ri nho, suas pa la vras sem pre fra ter nas
em re la ção a este as sun to.

Apa i xo nei-me pela ques tão da mo ra dia, mo ti va -
do por aque le mu ti rão re a li za do em Go iás pelo en tão
Go ver na dor Iris Re zen de, de po is por Ma gui to Vi le la,
com gran de pre o cu pa ção com o so ci al, prin ci pal men -
te no que se re fe re à ha bi ta ção. E, ten do sido can di da -
to a pre fe i to de Go iâ nia, não tive su ces so, mas, mes -
mo as sim, a ex pe riên cia foi mu i to boa para mim, so -
bre tu do pela mi nha pro xi mi da de com a ci da de gran -
de, pelo meu en con tro com a pe ri fe ria, com os gru pos
ar tís ti cos, com os fun kers, com os rap pers, com os
gra fi te i ros, com o pes so al de dan ça. E vi as di fi cul da -
des da vida, oca si o na das pela de fi ciên cia de es pa ços 
fí si cos, o que veio au men tar meu in te res se pelo as -
sun to.

Srs. Se na do res, o pro ble ma é sé rio, pois hoje já
não se en con tra es pa ço nas gran des ci da des. O cus to 
de um lote na pe ri fe ria é im pres si o nan te. Então, so -
mos obri ga dos a jo gar para mais lon ge ain da aque les
que não têm con di ções de mo rar no cen tro; so mos
obri ga dos a jogá-los nas pe ri fe ri as, no lixo, nas be i ra -
das dos cór re gos, nas áre as am bi en ta is, para que
eles se vi rem.

Nes se con tex to, o Esta tu to da Ci da de foi uma
gran de arma, um gran de ins tru men to que des co bri –
des co bri não, aju dei a em pur rar tam bém na Câ ma ra
dos De pu ta dos, para que che gas se a esta Casa ra pi -
da men te e para que en tão al can çás se mos esse gran -
de ob je ti vo de dar mo ra dia e qua li da de de vida às
pes so as. O aces so à mo ra dia, por ser uma das mais

fun da men ta is ne ces si da des hu ma nas, é o ob je to da
mi nha ma i or pre o cu pa ção e pri o ri da de.

Te mos um dé fi cit es ti ma do de cin co mi lhões de
mo ra di as, cuja so lu ção so men te um abran gen te e co -
or de na do es for ço de to dos, Go ver no e so ci e da de,
pode tor nar efe ti va.

Srª Pre si den te, em re cen te se mi ná rio re a li za do
na Fe de ra ção das Indús tri as do Rio de Ja ne i ro, o Dr.
Ro ber to Ka uff mann de cla rou que ”a po lí ti ca ha bi ta ci -
o nal bra si le i ra está dis tor ci da e es tag na da de vi do à
pul ve ri za ção do po der de ci só rio en tre vá ri os ór gãos
go ver na men ta is“ e que ”a cri a ção de um Mi nis té rio
para co or de nar os pro je tos de mo ra dia po de ria dar
ma i or efi cá cia às ações go ver na men ta is“.

Pro vi das de ex tre ma sen sa tez, suas afir ma ti -
vas ti ve ram ime di a to eco, ain da no mes mo sim pó sio, 
com as de cla ra ções do Mi nis tro Alci des Tá pi as, do
De sen vol vi men to, no sen ti do da pro pos ta de cri a ção
do Mi nis té rio da Ha bi ta ção, a ser por ele en ca mi nha -
da ao Pre si den te da Re pú bli ca. De cla rou ain da o Mi -
nis tro que o Go ver no pre ci sa de aju da para aca bar
com tal dé fi cit, pela ca rên cia de re cur sos or ça men tá -
ri os para sua atu a ção iso la da, e que está em es tu -
dos a cri a ção de uma casa po pu lar aces sí vel a par -
ce las ma i o res da po pu la ção, em fun ção de seu ba i xo 
cus to.

A idéia de um Mi nis té rio da Ha bi ta ção deve ser
ana li sa da com a ma i or se ri e da de por to dos nós, uma
vez que a uni fi ca ção de es for ços na con du ção da po lí -
ti ca ha bi ta ci o nal é re qui si to fun da men tal para seu pla -
ne ja men to de mé dio e lon go pra zos, para sua exe cu -
ção efi ci en te e para seu con tro le e au di to ria.

Igual men te, a con jun ção de es for ços com os en -
tes não-go ver na men ta is de pen de tam bém de uma
con du ção uni fi ca da dos pla nos re la ti vos ao se tor de
ha bi ta ção, o que se tor na ex tre ma men te di fí cil, ou
mes mo im pos sí vel, no atu al mo de lo de ges tão com -
par ti lha da en tre di ver sos ór gãos do Go ver no Fe de ral.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um Mi -
nis té rio da Ha bi ta ção atu an te, um pla ne ja men to de
lon go pra zo, abran gen te e res pon sá vel, e um ar ca -
bou ço ju rí di co para o de sen vol vi men to ur ba no são os
pi la res de um novo tem po para a ques tão ha bi ta ci o nal 
bra si le i ra.

Igual men te re le van te é con si de rar que a par ti ci -
pa ção do Bra sil na Con fe rên cia das Na ções Uni das
so bre Assen ta men tos Hu ma nos (Ha bi tat II), re a li za do 
em Istam bul, em 1996, en se jou com pro mis sos na ci o -
na is re la ti vos à Agen da Ha bi tat, do cu men to fi nal da -
que le en con tro.



Pas sa dos cin co anos, o de sem pe nho dos
Esta dos-Membros foi ob je to de ses são es pe ci al da
Assem bléia das Na ções Uni das re a li za da nos dias 6 
a 8 de ju nho do cor ren te, em Nova Ior que, nos Esta -
dos Uni dos.

Assim, in se re-se o tema no con jun to dos com -
pro mis sos in ter na ci o na is bra si le i ros, o que de mons -
tra a im por tân cia de se cu i dar da ques tão ha bi ta ci o -
nal de for ma res pon sá vel e con se qüen te.

Gos ta ria de lem brar aos dois Mi nis tros que se
en de re ça ram ao Pre si den te do Ban co Cen tral, que,
di an te da pos sí vel cri a ção do Mi nis té rio da Ha bi ta -
ção, que se pen se tam bém nos re cur sos per ti nen tes 
es ti pu la dos na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, que
pra ti ca men te che gou a esta Casa sem dar a me nor
aten ção à ques tão da mo ra dia no Bra sil. Se não me
fa lha a me mó ria, o nú me ro es ta be le ci do pelo Go ver -
no Fe de ral para um ano de atu a ção na área ha bi ta -
ci o nal é de ape nas 30 mil mo ra di as. Isso é ri dí cu lo
di an te do nos so dé fi cit de cin co mi lhões de mo ra di -
as no Bra sil todo. E não adi an ta cri ar mi nis té ri os
sem ter já o Orça men to pre vis to para o ano de
2002.

Vol tan do ao tó pi co dos com pro mis sos in ter na -
ci o na is bra si le i ros, a apro va ção ur gen te do Esta tu to 
da Ci da de per mi ti rá ao Bra sil de mons trar, pe ran te a 
Orga ni za ção das Na ções Uni das, os es for ços des -
pen di dos no sen ti do de do tar o País de nor mas le -
ga is ca pa zes de tor nar efe ti vos os prin cí pi os apro -
va dos na que la his tó ri ca Con fe rên cia de Istam bul .

Srª Pre si den te, per mi to-me en cer rar ci tan do
a Profª Her mí nia Ma ri ca to, da USP, que dis se o
se guin te em seu re cen te de po i men to na Co mis são 
de Assun tos So ci a is: ”Se o Se na do Fe de ral der de 
pre sen te à so ci e da de bra si le i ra o Esta tu to da Ci -
da de, re ce be rá, por isso, am plo re co nhe ci men to
na ci o nal“.

Con cor do com o Se na dor Pe dro Si mon e com
o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca em que o Esta tu to
da Ci da de é a ma té ria mais im por tan te dis cu ti da
nes ta Casa nes te se mes tre, por que diz res pe i to a
80% da po pu la ção bra si le i ra.

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

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Pas so 
a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.
Qu e ro ape nas ad ver tir V. Exª de que o tér mi no des ta 
ses são será às 18 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB  MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -

dor.)  Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nas
duas úl ti mas se ma nas, Mato Gros so do Sul vi veu
mo men tos de mu i ta ex pec ta ti va, por que se es pe ra -
va, a qual quer mo men to, a de fi ni ção so bre quem
se ria o Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal.

Na se ma na toda, o ma to-grossense-do-sul de -
bru ça va-se so bre a ques tão, as sis tin do à te le vi são,
ou vin do o rá dio. Para sua frus tra ção às ve zes ime di -
a ta, ti nha-se a no tí cia de que o Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal não po de ria ser ocu pa do por um ma -
to-grossense-do-sul, mas, sim, por um nor des ti no,
por que aque le Mi nis té rio pre ci sa va ser pre en chi do
por uma pes soa com mais sen si bi li da de para as
ques tões dra má ti cas vi vi das pelo ho mem do Nor -
des te.

E eu pen sa va co mi go: será que Ra mez Te bet,
ho mem pre pa ra do, já tes ta do pelo Se na do Fe de ral,
não me re ce ria da Pre si dên cia da Re pú bli ca a sua
un ção àque le Mi nis té rio tão im por tan te, cri a do jus ta -
men te para não digo eli mi nar, mas mi no rar as pro -
fun das di fe ren ças re gi o na is de nos sa ter ra?

Ra mez Te bet foi ad vo ga do bri lhan te, in te li gen -
te, com vas ta cli en te la. Jo vem ain da, fi cou fa mo so
no Esta do. Sua ação na área do Di re i to foi tão im -
pres si o nan te, tão for te que, não de mo rou mu i to
tem po, já era pre fe i to de Três La go as, aque la ci da -
de pu jan te, si tu a da na di vi sa com o Esta do de São
Pa u lo. Com uma ad mi nis tra ção for te, mu i to or de na -
da, pla ne ja da, in te li gen te, fez com que Três La go as 
fos se o cen tro das aten ções no Esta do do Mato
Gros so do Sul. Foi, logo em se gui da, De pu ta do
Esta du al, Vi ce-Governador, Go ver na dor, e por um
pe río do pe que no, Su pe rin ten den te da Su de co. Em
to dos os lu ga res por onde pas sou o Se na dor Ra -
mez Te bet, S. Exª exer ceu suas fun ções sem pre
com pro fi ciên cia, com de ter mi na ção, com in te li gên -
cia, de i xou a sua mar ca de ho mem ca paz de re a li -
zar, ho mem pon de ra do, ho mem dis ci pli na dor, ho -
mem que não es con de a von ta de de ser vir com co -
ra gem.

Che gan do ao Se na do Fe de ral, S. Exª sou be
con quis tar os seus Pa res e en trar na li tur gia do Se -
na do – e isso é mu i to im por tan te para que se aco -
mo dem os Se na do res que che gam. Logo no iní cio
do seu man da to, con quis tou seus Pa res e seus
com pa nhe i ros de Par ti do, exer cen do fun ções as
mais im por tan tes, Srª Pre si den te, fun ções de li ca das 
e di fí ce is. Às ve zes, du vi dá va mos que S. Exª des se
con ta des sa em pre i ta da tão for te e tão gran de como 
a CPI do Ju di ciá rio, de di fí cil con du ção, de in te res -
ses os mais di ver sos que des fi la ram pela sua sala,



com os qua is, cer ta men te, mu i tos de nós Se na do res 
te ría mos di fi cul da des, tal vez até re ce o sos do con -
fron to com a pró pria Ma gis tra tu ra.

Mas Ra mez Ta bet teve a de ci são fir me de
ace i tar a Pre si dên cia da CPI do Ju di ciá rio e, fe liz -
men te, à fren te des ta fez um tra ba lho pri mo ro so,
es ta be le cen do-se como ho mem que con duz com
sa piên cia as suas re u niões, to man do de ci sões com 
ma tu ra ção, com or de na men to ju rí di co, trans mi tin do 
a seus Pa res con fi an ça na con du ção da que la Co -
mis são.

A par tir da CPI do Ju di ciá rio, Ra mez Ta bet já
es ta va con sa gra do como um dos Se na do res des ta
Casa que po de ria exer cer qual quer fun ção, pois S.
Exª o fa ria com a in te li gên cia com que sem pre exer -
ceu to das as fun ções a que se sub me teu.

Ain da lhe re ser va ria o Se na do Fe de ral uma
ou tra mis são, de li ca da, di fí cil, que exi gi ria des se Se -
na dor não só a ca pa ci da de de di ri gir uma Co mis são, 
mas tam bém uma as cen dên cia mu i to for te so bre
seus Pa res, pela sua com pe tên cia, pela sua cre di bi -
li da de, para que o tra ba lho do Con se lho de Éti ca e
De co ro Par la men tar che gas se às con clu sões com
se gu ran ça.

E Ra mez Ta bet foi ele i to Pre si den te do Con se -
lho de Éti ca do Se na do Fe de ral. A his tó ria deu-se
ali. To dos nós a co nhe ce mos, as sim como todo o
Bra sil. O tra ba lho do Se na dor Ra mez Ta bet no Con -
se lho de Éti ca con sa grou-o mais uma vez pela sua
co or de na ção in te li gen te, pela sua co ra gem ao to mar 
de ci sões na hora cer ta, pela sua ma ne i ra não de im -
por for ço sa men te as suas idéi as, mas, sim, de con -
ven cer os seus Pa res nas de ci sões im por tan tes que 
te ri am de ser to ma das e que de ve ri am ser ace i tas
não só pelo Con se lho de Éti ca, como tam bém pelo
povo bra si le i ro, que es ta va vol ta do para o Se na do
Fe de ral, es pe ran do o des fe cho do seu tra ba lho. Fe i -
to isso, es ta ria, por tan to, aber to o ca mi nho para o
Mi nis té rio.

Cons tran gia-me ou vir que Ra mez Te bet não
po de ria ser o nos so Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal
por não ser ori un do do Nor des te. Mas Ra mez Te bet, 
como qual quer ou tro bra si le i ro, tem o Nor des te no
co ra ção, como tem o Nor te, o Su des te, o Sul e o
Cen tro-Oeste. So mos to dos bra si le i ros!

Da re mos opor tu ni da de a to dos nós para uma
gran de in te gra ção na ci o nal e para que um Se na dor
do hu mil de Cen tro-Oeste, de uma den si da de ele i to -
ral ra re fe i ta, que não dis põe de uma ban ca da fe de -
ral for te para as gran des de ci sões po lí ti cas do País,

mas que tem ho mens in te li gen tes, sen sí ve is, ex pe ri -
en tes e com vida fe i ta no tra to com o ho mem, com a 
po pu la ção, com os ex clu í dos, com aque les que ne -
ces si tam de uma aten ção ma i or. E não se ria por ser 
um ho mem do Cen tro-Oeste que não te ria sen si bi li -
da de para com os ir mãos do Nor des te. Da for te de -
ci são do Pre si den te da Re pú bli ca veio a cer te za de
que, no âm bi to do Bra sil, to dos os bra si le i ros são ir -
mãos e têm sen si bi li da de in de pen den te men te da re -
gião em que nas ceu ou que re pre sen ta com o voto
po pu lar.

Por tan to, Mato Gros so do Sul, as sim como o
Cen tro-Oeste, está ra di an te de ale gria e sa tis fe i to
por sen tir que se fez jus ti ça tam bém com o povo
des sa re gião, ele gen do para o Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal uma das suas ma i o res in te li gên ci -
as, mos tran do a con fi an ça no povo bra si le i ro nas ci -
do e re pre sen tan te de qual quer re gião, por que a
ver da de i ra in te gra ção na ci o nal é fe i ta, es pí ri ta e
his to ri ca men te, pelo povo bra si le i ro. Des de o des -
co bri men to até hoje, to dos so mos ir mãos. Esta Na -
ção é con ti nen tal por isso. Não va mos sec ci o nar o
nos so ter ri tó rio em ra zão de dis cri mi na ção de ori -
gem par la men tar ou de nas ci men to. A grande pro va 
é essa.

Foi um ato mu i to fe liz do Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca. Te nho cer te za de que o Mato Gros so do
Sul, o Cen tro-Oeste, o Nor te, o Su des te, o Sul e es -
pe ci al men te o Nor des te ga nha rão um gran de Mi nis -
tro, que ha ve rá de ser um dos ins tru men tos fun da -
men ta is para a re a li za ção da in te gra ção na ci o nal,
co la bo ran do para uma gran de ad mi nis tra ção da que -
le Mi nis té rio.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa é
nos sa es pe ran ça e cer te za. 

Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, que
pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF./CRE/23/01

Bra sí lia, 29 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro -
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999 que 



“dis põe so bre o fa bri co, de pó si to, trân si to e por te de 
ar mas de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as” nos ter mos
da Emen da nº 1-CRE (Subs ti tu ti vo), bem como, de -
ci diu pela pre ju di ci a li da de do PLS nº 386, de 1999
que “acres cen ta dis po si ti vos à lei nº 9.437, de 20 de 
fe ve re i ro de 1997, a fim de es ta be le cer cri té ri os para 
o por te de ar mas de fogo”, do PLS nº 614, de 1999
que pro í be a ven da de arma de fogo em todo ter ri tó -
rio na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, em re u nião
re a li za da pre sen te data.

Aten ci o sa men te, –  Jef fer son Pe res, Pre si -
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nos
ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter -
no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in -
ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si -
ção da Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do 
nº 292, de 1999 (tra mi tan do em con jun to com os
de nºs 386 e 614, de 1999), seja apre ci a do pelo
Ple ná rio.

Nes se sen ti do, foi en ca mi nha do à Mesa re cur -
so que pas so a ler.

É lido o se guin te:

RECURSO Nº 9, DE 2001

Nos ter mos do art. 91, § 3º, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re cor re mos para
que seja apre ci a do pelo Ple ná rio des ta Casa o PLS
nº 292, de 1999, de au to ria do Se na dor Ger son Ca -
ma ta, pro je to apro va do na Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, na Ses são do dia 22
do cor ren te mês.

Sala das Ses sões, 11 de ju nho de 2001. –
Car los Pa tro cí nio – Re nan Ca lhe i ros – Ro me ro
Jucá – Ney Su as su na – Mar lu ce Pin to – José
Edu ar do Du tra – Ju vên cio da Fon se ca – Na bor
Ju ni or – Pa u lo Har tung – José Alen car – Edi son
Lo bão – Ra mez Te bet.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A ma -
té ria a que se re fe re o re cur so fi ca rá pe ran te a Mesa 
du ran te cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen -
das, de acor do com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do 
Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O Sr.
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou dis cur so
à Mesa para ser publi 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em re -
cen te mis são na Eu ro pa, uma co mis são de agro pe -
cu a ris tas do Esta do do To can tins re ce beu o cer ti fi -
ca do da Orga ni za ção Inter na ci o nal de Epi zo o tia
(OIE), em Pa ris, que con fe riu ao Esta do o sta tus de 
zona li vre de af to sa, com va ci na ção.

Na ba ga gem, a co mi ti va tra zia vá ri os con tra tos 
de ex por ta ção de car ne, na área da União Eu ro péia, 
in te res sa da em am pli ar as com pras do ”boi ver de“ –
até em con se qüên cia de pro ble mas das ”car nes ar ti -
fi ci a is“, da vaca lou ca –, fru to e con se qüên cia da ar -
ti fi ci a li za ção dos pro ces sos de cri a ção e ali men ta -
ção dos re ba nhos. Não é as sim o que ocor re no To -
can tins. Se gun do ex pli cou o Se cre tá rio de Agri cul tu -
ra e Abas te ci men to do To can tins, Nas ser Iu nes, ”au -
men tou a res pon sa bi li da de e de ve mos ago ra im ple -
men tar no vas me di das para as se gu rar a ma nu ten -
ção des se cer ti fi ca do“.

De acor do com ele, o pas to to can ti nen se, de
boa qua li da de e sem adi ti vo quí mi co, vai per mi tir
que o ”boi ver de“ te nha um bom aces so ao mer ca do 
eu ro peu. ”O que eles que rem é o boi sem agro tó xi -
co, sem su ple men ta ção, que tem du ran te todo o ano 
um pas to de boa qua li da de e sem adi ti vos quí mi cos
e esse é o nos so me lhor pro du to“, ex pli cou.

Após o cer ti fi ca do, co me ça uma nova ba ta lha
da Agên cia de De fe sa Agro pe cuá ria (Ada pec), a de -
cla ra ção de zona li vre de af to sa sem va ci na ção.
”Tra ba lhar a vi gi lân cia e as se gu rar a ma nu ten ção
des se sta tus vi san do uma nova clas si fi ca ção, esta
é a nos sa meta“, es cla re ceu o pre si den te da Ada -
pec, Re i nal do So a res.

A co mi ti va com pos ta pelo pre si den te do Sin di -
car nes, José João Sti val, o Se cre tá rio da Indús tria e 
do Co mér cio do To can tins, Jal bas Ai res Man du ca, o
Se cre tá rio da Agri cul tu ra do To can tins, Nas ser Yu -
nes, a De pu ta da Fe de ral Ká tia Abreu, o pre si den te
da Agên cia de De fe sa Agro pe cuá ria, Re i nal do So a -
res, re a li zou vá ri os con tra tos com com pra do res da
Eslo vá quia, Ingla ter ra e Ale ma nha. Ain da ne go ci a -
ram com re pre sen tan tes de pa í ses asiá ti cos, que já
vi nham in clu si ve com pran do mi ú dos de bo vi nos no
Esta do.

O re ba nho do Esta do do To can tins, hoje, é de
cer ca de 6,2 mi lhões de ca be ças de gado, em sua
ma i o ria cri a do de for ma ex ten si va, em bo ra exis tam
áre as onde já es tão in tro du zi das tec no lo gi as in ten -
si vas de re pro du ção e cri a ção, com óti mos re sul ta -
dos. Esta me lho ria do pro ces so po de rá mul ti pli car



por di ver sas ve zes esse nú me ro, sem pre pre ser -
van do a qua li da de ”ver de“ da car ne bo vi na – a
gran de van ta gem com pe ti ti va da car ne bra si le i ra, a 
ser pre ser va da, so bre tu do nas Re giões Nor te e
Cen tro-Oeste.

Aliás, te nho afir ma do fre qüen te men te des ta tri -
bu na, que a gran de van ta gem com pe ti ti va do Bra sil,
não só no se tor de car nes, mas de pro du tos ali men -
tí ci os em ge ral, está exa ta men te na ofer ta de ali -
men tos na tu ra is fren te à aos ex ces sos dos pro ces -
sos ar ti fi ci a is de pro du ção.

Não te nho dú vi das, Sr. Pre si den te, Srs. Se na -
do res, que o in ves ti men to ma ci ço e pri o ri tá rio no de -
sen vol vi men to da pe cuá ria, como aliás do se tor
agrí co la em ge ral, atra vés de tec no lo gi as na tu ra is,
cons ti tui o gran de trun fo bra si le i ro para com pe tir nos 
mer ca dos mun di a is.

Se o re ba nho to can ti nen se de 6 mi lhões de ca -
be ça pode ser mul ti pli ca do des sa for ma, os re ba -
nhos dos de ma is Esta dos do Nor te e do Cen -
tro-Oeste, da mes ma for ma, po de ri am mul ti pli car-se
e o Bra sil trans for ma ria a Ama zô nia, como os Cer ra -
dos e o Pan ta nal, no gran de for ne ce dor de ali men -
tos ”ver des“ para o mun do.

Para isto, Sr. Pre si den te, não se ri am ne ces sá -
ri os in ves ti men tos ma i o res do que os que se ri am
ne ces sá ri os para de sen vol ver ou ad qui rir e di fun dir
as tec no lo gi as ar ti fi ci a is. É ne ces sá rio para isto, no
en tan to, que o país evi te a ten dên cia de cair nos
mo dis mos, como tem acon te ci do e está acon te cen -
do em vá ri os se to res – re nun ci an do às suas po ten -
ci a li da des e vo ca ção pró pri as, ”para ade rir à pri me i -
ra pro pos ta, ade qua da ou não, que ve nha de Was -
hing ton ou de qual quer país do cha ma do im pro pri a -
men te pri me i ro mun do“ – a ex pres são não é mi nha,
mas do ”bra zi li a nist“ Tho maz Skid mo re em re cen te
en tre vis ta à Re vis ta Veja.

É pre ci so tam bém, Sr. Pre si den te e Srs. Se na -
do res, como te nho in sis ti do, o cres ci men to da cons -
ciên cia na ci o nal e da von ta de po lí ti ca, para que este 
novo país, viá vel e dono de seu pró prio des ti no, de i -
xe de ser me ra men te um so nho para trans for mar-se
em es plên di da re a li da de.

Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sras e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2001 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pe res, que al te ra o Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos
que cri am o Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô -
nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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
Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 1, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 130, de 1997, de au to ria do Se na dor
Ro me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis tri to
Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e dá ou -
tras pro vi dên ci as (São João da Ba li za-RR), ten do

Pa re cer sob nº 12, de 1999, 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 Bi an co, fa vo rá vel, com abs ten ção do Se na dor
Ro me ro Jucá e de cla ra ção de voto do Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 47, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 47, de 2001 (nº 418/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da
Con ven ção Inte ra me ri ca na para a Eli mi na ção de
To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra as Pes -
so as Por ta do ras de De fi ciên cia, con clu í da em 7 de
ju nho de 1999, por oca sião do XXIX Pe río do Ordi -
ná rio de Ses sões da Assem bléia Ge ral da Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, re a li za do no pe río -
do de 6 a 8 de ju nho de 1999, na ci da de da Gu a te -
ma la, ten do



Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 484, 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.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 55, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 55, de 2001 (nº 513/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do so bre Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Ucrâ nia, em Kiev, em 15
de no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 485, 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 Fer nan do Ma tu sa lém.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 56, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 56, de 2001 (nº 518/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do, por tro ca de No tas, para Abo li ção Re cí pro ca 
da Exi gên cia de Vis to de Entra da 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 Hun gria, ce le bra do em Bu da pes te, em 
9 de no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 358, 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 José Co e lho.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 131, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer sob nº 436, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca,
fa vo rá vel, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He -
le na.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 215, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 215, de 2000 (nº 441/2000, 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 de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra La sa fá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca e té, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 213, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 235, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 235, de 2000 (nº 475/2000, 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 Novo Mun 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 Pa u lo, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer sob nº 120, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, com a Emen da nº 1-CE, que apre sen ta, e abs -
ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy, Ge ral do
Cân di do e La u ro Cam pos.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 248, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 248, de 2000 (nº 487/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga a per mis são à Fun da ção José de Pa i va Neto,
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 San to Antô nio do
Des co ber to, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer sob nº 352, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la, fa vo rá -
vel, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy e Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 249, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 249, de 2000 (nº 488/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 428, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 8, DE 2001 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2001 (nº 510/2000, 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 ti va e Cul tu ral Alto Pa -
ra na í ba 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 Oli ve i ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 355, 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 abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy e Ge ral do Cân di do.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 16, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2001 (nº 550/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Far rou pi lha –
ASCOFAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 403, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia
Fer nan des.

– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 32, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 430, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 76, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 76, de 2001 (nº 622/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 431, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo re i ra
Men des.

– 15 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 175, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2001 (nº 831/2000, 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 Na gib Ha ic kel 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 São Luiz, Esta do do Ma -
ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 491, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

– 16 –
REQUERIMENTO Nº 268, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
268, de 2001, de au to ria do Se na dor Osmar Dias,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei
Câ ma ra nº 14, de 1998, que já se en con tra apen sa -
do ao Pro je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999,
com os de nºs 91, de 2000, e 13, de 2001, por re gu -
la rem a mes ma ma té ria.

– 17 –
REQUERIMENTO Nº 271, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
271, de 2001, de au to ria do Se na dor Ney Su as su 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 Re so lu ção nº 95, de 1999, de sua au to ria.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 31 
mi nu tos.)



Ata da 71ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 12 de junho de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, 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 – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
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 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 – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – 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 –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro
Mi ran da – 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 – Nova da Cos ta –
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 – Ro nal do
Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Te oto nio Vi le la Fi lho – Val mir Ama ral – Wal deck Orne -
las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 64 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 tem po dos ora do res da Hora do Expe di en te da
pre sen te ses são será des ti na do a co me mo rar o cen te -
ná rio de nas ci men to do ex-Deputado Fe de ral e
ex-Vice-Presidente da Re pú bli ca José Ma ria Alkmim,
nos ter mos do Re que ri men to nº 192, de 2001, de au to -
ria do Se na dor José Alen car e ou tros Srs. Se na do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY(Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel no tem po de vi do; por tan to, an tes da Ordem do
Dia, se for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do, na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Alen car, pri me i ro ora dor ins cri to.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ex ce len tís si mas au to ri da des aqui pre -
sen tes, ilus tres fa mi li a res do nos so ho me na ge a do,
se nho ras e se nho res, na ful gu ran te tra je tó ria de José
Ma ria Alkmim, cujo cen te ná rio de nas ci men to ago ra
se ce le bra, de pa ra mo-nos com dig ni fi can te con cep -
ção de vida pú bli ca.

Este ho mem sin gu lar foi per so na gem de in con -
fun dí vel re al ce da his tó ria po lí ti ca bra si le i ra do sé cu lo
XX. Pri mou pela per fe i ção, em to das as ati vi da des a
que se con sa grou, con for me re gis tra o sa u do so es cri -
tor Vi val di Mo re i ra.

Com ide a lis mo, mu i ta dig ni da de pes so al, exem -
plar cor re ção no tra to da co i sa pú bli ca, o pen sa men to
per ma nen te men te vol ta do para as ques tões fun da -
men ta is da vida bra si le i ra, Alkmim sim bo li za va na
exa ta di men são o que se pode de no mi nar, na clas si fi -
ca ção po pu lar, de um ver da de i ro ho mem de bem. Ho -
mem de bem que acre di ta va nas ins ti tu i ções à base
de ca lor hu ma no e na im por tân cia vi tal do diá lo go na
re mo ção dos em pe ci lhos que tra vam as so lu ções dos 
pro ble mas na con vi vên cia hu ma na.

Em 22 de abril de 1974, aos 73 anos de ida de,
José Ma ria Alkmim “par tiu pri me i ro” – como di ria Ca -
mões em lí ri ca in ter pre ta ção do sen ti do da mor te.

Vin te e sete anos pas sa dos. Nes te ins tan te em
que re ve ren ci a mos sua me mó ria, são far tas as ra -
zões para con fes sar en tu si as mo e fas cí nio pe las li -
ções de sa be do ria po lí ti ca que de i xou.

 



Alkmim foi lí der na com ple ta acep ção da pa la -
vra. Exer cia uma li de ran ça que já vai se fa zen do, de -
sa for tu na da men te, rara na cena po lí ti ca. Lí der com
se gui do res. Lí der com ca pa ci da de para ge rar en tu si -
as mo, com pro me ti men to e es pe ran ça, esse im pul so
ge ne ro so da alma. 

Um di ta do ga lês vê a fi gu ra trans cen den te do lí -
der, que é cha ma do por Na po leão de “um ne go ci an te
de es pe ran ças”, como uma pon te. Per mi ti mo-nos
uma pro je ção des sa idéia bá si ca. Por tal pers pec ti va,
ve mos o lí der, esse ho mem tão es pe ci al, do ta do de
sa be do ria in co mum, a des cor ti nar ho ri zon tes no vos e
abrir cla re i ras re ple tas de lu mi no si da de na ca mi nha da
hu ma na. Entre a tra di ção do pas sa do e a pro mes sa ra -
di o sa do fu tu ro, ele, o lí der, lan ça, com fir me za, os ali -
cer ces só li dos da pon te que irá ga ran tir a pas sa gem
dos li de ra dos e a ace i ta ção por es tes dos pro ces sos
das re for mas di ta das pela mar cha do pro gres so.

Alkmim foi pon te de li ga ção en tre ge ra ções.
Entre gru pos. Entre épo cas. Ho mem afe i ço a do ao
diá lo go, fez do exer cí cio da li de ran ça uma arte. Sa bia, 
tão bem quan to Bis mark, au tor da fra se, que a po lí ti ca 
não é uma ciên cia exa ta, mas uma arte. Co lo cou a
sua arte, como se me a dor de idéi as e cons tru tor de
obras, a ser vi ço da ca u sa pú bli ca.

Por mais que o es pí ri to hu ma no se apri mo re, pro -
cu ran do sem pre atin gir as mais al tas cu me a das do sa -
ber e da ciên cia, há sem pre algo mis te ri o so que de sa fia
a ar gú cia de quan tos in ves ti gam os in de ci frá ve is de síg -
ni os do des ti no ou da Pro vi dên cia. Como, por exem plo,
ten tar ex pli car que, no fi nal do sé cu lo XIX, na vi ra da
para o sé cu lo XX, nas pri mí ci as des te e no de cor rer de
seu pri me i ro lus tro, pos sa ha ver nas ci do em Mi nas Ge -
ra is um tão ex tra or di ná rio pu gi lo de ho mens, cuja pas -
sa gem pela vida os fez imor ta is pe las obras que re a li za -
ram e pelo que re pre sen ta ram na his tó ria do País.

Re al men te, algo de des lum bran te acon te ceu
na que le tem po, quan do to das as boas fa das se re u ni -
ram para, num só es for ço, le gar ao Bra sil uma cons te -
la ção de ho mens de pri me i ra li nha, au to res e per so -
na gens do en re do tre pi dan te de nos sa tra je tó ria e
cons tru to res de sua gran de za.

Na úl ti ma dé ca da do sé cu lo XIX, nas ce ram em
Mi nas José Fran cis co Bias For tes, Fran cis co Cam -
pos, Be ne di to Va la da res, Cris ti a no Ma cha do, Car los
Co im bra da Luz, Isra el Pi nhe i ro – um dos au to res da
epo péia de Bra sí lia – Vir gí lio de Mel lo Fran co, Ro dri -
go de Mel lo Fran co Andra de e Oví dio de Abreu. A sim -
ples re fe rên cia a es ses va rões ilus tres dá bem a di -
men são da al ti tu de de nos sas mon ta nhas.

Igual men te fe cun da foi a mão da Pro vi dên cia,
quan do trou xe à luz, no ano de 1900, Gus ta vo Ca pa -
ne ma e Mil ton Cam pos, cu jos cen te ná ri os esta Casa
do Se na do Fe de ral co me mo rou dig na men te, re lem -
bran do a vida de duas de suas ma i o res fi gu ras de to -
dos os tem pos.

Na que le ano de 1901, nas ce ram Ga bri el Pas -
sos, os gran des po e tas João Alphon sus de Gu i ma ra -
ens, Abgar Re na ult, Hen ri que ta Lis boa, o em pol gan te 
ora dor Pe dro Ale i xo, o Go ver na dor Fran cis co Ne grão
de Lima e o inol vi dá vel José Ma ria Alkmim, cujo cen -
te ná rio de nas ci men to, ocor ri do on tem, es ta mos aqui
ho me na ge an do nes ta ses são so le ne.

Di zia eu, no iní cio des te dis cur so, que as fa das
for ma ram um po de ro so con do mí nio de von ta des para 
doar ao Bra sil ver da de i ros hi ma la i as em sua oro gra fia 
hu ma na, nas pri mí ci as do mais vi go ro so e em pol gan -
te sé cu lo da his tó ria da hu ma ni da de. Não bas tas sem
os gi gan tes da po e sia e da po lí ti ca já ci ta dos, no ano
de 1902 nas cem os po e tas Emí lio Mou ra e Car los
Drum mond de Andra de e, para a gló ria do Bra sil, Jus -
ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra.

O elen co é in ter mi ná vel. Em 1903, nas ce Pe dro
Nava. Em 1905, vem ao mun do Afon so Ari nos de
Melo Fran co, cujo ver bo afo gue a do e a elo qüên cia
ate ni en se ain da res so am nos ple ná ri os do Con gres -
so Na ci o nal.

Como está es cri to no Ecle si as tes, “tudo o que há
sob o sol está su je i to à mes ma for tu na e à mes ma lei”.

Em meio a tan tos lu mi na res, José Ma ria Alkmim
des ta cou-se pe las ad mi rá ve is qua li da des que lhe pro di -
ga li za ram o des ti no e a se ve ra edu ca ção que re ce beu
do lar mo des to e aus te ro na ci da de de Bo ca i ú va, se cun -
da do pe las li ções de hu ma nis mo be bi das nos en si na -
men tos do Pa dre Chi co, vir tu o so fran cis ca no, vi gá rio de
sua ci da de na tal, que nele in cu tiu as vir tu des que lhe
ser vi ram de fa nal e guia por toda a vida pú bli ca.

Alkmim foi ar te são da pró pria ven tu ra po lí ti ca.
Su pe ran do as vi cis si tu des de uma in fân cia po bre, ex -
pe ri men tan do den tro de casa as as so ber ban tes di fi -
cul da des co muns aos des pro vi dos de bens, su pe rou
tudo a gol pes de ta len to e per ti ná cia na bus ca das vi tó ri -
as con sa gra do ras que ob te ve des de o con cur so para
te le gra fis ta, ao ple i to vi to ri o so para ora dor da tur ma de
ba cha re lan dos da Fa cul da de de Di re i to, uma se qüên cia 
de tri un fos que cul mi na ri am com uma car re i ra po lí ti ca
de que Mi nas se or gu lha rá para sem pre.

Era uma fi gu ra sin gu lar de po lí ti co, ad mi nis tra -
dor e fi lan tro po; esta úl ti ma uma fa ce ta des co nhe ci da
da ma i o ria, por que a exer ceu com o re ca to da que les
pre des ti na dos à prá ti ca da vir tu de te o lo gal da ca ri da -



de, mais im por tan te do que a fé e a es pe ran ça no di -
zer de São Pa u lo na Pri me i ra Car ta aos Co rín ti os. 

Por qua tro dé ca das di ri giu a San ta Casa de Mi se -
ri cór dia de Belo Ho ri zon te, dan do àque la ins ti tu i ção os
me lho res anos de sua vida ao lado de ou tros be ne mé ri -
tos, cons tru in do sua im po nen te sede e trans for man do-a 
numa re fe rên cia para a for ma ção de vá ri as ge ra ções de 
mé di cos, além da cura pi e do sa de en fer mos ca ren tes.

Em José Ma ria Alkmim era ad mi rá vel a in cli na -
ção para a mi se ri cór dia e a man su e tu de, es tig ma pro -
fun do em sua alma de sa ma ri ta no se di men ta da no
amor ao pró xi mo e na dor do so fri men to que lhe ad vi -
e ram da po bre za e das ca rên ci as da me ni ni ce. 

Apro xi mou-se de po is de for ma do em Di re i to, in -
te gran do o es cri tó rio de Abí lio Ma cha do e exer cen do
as ati vi da des do jor na lis mo na Impren sa Ofi ci al, do
Pre si den te Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, de
cuja ver ve e in te li gên cia, ali a das aos pa drões de dig -
ni da de com que exer cia a su pre ma ma gis tra tu ra de
Mi nas, ab sor veu en si na men tos que ga ran ti ram o seu
su ces so des de quan do foi ele i to para a Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te de 1934. 

Daí para fren te, en tre me a da de su ces sos e re -
ve ses, me nos des tes que da que les, a car re i ra de
José Ma ria Alkmim vai re ve lan do ao Bra sil o ho mem
de in te li gên cia agu da no exa me das ques tões, da
ope ro si da de sem exi bi ção, a afir ma ção pes so al des ti -
tu í da de jac tân cia, a pro bi da de exem plar, a hon ra dez
e, so bre tu do, a inex ce dí vel fi de li da de a Mi nas e a
seus va lo res ma i o res. 

De po is de 1937, no Esta do Novo, José Ma ria
Alkmim teve opor tu ni da de de de di car-se à re a li za ção
de uma das mais im por tan tes obras de sua vida: a
cons tru ção da Pe ni ten ciá ria Agrí co la de Ne ves e a
mo der na ori en ta ção que im pri miu à dou tri na pe ni ten -
ciá ria na bus ca da re cu pe ra ção do de lin qüen te, or ga -
ni zan do o sis te ma pri si o nal do Esta do em ba ses mo -
der nas, hoje in fe liz men te re le ga das em fa vor da apli -
ca ção de me ca nis mos pu ni ti vos mu i to dis tan tes da
ver da de i ra fi na li da de de re cu pe ra ção para a so ci e da -
de da que les que ti ve ram a des ven tu ra de de lin qüir.

Com a re to ma da do re gi me de am pla li ber da de,
Alkmim é ele i to para a Cons ti tu in te de 1946, mem bro
de uma ban ca da ilus tre, tal vez a mais ful gu ran te de
quan tas ti ve ram aces so ao Par la men to ad vin das dos
de ma is Esta dos da Fe de ra ção. Sua ami za de com
Jus ce li no Ku bits chek con ti nu a va no mes mo ní vel de
ca ma ra da gem e con fi an ça re cí pro cas, ci men ta da du -
ran te lon gos anos de con vi vên cia fra ter na. 

Re e le i to em 1950 para a Câ ma ra Fe de ral, tor -
na-se um dos per so na gens prin ci pa is da cri se po lí ti -

co-institucional em que mer gu lha ria o Bra sil, cul mi -
nan do com o trá gi co su i cí dio do Pre si den te Ge tú lio
Var gas e a pos te ri or ele i ção de Jus ce li no Ku bits chek
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Para isso, Alkmim foi in su pe rá vel na ar ti cu la ção
das for ças que co lo ca ram ter mo à ten ta ti va de gol pe de
al guns in con for ma dos com a ele i ção de Jus ce li no, man -
ten do ca na is de ne go ci a ção com as li de ran ças par ti dá -
ri as no con cer to de uma so lu ção ins ti tu ci o nal que re sul -
tou na pos se do Pre si den te do Se na do, Se na dor Ne reu
Ra mos, res pon sá vel pelo res pe i to à von ta de das ur nas
e a se gu ra tran si ção de po der para o Pre si den te ele i to. 

Cha ma do a de sem pe nhar as fun ções de Mi nis -
tro da Fa zen da, mais uma vez Alkmim põe à pro va a
sua ope ro si da de, com ba ten do as dis tor ções da que le
ór gão, en fren tan do co ra jo sa men te os ha bi tu a is so ne -
ga do res, im pon do nor mas dis ci pli na do ras nos ser vi -
ços bu ro crá ti cos do Mi nis té rio e im preg nan do o di fí cil
exer cí cio de uma das mais con fli tu o sas Pas tas a mar -
ca in con fun dí vel de sua hon ra dez pes so al con tra a
qual ten ta ram in ves tir, sen do con ti dos na in trans po ní -
vel bar re i ra de sua ina ta cá vel pro bi da de pes so al. 

Foi ele quem, no Mi nis té rio da Fa zen da, teve pul -
so para re sis tir aos re cor ren tes as sé di os dos con tu ma -
zes ne go cis tas, a to dos re pe lin do ener gi ca men te, en -
quan to re a li za va uma ad mi nis tra ção aus te ra que ga ran -
tiu os re cur sos im pres cin dí ve is a Jus ce li no para lan -
çar-se vi to ri o sa men te na em pre i ta da de con quis ta do
Pla nal to Cen tral com a cons tru ção de Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e
Srs. con vi da dos, não se pode fa lar da bi o gra fia do
gran de bra si le i ro José Ma ria Alkmim sem con tar al gu -
mas pas sa gens que re gis tram a sua per so na li da de,
que mar cam o que ele foi, aqui lo que to dos nós ad mi -
ra mos e de que to dos nós nos lem bra mos em ho ras
que, afe tu o sa men te, com ca ri nho e sa u da de, re lem -
bra mos o seu hon ra do nome.

Ele era Mi nis tro da Fa zen da. Em Belo Ho ri zon te, 
hou ve uma re u nião na Asso ci a ção Co mer ci al de Mi -
nas, para a qual o ilus tre Mi nis tro da Fa zen da José
Ma ria Alkmim foi con vi da do a apre sen tar uma pa les -
tra. Na que le tem po, tam bém ha via pre o cu pa ção com
a in fla ção no Mi nis té rio da Fa zen da. Assim, aten to à
ex pan são do cré di to in con tro lá vel, que cres cia na -
que le tem po na for ma de ven das à pres ta ção, ele a
con de nou no seu dis cur so. Qu an do a pa la vra foi li be -
ra da para os de ba tes, um dos em pre sá ri os pre sen tes, 
que mi li ta va jus ta men te como va re jis ta, ven den do à
pra zo, foi à tri bu na e dis se-lhe: “Dr. José Ma ria
Alkmim, ilus tre Mi nis tro da Fa zen da, nós o co nhe ce -
mos, ad mi ra mos e res pe i ta mos, mas nun ca po día -

 



mos espe rar que V. Exª, como Mi nis tro, como De pu -
ta do por Mi nas Ge ra is, vi es se à Asso ci a ção Co mer ci -
al de Mi nas con de nar a ven da à pres ta ção. V. Exª há
de con vir que ela per mi te que um ci da dão de ba i xa
ren da pos sa ad qui rir um bem de ma i or pre ço e que
tam bém ofe re ce ao co mér cio con di ções de cres ci -
men to, de sen vol vi men to e, por tan to, de ge ra ção de
em pre gos e ri que zas para o País. Como é que V. Exª
con de na a ven da à pres ta ção?” Res pos ta do ilus tre
ho me na ge a do, Dr. José Ma ria Alkmim: “Nun ca con -
de nei a ven da à pres ta ção. Eu sou con tra a com pra à
pres ta ção”. 

Então, esse era José Ma ria Alkmim. De fato, a
com pra à pres ta ção en ca re ce os bens de con su mo e,
ao mes mo tem po, é fa tor de ex pan são do cré di to, o
que, se gun do os eco no mis tas até hoje – e, na tu ral -
men te, ele deve ter sido as ses so ra do por um de les –
au men ta a in fla ção. 

Ele era um ho mem de va lor.
Te nho um só cio e ami go, em Mon tes Cla ros, que 

foi De pu ta do Fe de ral, cujo nome é Luiz de Pa u la Fer -
re i ra. Ele se ca sou há cer ca de trin ta e cin co anos e,
mu i to ami go e ad mi ra dor do Dr. José Ma ria, con vi -
dou-o para pa dri nho. Luiz de Pa u la, ho mem pres ti gi a -
do no nor te de Mi nas, e sua no i va, que era fi lha do Sr.
Ja i me Re be lo, de uma ilus tre fa mí lia de Mon tes Cla -
ros, ob vi a men te ga nha ram mu i tos pre sen tes, en tre
eles um pre sen te des se pa dri nho: uma gra va ta usa -
da. O Dr. José Ma ria le vou de pre sen te para o seu afi -
lha do de ca sa men to uma gra va ta usa da. Luiz de Pa u -
la até hoje tem pre sen tes ga nhos nes se ca sa men to,
in clu si ve jói as, mas o úni co pre sen te que ele pró prio
guar da e mos tra, or gu lho so, para as vi si tas ilus tres, é
a gra va ta que re ce beu de pre sen te de ca sa men to do
seu pa dri nho, José Ma ria Alkmim. 

Esses são fa tos que de ve mos con tar a res pe i to
des se ho mem, nas ci do em Bo ca i ú va, numa fa mí lia
mo des ta, que lu tou, fez-se por si mes mo, tra ba lhou
des de me ni no, es tu dou, ven ceu e foi um lí der dos
mais for tes, dos mais res pe i ta dos, ad mi ra dos e ama -
dos, por que nun ca im pôs co i sa al gu ma. Ele sem pre
foi um de mo cra ta, sem pre foi um lí der pelo amor. As
pes so as o se gui am pelo amor com que se de di ca va
às ques tões e às pes so as.

O pri me i ro Co lé gio Sa cré Cou er de Ma rie do
Bra sil foi ins ta la do em Ubá. Qu an do ain da lá mo rá va -
mos – em 1967, se não me en ga no – e o Dr. José Ma -
ria Alkmim era Se cre tá rio de Edu ca ção do Go ver no
de Isra el Pi nhe i ro, hou ve um con vê nio do Esta do com
aque la ins ti tu i ção e ela foi trans for ma da numa es co la
es ta du al, já com o se gun do grau. Assim, fo mos es pe -

rar a che ga da do Se cre tá rio da Edu ca ção a 10km
dali, no Mu ni cí pio de To can tins, num gran de cor so de
au to mó ve is. 

Como, à épo ca, eu era pre si den te da Asso ci a -
ção Co mer ci al, o pre fe i to fez ques tão que ele fos se no 
meu car ro. Então, tive o cu i da do de tam bém con vi dar
um jor na lis ta, ad vo ga do, pro mo tor de jus ti ça, es cri tor, 
his to ri a dor, pro fes sor de His tó ria – o sa u do so José
Cam po miz zi Fi lho – para nos acom pa nhar. Ao sa ir -
mos, pe di-lhe que con tas se ao Dr. José Ma ria al gu ma
co i sa a res pe i to do co lé gio. Assim ele fez, re la tan do
que em de ter mi na do ano che gou a Ubá a ma dre su -
pe ri o ra tal, que ins ta lou o co lé gio na pra ça São Ja -
nuá rio, em um ter re no do a do pelo pre si den te da Câ -
ma ra, e ci tou os nome de al gu mas ma dres su pe ri o ras 
que se des ta ca ram na his tó ria do co lé gio.

O Dr. José Ma ria não ano tou nada, ape nas ou -
viu, e, du ran te a so le ni da de, re pe tiu no seu dis cur so a 
his tó ria que lhe foi con ta da por Cam po miz zi, en ri que -
cen do-a com a sua ver ve, com a sua vo ca ção de gran -
de ora dor, com a sua cul tu ra e, mais do que tudo, com
aque la me mó ria in co mum que o fa zia lem brar-se do
nome de cada uma das ma dres su pe ri o ras ci ta das,
obe de cen do a cro no lo gia des de a fun da ção, até che gar 
ao da ma dre que es ta va as si nan do o con vê nio.

Então, aqui lo tudo é que o fa zia gran de, ad mi ra do,
res pe i ta do, ama do, um gran de bra si le i ro, que mor reu
novo. Po de ria es tar vivo, por que a nos sa pers pec ti va de
vida, aqui no Se na do, é de cen to e vin te anos e não de
ape nas se ten ta ou se ten ta e cin co anos. Assim, José
Ma ria Alkmim foi-se mu i to cedo. Isso foi uma pena.

Vol ta à Câmara dos De pu ta dos e, em Bra sí lia,
no ano de 1961, as su me o co man do das ar ti cu la ções
para im pe dir nova ten ta ti va de gol pe de Esta do, por
meio da ma no bra ur di da pelo Pre si den te Jâ nio Qu a -
dro com a far sa da re nún cia, com que ob je ti va va re -
tor nar ao Go ver no com po de res am pli a dos.

Em 1964, as su me a Se cre ta ria de Fi nan ças do
Go ver no de Ma ga lhães Pin to e, logo de po is, é con vo -
ca do pelo Pre si den te Cas tel lo Bran co para ser o Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca do pri me i ro Go ver no mi li -
tar ori un do do mo vi men to de mar ço da que le ano.

Gos ta ria de me di ri gir à ilus tre fa mí lia do Dr.
José Ma ria, na pes soa de seu fi lho José Ma ria
Alkmim Fi lho, para lhe trans mi tir uma men sa gem do
nos so emi nen te co le ga, tam bém re pre sen tan te de
Mi nas, Se na dor Arlin do Por to, que está no hos pi tal
de vi do a um pro ble ma sé rio na vis ta. Hoje, na re u nião
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, S. Exª pra ti -
ca men te não pôde par ti ci par, ain da que fos se au tor
de um pro je to, que foi apro va do, teve di fi cul da des em



per ma ne cer na que la re u nião. Foi para o hos pi tal e,
pro va vel men te, o of tal mo lo gis ta não o de i xou re tor -
nar. S. Exª, que tam bém iria par ti ci par des sa ho me na -
gem, in fe liz men te, não po de rá fa zê-lo. Por isso, está
jus ti fi can do a sua au sên cia. Pe diu-me S. Exª que le -
vas se à fa mí lia o seu abra ço de con gra tu la ções.

Sr. Pre si den te, pede S. Exª que o seu dis cur so
seja re gis tra do nos Ana is da Casa.

Sr. Pre si den te, que ro di zer ao nos so caro e emi -
nen te ami go Se na dor Arlin do Por to que es tou me de -
sin cum bin do des sa ta re fa – acre di to que a fa mí lia irá
com pre en der. De se jo a re cu pe ra ção rá pi da de S. Exª.

Em meio a toda essa azá fa ma po lí ti ca, Alkmim
não de i xou por um ins tan te de cu i dar da San ta Casa de
Mi se ri cór dia, onde seu cor po foi ve la do, no dia 22 de
abril de 1974, re ce ben do as mais co mo ve do ras ho me -
na gens que lhe fo ram tri bu ta das pelo povo mi ne i ro.

“Com a mor te de José Ma ria Alkmim, dis se o
Se na dor Mu ri lo Ba da ró, es cri tor, bió gra fo re no ma do,
Pre si den te da Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, au tor de
sua bi o gra fia edi ta da pela Nova Fron te i ra, fe cha -
va-se um ci clo na po lí ti ca mi ne i ra e bra si le i ra, apa -
gan do-se para sem pre a po de ro sa luz de uma de
suas mais bri lhan tes in te li gên ci as”.

Nes te mo men to em que o Bra sil, vi ti ma do por
tan tas di fi cul da des que pro je tam seus efe i tos per ver -
sos so bre as ca ma das mais so fri das da po pu la ção, é
jus to vol tar mos nos sas vis tas para a vida e obra da -
que le que de mons trou pos su ir uma na tu re za de vo ta -
da à in dul gên cia, à do çu ra, ao en tu si as mo e à sim pa -
tia, bra vo e in ti mo ra to quan to se fa zia ne ces sá rio de -
fen der os in te res ses do Bra sil, ora dor de raça cuja pa -
la vra ja ma is re vo gou a boa edu ca ção par la men tar,
ad mi nis tra dor pro bo e com pe ten te, pre o cu pa do sem -
pre com o res guar do do bem pú bli co.

Eis aí, Sr. Pre si den te; eis aí, Srªs. e Srs. Se na do -
res; eis aí, mi nhas se nho ras e meus se nho res, um
bre ve re tra to sem re to ques de José Ma ria Alkmim, um 
dos ma i o res vul tos que Mi nas deu ao Bra sil. Sua pre -
sen ça se faz sen tir no ca lor da imor re dou ra sa u da de
que sua au sên cia des per ta, em es pe ci al pelo exem -
plo de dig ni da de e amor ao Bra sil que de i xou para a
pos te ri o ri da de.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te Anto -
nio Car los Va la da res, re pre sen tan te de Ser gi pe; Se -
na dor Ro meu Tuma, ilus tre re pre sen tan te de São Pa -
u lo, que eno bre ce a Mesa; Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, que re pre sen ta a Re gião Nor te; Srªs e Srs. Se -
na do res; Srªs e Sr. De pu ta dos.

Antes de ini ci ar o meu dis cur so de ho me na gem
à fi gu ra exem plar de José Ma ria Alkmim, cum pri men -
to o com pa dre José Alen car pela ini ci a ti va de pro mo -
ver esta ho me na gem. Tão logo S. Exª re que reu a re a -
li za ção des ta ses são so le ne, as so ci ei-me à ini ci a ti va,
as sim como o Se na dor Arlin do Por to, como sem pre
fa ze mos os Se na do res mi ne i ros, dan do nos so apo io
e nos sa so li da ri e da de. 

Tam bém en vio o meu abra ço cor di al e ami go à fa -
mí lia de José Ma ria Alkmim. Em pri me i ro lu gar, ao Dr.
José Ma ria Alkmim Fi lho, que se pa re ce com o pai tan to
no ta len to, na ju ven tu de, quan to na co mu nhão do sen ti -
men to de Mi nas Ge ra is pelo Bra sil. Des de logo, o meu
abra ço à Lu i za Alkmim – nora; ao Alber to Alkmim – neto 
– e à Adri a na Alkmim – neta e es po sa de Alber to. 

Meu caro e es ti ma dís si mo ami go, re pre sen tan te 
do Mun do do Ma nhu a çu, Má rio Pa ci ni; meu caro José 
Car los Brandt Ale i xo – pa dre, fi lho de Pe dro Ale i xo,
que, não obs tan te os ca mi nhos di fe ren tes que per cor -
re ram, res pe i ta vam-se, es ti ma vam-se e fo ram ami gos 
a vida in te i ra; Srªs e Srs. Se na do res.

Na so ci e da de apres sa da de hoje e na ve lo ci da de
e na mul ti pli ci da de da agen da do Se na do – con fes so –
não hou ve como es cre ver al gu mas pa la vras que to cas -
sem o co ra ção da fa mí lia Alkmim; pa la vras que atin gis -
sem as mon ta nhas de Mi nas; pa la vras que en vol ves -
sem o sen ti men to da ter ra mi ne i ra; pa la vras que fos sem 
bus cá-lo lá na pe que ni na e bela e en can ta do ra Bo ca i ú -
va; pa la vras que fos sem vê-lo em Di a man ti na; pa la vras
que fos sem vê-lo em Por to Ale gre, Rio Gran de do Sul;
pa la vras que fos sem vê-lo na Pe ni ten ciá ria Agrí co la de
Ne ves; pa la vras que fos sem abra çá-lo na San ta Casa
de Mi se ri cór dia de Belo Ho ri zon te. 

Ontem, es tan do eu na pon te aé rea Belo Ho ri -
zon te/Rio/Belo Ho ri zon te pude cor rer os olhos no Li -
vro do ex-Senador e ex-Deputado Mu ri lo Ba da ró – to -
dos ao meu lado fa lan do em Guga, a quem tam bém
pa ra be ni zo – en con tra va-me pre o cu pa do com esta
so le ni da de de ho me na gem a quem efe ti va men te
sem pre ad mi rei, em bo ra dele dis cor das se no que diz
res pe i to às po si ções po lí ti cas no exer cí cio da vida pú -
bli ca des te País. 

O Li vro de Mu ri lo Ba da ró é pri mo ro so – e esse
do cu men to au men ta ain da mais a mi nha con ci li a ção
com Mu ri lo Ba da ró, ape sar de per ten cer mos a po si -
ções con trá ri as. Mas, pelo que dele eu pude ler, cons -
ta tei que o li vro é um tes te mu nho mi nu ci o so, de ta lha -
do e al ta ne i ro no que res pe i ta à vida de um ho mem
pú bli co da di men são de José Ma ria Alkmim. 

O que fiz em Belo Ho ri zon te nes sas úl ti mas 48
ho ras? Pri me i ro, pen sei que de via fa lar de im pro vi so,

 



para dar um tes te mu nho da que les acon te ci men tos,
fa tos e idéi as de que par ti ci pa mos e, ao mes mo tem -
po, cin gir-me mais à his tó ria oral do que à his tó ria es -
cri ta de José Ma ria de Alkmim, em toda essa vida re -
pu bli ca na e, às ve zes, não-republicana do Bra sil.

De ci di fo ca li zar ape nas al guns as pec tos da vida 
po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do ho mem pú bli co José Ma -
ria de Alkmim. 

Não po de ria de i xar de ler um tre cho do tra ba lho
bi o grá fi co de Mu ri lo Ba da ró. Gus ta vo Ca pa ne ma –
meu ami go – sem pre me re ce bia na Câ ma ra dos De -
pu ta dos ou como Pre si den te Na ci o nal do Par ti do que
ofe re cia sus ten ta ção par la men tar e po lí ti ca ao Go ver -
no do Pre si den te Ge i sel. Qu an do o nos so nome sur giu
para go ver nar Mi nas, ele, abra çan do-me, dis se: “Olha,
num sé cu lo, ape nas 25 mi ne i ros ocu pa ram o Pa lá cio da 
Li ber da de. Você, mi ne i ro que é, vai hon rá-lo mais ain -
da”. Sei que hon rei o Pa lá cio da Li ber da de! Sei que te -
nho o dom de Mi nas. Pos so di zê-lo pe los 54 anos em
que vivo na ter ra mi ne i ra, com ela me con fun do e nela
me exalto para re ve lar o ma i or prê mio da mi nha vida
que é o de ser mi ne i ro, li te ral men te.

Alkmim sem pre de se jou ser um dos 25 mi ne i ros
que, du ran te um sé cu lo, ocu pam aque la Casa de li nhas
si nu o sas e apa ren te men te fe mi ni nas do Pa lá cio da Li -
ber da de, onde pe ne tram ape nas os ho mens que eno -
bre cem o des ti no e a hon ra dez do povo de Mi nas Ge ra is.

Alkmim de se ja va que Jus ce li no o apo i as se ao
Go ver no do Esta do. Ami go de JK, em pe nhou-se no
sen ti do de que o Pre si den te Jus ce li no o apo i as se. 

O me lhor é ler logo o tre cho do tra ba lho pri mo ro -
so de Mu ri lo Ba da ró:

A atra ção da po lí ti ca era in su pe rá vel. Alkmim
co me çou a se pre o cu par com a mon ta gem do es que -
ma do Pa lá cio da Li ber da de para fa zer Tan cre do Ne -
ves Go ver na dor do Esta do. Re sol veu aten der a um
con vi te de Jus ce li no para jan tar nas La ran je i ras. Esta -
mos no fi nal de 1959. Qu e ria con ver sar fran ca men te
com o Pre si den te so bre o pro ble ma mi ne i ro. Ter mi na -
do o re pas to go ver na men tal, afas ta ram-se para uma
sala. [lá no Rio, em La ran je i ras] Alkmim co brou dele o
com pro mis so de apo iá-lo, mes mo sa ben do es tar co -
lo can do Jus ce li no em di fi cul da des para cum pri-lo. Co -
nhe cia bem o ami go, àque la al tu ra já com os da dos
da su ces são de 65 per tur ban do o seu ra ci o cí nio. De -
se ja vol tar à Pre si dên cia e todo o si ner gis mo de seu
go ver no está vol ta do para esse pro je to. 

Em pa la vras fran cas e di re tas, ad ver tiu Jus ce li -
no: “Nin guém me leva para a can di da tu ra de Tan cre -
do. Qu e ro dar ên fa se a esta ex pres são ‘nin guém’ para 
que você sa i ba que nes se “nin guém” você está in clu í -

do”. “Não te nho como fu gir da can di da tu ra Tan cre do”, 
dis se-lhe JK, e “sei bem o quan to isso re pre sen ta
para você”, ar re ma tou, aper tan do a mão de José Ma -
ria Alkmim. 

Alkmim res pon deu, pro fe ti ca men te: “Não fi que
con fi an te na ele i ção de Tan cre do. Não es tou cer to
dela as sim”. Des pe di ram-se, de i xan do a som bra da
des con fi an ça e da frus tra ção tol dan do uma ami za de
de qua se 40 anos.

A tudo as sis ti mos de lon ge e, ao mes mo tem po,
pela in tu i ção, pe los olhos e pelo co nhe ci men to que
te mos de Mi nas e dos mi ne i ros, co me ça mos a per ce -
ber que sur gia uma ou tra can di da tu ra, à qual nos in -
cor po ra mos de cor po e alma. Vi si ta mos Mi nas in te i ra.
Abra ça mos os mi ne i ros de to das as con di ções so ci a -
is e le van ta mos a ban de i ra de José de Ma ga lhães
Pin to, que, com o sím bo lo de um pin ti nho, ban que i ro,
pre ci sa va re ve lar a Mi nas que ha via sido ape nas um
con tí nuo de um ban co, o an ti go Ban co da La vou ra, e
que, não obs tan te ser ban que i ro, que ria e de se ja va
che gar ao Pa lá cio da Li ber da de.

Re a li zou-se a cam pa nha e, de cer ta for ma, sur -
pre en den te men te, não tan to pela di vi são das li de ran -
ças po lí ti cas mi ne i ras, mas pelo sen ti men to do povo
mi ne i ro que, às ve zes, se re ve la nos mo men tos de
har mo nia e nos mo men tos his tó ri cos, Ma ga lhães Pin -
to se ele geu. 

Fui seu au xi li ar. Na área de ad mi nis tra ção no
Pa lá cio da Li ber da de, sem pre con vi vi com Alkmim,
até que nos en con tra mos aqui, no Con gres so Na ci o -
nal, em 1962, ele, mais uma vez, De pu ta do Fe de ral e
este Se na dor, re pre sen tan te de Mi nas na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Em ou tro mo men to, quan do se di vi sa va a can di -
da tu ra de Se bas tião Paes de Alme i da ao Go ver no de
Mi nas – o fa mo so Tião Me do nho, rico e po de ro so,
mas amá vel e sim pá ti co –, hou ve uma re be lião de
sen ti men tos con tra a can di da tu ra de Se bas tião Paes
de Alme i da, e a esse sen ti men to me in cor po rei. 

Não par ti ci pei de ne nhum en ten di men to de ou -
tra na tu re za que não fos se a na tu re za ci vil. E logo
após o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Belo Ho ri zon te
ter re gis tra do a can di da tu ra de Se bas tião Paes de
Alme i da, me di an te re cur so ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral, fui ao TSE, aqui, na Espla na da dos Mi nis té ri os,
para as sis tir ao jul ga men to da im pug na ção da que la
can di da tu ra.

Ima gi nei, tal vez com in ge nu i da de, que se aque -
la can di da tu ra fos se jo ga da na cor ren te za, nun ca
mais ha ve ria na face da ter ra cor rup ção nas ele i ções
e que Mi nas se re di mi ria para vol tar aos tem pos glo ri -



o sos e his tó ri cos da que les que hon ra ram Mi nas e
cujo es pí ri to me trou xe do Pi a uí dis tan te para re si dir,
es tu dan do no se gun do grau, na ci da de bu có li ca, sim -
pá ti ca e ami ga de Belo Ho ri zon te.

Afas ta da a can di da tu ra de Se bas tião Paes de
Alme i da, o que fa zer? As ele i ções se apro xi ma vam.
José Ma ria Alkmim, mais uma vez, de se ja va ser Go -
ver na dor de Mi nas. Todo ho mem pú bli co, meu caro
José Ma ria Alkmim Fi lho, de se ja go ver nar o seu Esta -
do. Eu tam bém o de se ja va. Na tu ral men te, Gus ta vo
Ca pa ne ma, José Ma ria Alkmim e to dos os gran des
mi ne i ros de se ja vam go ver nar a ter ra mi ne i ra, su bir
aque la es ca da ria, aque le ve lho ele va dor do Pa lá cio
da Li ber da de e hon rar o nome de Mi nas.

No en tan to, na que le mo men to, o nome de Isra el
Pi nhe i ro pe ne trou todo o sen ti men to da ter ra mi ne i ra.
Cons tru tor de Bra sí lia, ao lado de JK, uma fi gu ra qua -
se mí ti ca que com ba tía mos como de ou tra ori gem
par ti dá ria, o nome Isra el Pi nhe i ro foi apre sen ta do, e,
em pou cos dias, S. Exª se ele geu Go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is. Pro mo veu, por ra zões di ver sas, a har mo -
nia da po lí ti ca mi ne i ra e re a li zou um go ver no de inex -
ce dí vel com por ta men to no pla no da hon ra dez e do
sen ti men to do Esta do.

Essas, Sr. Pre si den te, são al gu mas lem bran ças
da vida de José Ma ria Alkmim, que guar do na me mó ria.

Já se dis se que “as bi o gra fi as são os úni cos li vros
que me re cem ser es cri tos” – a fra se é de André Mal ra ux 
–, e, nes ses úl ti mos tem pos, as bi o gra fi as e as me mó ri -
as sem pre fo ram di vul ga das com gran de re per cus são,
no Bra sil e no mun do in te i ro. As bi o gra fi as e as me mó ri -
as pro mo ve ram e di vul ga ram o nome de mu i tos san tos,
mas, aos pou cos, fo ram sa in do das pre o cu pa ções, até
que, de al guns anos para cá ou mais re cen te men te ain -
da, vol tou o sur to da me mo ri a lís ti ca en tre os bra si le i ros
e, mais par ti cu lar men te, en tre os mi ne i ros.

Como é bom ir mos à Li vra ria Ou vi dor, na Rua
Fer nan do Tou ri nho, per to da Rua Per nam bu co ou a
ou tras li vra ri as de Belo Ho ri zon te e ver mos, con ti nu a -
men te, os no vos li vros, in clu si ve de mi ne i ros, que re -
es cre vem a his tó ria do Bra sil, re co lo can do, nos de vi -
dos lu ga res, a tra je tó ria de to dos aque les que de ram
uma con tri bu i ção para a pro je ção de Mi nas e o de sen -
vol vi men to da Pá tria bra si le i ra.

O li vro de Mu ri lo Ba da ró pri ma pela fi de li da de,
mas es tou cer to, meu caro José Ma ria Alkmim Fi lho,
que aque la per fe i ção re sul ta do co nhe ci men to, da
iden ti da de e da con fra ter ni za ção. Ambos, de for ma -
ção pes se dis ta, que é uma es co la de vida po lí ti ca da
ma i or im por tân cia na vida do nos so Esta do.

Mu ri lo Ba da ró pro du ziu um do cu men to que hon -
ra esta Casa – por que tam bém foi Se na dor – e, hoje,
ain da mais, a Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, cuja Pre si -
dên cia é ocu pa da pelo fi lho de Mu ri lo Ba da ró.

Este sur to da me mo ri a lís ti ca vai con ti nu ar, por -
que, in fe liz men te, to dos nós te mos uma cota de res -
pon sa bi li da de. Nós, ex-Governadores de Mi nas, não
ti ve mos ne nhu ma pre o cu pa ção em pre ser var a do cu -
men ta ção. As ima gens so bre o de sem pe nho da vida
pú bli ca eram pou cas. Hoje, con fes so ser um tor men to 
es cre ver so bre um ho mem pú bli co de Mi nas. Tor men -
to tive, há pou co, ao es cre ver so bre Mil ton Cam pos,
que é uma fi gu ra mí ti ca de Mi nas. Há pou co, tam bém
tive di fi cul da de de es cre ver so bre Cas te li nho, o nos so 
Cas tel lo Bran co, que vi veu em Belo Ho ri zon te ti mi da -
men te, mas com dig ni da de, en ri que cen do o Esta do
de Mi nas. Ne nhum do cu men to, ne nhu ma ima gem,
pra ti ca men te a au sên cia. Nos úl ti mos anos é que se
ini ci ou a pre o cu pa ção dos ho mens pú bli cos em de i -
xar suas lem bran ças, me mó ri as e do cu men ta ções,
que es tão sen do res guar da das. 

Nes se pon to, sa li en to que o ex-Presidente da
Re pú bli ca José Sar ney tem uma do cu men ta ção es -
cri ta por ele mes mo, que po de rá re ver ter-se em ex ce -
len tes me mó ri as so bre sua vida e o des ti no des ta Na -
ção. Dis se ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, pes so al men te, a úl ti ma vez, no avião e, tam bém
na ro do via Pre si den te Du tra, du ran te as inun da ções
de Ita ju bá, que as obras de seu Go ver no, nes ses oito
anos, se rão, ine vi ta vel men te, as suas me mó ri as. As
de Sar ney, tal vez, um pou co, a li te ra tu ra, por que S.
Exª tem o gos to de ga rim par as pa la vras. As de Fer -
nan do Hen ri que Car do so, por que S. Exª es cre ve na li -
nha da so ci o lo gia com ex tre ma na tu ra li da de. 

As con fis sões, as me mó ri as e as bi o gra fi as
cons ti tu em pu bli ca ções pri mo ro sas do País. Daí por -
que que ro sa u dar, des ta tri bu na, o meu co le ga, o meu 
ami go, o meu co es ta du a no Mu ri lo Ba da ró. 

Meus ami gos, lem bro-me bem da his tó ria oral que 
en vol ve a vida de José Ma ria Alkmim. José Ma ria
Alkmim re si dia na Rua Ala go as; ao seu lado, as ca sas
da fa mí lia Lon go e do Dr. He ral do Cam pos Lima, pai de
Eloi He ral do Lima. As três ca sas, na Rua Ala go as, fo -
ram ven di das, e, na que le ter re no am plo, foi cons tru í do o 
shop ping Qu in ta Ave ni da. O lote de José Ma ria Alkmim 
– 60 me tros de fun do e 10 me tros de fren te. Com o pro -
du to da ven da des se lote e mais um em prés ti mo fe i to no 
Insti tu to de Apo sen ta do ria e Pen são dos Ban cá ri os –
IAPB, re u niu re cur sos e cons tru iu a casa da Rua Per -
nam bu co, es qui na com a Ave ni da do Con tor no. 

 



Do min go, às nove ho ras da no i te, só, pa rei o car ro
na que le acli ve da Rua Per nam bu co, des ci na cal ça da. A 
mão não al can ça a al tu ra do muro pelo lado da Rua Per -
nam bu co, mas, na Ave ni da do Con tor no, nós a al can ça -
mos, in clu si ve, aque les pe que nos fer ri nhos que es tão
cra va dos no muro por ques tão de se gu ran ça. Uma lâm -
pa da ace sa na en tra da e, lá no quar to, mais ao fun do da 
ga ra gem, ou tra luz ace sa. Ne nhu ma alma. Ne nhu ma
pa la vra. Só o si lên cio imen so e belo da fi gu ra de um ho -
mem que foi das mais al tas fi gu ras e foi aos pín ca ros na
vida pú bli ca de Mi nas e do Bra sil. 

Meus ami gos, do es pa ço hu ma no das ci da des,
quan do se es cre ve a his tó ria, é pre ci so con ver sar
com seus po e tas, seus can ci o ne i ros, seus cro nis tas,
jor na lis tas, para co nhe cer a alma da ci da de e das
pes so as. É por isso que co nhe ço a alma e os sen ti -
men tos de José Ma ria Alkmim. 

José Ma ria Alkmim é o nos so tema de hoje. Lem -
bro que ele ti nha or gu lho da sua fa mí lia, de qua tro fi lhos: 
Lu ci a no Fon se ca Alkmim, re si den te em Belo Ho ri zon te;
Car los Ro ber to Alkmim, que fa le ceu em 1979; Le o nar -
do Fon se ca Alkmim, que re si de no Rio de Ja ne i ro; e
José Ma ria Alkmim Fi lho, que está aqui à nos sa fren te,
re si den te em Belo Ho ri zon te – às ve zes, aos sá ba dos e
aos do min gos, per ma ne ce no Mor ro do Cha péu, na
área cam pes tre de Belo Ho ri zon te. 

José Ma ria Alkmim, ca sa do com Ma ria das Do res
Fon se ca Alkmim, por to dos cha ma da de Das do res, fa -
le ci da aos 97 anos de ida de, na casa da fa mí lia, na Rua
Per nam bu co – nas ceu Ku bits chek, mas esse no bre
nome se foi e fi cou en gran de ci do com o de Alkmim.

A for tu na de Alkmim, qua se ne nhu ma. Na ver -
da de, o meu ami go Antô nio Álva ro da Sil va, meu ir -
mão, mais do que ir mão – ele está aqui pre sen te ao
lado de Milu, sua es po sa, lá de Alme na ra – fez o ar ro la -
men to, não o in ven tá rio – in ven tá rio é para gen te rica,
ar ro la men to é para po bre. E do pa tri mô nio de José Ma -
ria Alkmim cons ta ram ape nas: um apar ta men to, da Câ -
ma ra, na 305 ou 105, aque le apar ta men to que com pra -
mos – o meu, tive que ven der para pa gar dí vi das das
cam pa nhas ele i to ra is; uma casa na Rua Per nam bu co,
onde es ti ve no do min go; um ou dois lo tes na área cam -
pes tre de Belo Ho ri zon te. Em Bo ca i ú va, a casa pe que -
ni na, onde nas ceu – uma ja ne la, duas por tas na fren te e 
mais duas de lado. Mais nada.

Nas ceu po bre. Mor reu po bre. E dig no.
Meus ami gos, a fa mí lia de José Ma ria Alkmim é

pri vi le gi a da. O amor que ele ti nha e o res pe i to que te -
mos por to dos, de for ma es pe ci al por José Ma ria
Alkmim Fi lho, que aqui está. 

For mou-se na mi nha Fa cul da de de Di re i to de
Belo Ho ri zon te, na pra ça Afon so Ari nos. Ga nhou o

prê mio Rio Bran co. O pai, sa tis fe i to pela vi tó ria do fi -
lho, por ser ex ce len te alu no, José – a quem es tou
olhan do aqui. O pai, José Ma ria Alkmim, teve que
ven der um Aero Willys para pin tar a casa da Rua Per -
nam bu co, que per ten ce à fa mí lia e já não sei se al -
guém está mo ran do lá. A fes ta de for ma tu ra foi ma ra -
vi lho sa. A fa mí lia, dis tin gui da pela in te li gên cia, o ta -
len to e a hon ra dez.

José Ma ria Alkmim não foi De pu ta do Esta du al. Foi 
De pu ta do Fe de ral sete ve zes. De 34 a 37, quan do o
Con gres so foi fe cha do e co me çou a di ta du ra Var gas,
que nós com ba te mos. De nos sa par te, des de o Pi a uí
dis tan te, mo des ta men te, até que che ga mos em Belo
Ho ri zon te, em 44 – já che guei ati ran do – en fren ta mos a
ca va la ria, in clu si ve para evi tar a pos se de No ral di no
Lima, no me a do tam bém Inter ven tor do Esta do. O ou tro
man da to, de 46 a 50. O ter ce i ro, de 54 a 58. O ou tro, de
58 a 62, co mi go ao lado. O ou tro, de 62 a 66, eu ao seu
lado. De 1967 a 1970, eu ao seu lado. Foi Se cre tá rio das 
Fi nan ças, Se cre tá rio do Inte ri or e Jus ti ça, Se cre tá rio da
Edu ca ção, Di re tor da Car te i ra de Re des con tos do Ban -
co do Bra sil e Mi nis tro da Fa zen da. Só não foi Go ver na -
dor de Mi nas. Infe liz men te, pois re u nia to das as con di -
ções para go ver nar os mi ne i ros.

Meus ami gos, José Ma ria Alkmim em pe nha -
va-se para trans for mar a so ci e da de bra si le i ra numa
so ci e da de igua li tá ria e jus ta, e não essa so ci e da de de 
dis tri bu i ção de ren da si nis tra que aí está, na qual 50% 
vi vem qua se que na po bre za ab so lu ta – e nos co lo ca -
mos en tre os pa í ses da Áfri ca mais dis tan tes, pe que -
ni nos, po bres e aban do na dos. 

A pri me i ra obra de José Ma ria Alkmim foi cons -
tru ir a San ta Casa de Mi se ri cór dia de Belo Ho ri zon te,
que é mo de lo da vida as sis ten ci al no País. É um dos
ma i o res hos pi ta is do Bra sil. Alkmim teve que lu tar e
“gas tar mu i ta sa li va” – para usar a ex pres são de José
Ma ria Alkmim Fi lho, que está aqui ao nos so lado. A
San ta Casa de Mi se ri cór dia se trans for mou num cen -
tro de for ma ção de mé di cos. E um de ta lhe nem sem -
pre lem bra do – está aí a ne ces si da de das me mó ri as:
a Fa cul da de de Ciên ci as Mé di cas, que fun ci o na na
Ala me da Eze qui el Dias, 275, nas ceu den tro da San ta
Casa e man tém os cur sos de Me di ci na, Fi si o te ra pia e
Te ra pia Ocu pa ci o nal. Hoje, com 827 alu nos, foi fun da -
da em 1950. Mas onde fun ci o nar? A idéia foi de Lu cas 
Ma cha do, e Alkmim ce deu o es pa ço para a fa cul da de
até a sua trans fe rên cia para a Ala me da Eze qui el
Dias, lá na San ta Casa. Olha, que mis té rio! Que vi são
fan tás ti ca! Que sen ti men to hu ma no inex ce dí vel! A
San ta Casa se con fun de com a his tó ria so ci al, po lí ti ca 



e cul tu ral de Belo Ho ri zon te e está lá até hoje – bela,
en can ta do ra, ve ne ra da e res pe i ta da pe los mi ne i ros. 

Cel so Melo de Aze ve do, meu ami go, meu ir mão,
ex-prefeito de Belo Ho ri zon te, con du ziu, de for ma mag -
ní fi ca, a nos sa San ta Casa. Com ele par ti ci pei da as si -
na tu ra de um con vê nio, tipo Pro er, de em prés ti mo à
San ta Casa de 82 mi lhões de re a is, que está as se gu -
ran do ao seu novo pre si den te, De pu ta do Sa u lo Le vin do
Co e lho, a vi a bi li da de da que la ins ti tu i ção, que é o ma i or
mo nu men to na vida pú bli ca de José Ma ria Alkmim. 

E mais, José Ma ria Alkmim ima gi nou cons tru ir
uma pe ni ten ciá ria. A idéia foi dele. A pe ni ten ciá ria de
Ne ves, no mu ni cí pio de Ri be i rão das Ne ves, hoje uma 
ci da de imen sa, com uma li nha de po bre za qua se ab -
so lu ta, na re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te.
José Ma ria Alkmim re si dia na pe ni ten ciá ria, e os pre -
si diá ri os sa íam com os seus fi lhos para per cor rer os
ba ir ros, as vi las, hoje a ci da de. Ha via, pois, um sen ti -
men to de amor en tre aque le que di ri ge e aque le que é 
di ri gi do. José Ma ria Alkmim cres ceu e sua ima gem
mul ti pli cou-se pelo Bra sil in te i ro como a de um ho -
mem pre o cu pa do com a re in ser ção dos de ten tos, dos 
pre si diá ri os, na so ci e da de bra si le i ra.

Se José Ma ria Alkmim, pai, es ti ves se hoje vivo,
mos tra ria a sua in dig na ção com a mi sé ria e a agres são
que ago ra exis tem nos pre sí di os do Bra sil. Há um mor ti -
cí nio qua se que diá rio nas pe ni ten ciá ri as, de mons tran -
do que não se tem res pe i to àque le que pra ti cou um cri -
me ou um des li ze, mas que pode mu i to bem re tor nar à
so ci e da de e tor nar-se um bra si le i ro útil.

Sr. Pre si den te, es sas são as duas gran des lem -
bran ças de na tu re za so ci al da fi gu ra e do de sem pe -
nho de vida de José Ma ria Alkmim: de vo ção aos po -
bres, aos aban do na dos e aos opri mi dos e, ao mes mo
tem po, amor aos que pra ti cam cri mes, acre di tan do
que são ca pa zes de re tor nar ao seio da so ci e da de.

Na épo ca, em 1944, es tá va mos che gan do a
Belo Ho ri zon te, e Mil ton Cam pos com pra va a ma nu -
ten ção de sua casa no Arma zém Me de i ros, na es qui -
na da rua Rio de Ja ne i ro com a rua Antô nio Ale i xo,
nas pro xi mi da des da mi nha re si dên cia. O lo cal é hoje
a pa da ria Tri ga is, que lá está. Mo rá va mos na rua Fer -
nan do Tou ri nho 27, qua se es qui na de Cris tó vão Co -
lom bo. José Ma ria Alkmim re si dia com os fi lhos na rua 
Per nam bu co, a um quar te i rão e meio, mas as duas fa -
mí li as com pra vam, no ca der no, do Arma zém Co lom -
bo, que per ten cia a ami gos por tu gue ses. Alguns de -
les vol ta ram para Por tu gal, mas an tes fi ze ram uma
do a ção fan tás ti ca, ad mi rá vel, para nun ca mais ser es -
que ci da, à San ta Casa de Mi se ri cór dia, gra ças ao
amor e o res pe i to que ti nham por José Ma ria Alkmim.

Meus ami gos, es sas são as ima gens que fa ze -
mos de José Ma ria Alkmim. E mais, a nos sa Bo ca i ú va 
e os seus dis tri tos, for man do efe ti va men te um pon to
de par ti da na sua vida. Lá ele nas ceu e vi veu o dra ma
da so ci e da de em face da do en ça de Cha gas que
avas sa lou a re gião, e ain da per ma ne ce um pou co, e
que foi ob je to da pes qui sa de Car los Cha gas.

Per gun tei, no do min go, a José Ma ria Alkmim Fi -
lho se ele ti nha lido A Lis ta de Ail ce, li vro de Her bert
de Sou za, o nos so Be ti nho. Ele dis se que não. O li vro,
uma atri bu la ção em Bo ca i ú va. Embo ra pe que ni no,
em lin gua gem de so ció lo go, de ho mem de po si ções
iden ti fi ca das com a vida so ci al do País, le vou 61 anos
para ser es cri to, mas pode ser lido em uma hora. Assim
fiz e ano tei. Le i tu ra: uma hora. Lo cal: pon te aé rea, tre -
cho Bra sí lia-Belo Ho ri zon te. VASP.
18h45min/19h45min. Data: 27/12/1996. Esse li vro, em -
bo ra de lin gua gem co lo qui al, pró pria da que les que se
co lo cam em um pla no de vida de van guar da so ci al, res -
pe i ta do pelo Bra sil in te i ro, o nos so Be ti nho, é tam bém
uma re fe rên cia da so ci e da de e do povo de Bo ca i ú va.

Con cluo es sas pa la vras, trans mi tin do à fa mí lia
de José Ma ria Alkmim o abra ço de Mi nas in te i ra, que
re pre sen to nes ta Casa, de res pe i to ao seu pai, à sua
fa mí lia, lem bran do a vi zi nhan ça que ti ve mos, na Sa -
vas si, trans for man do-a em um dos pon tos mais atra ti -
vos de Belo Ho ri zon te. 

Sr. Pre si den te, per doe-me o alon ga men to des -
sas pa la vras, mas quis me re por tar à his tó ria oral, que 
fica, per ma nen te men te, na me mó ria. 

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – O Sr. Se na dor Arlin do Por to 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. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Na ção bra si le i ra,
por esta Casa do Se na do Fe de ral, re ve ren cia com
pro fun do sen ti men to de gra ti dão a fi gu ra de um gran -
de mi ne i ro e um gran de bra si le i ro, re a li zan do esta
ses são so le ne em sua ho me na gem ao en se jo do cen -
te ná rio de seu nas ci men to, ocor ri do no dia 11 de ju -
nho de 1901.

Como bem re la ta o ilus tre Se na dor Mu ri lo Ba da -
ró, na bi o gra fia do nos so ho me na ge a do, Alkmim era
um po lí ti co de as si na la das vir tu des re pu bli ca nas que
par tiu de Bo ca i ú va para Di a man ti na em bus ca da re a -
li za ção de seu gran de des ti no.

Na ve lha e bela urbs, en quis ta da nas grim pas e
con tra for tes da Ser ra do Espi nha ço, lo cal onde fo ram

 



vi vi dos os mais be los epi só di os de amor à li ber da de
em meio à fe bre da mi ne ra ção e do ga rim po, Alkmim
apre en deu des de cedo os va lo res cul tu ra is que in for -
ma ram a exis tên cia da que la ter ra de au da zes mi ne ra -
do res, res pon sá ve is pela cons tru ção de opu len ta ci vi -
li za ção de que Mi nas até hoje se or gu lha.

Em Di a man ti na, as mãos in vi sí ve is do des ti no e
da Pro vi dên cia apro xi ma ram-no de um jo vem lá nas ci -
do, com ele se igua lan do nos mes mos so nhos e ane los
de su pe ra rem as di fi cul da des da épo ca. O nome des se
jo vem era Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, tal como
Alkmim, as se me lha dos na se ve ri da de da edu ca ção
ma ter na e nos exem plos do in ten so la bor pa ter no. 

Des sa apro xi ma ção nas ceu for te ami za de que
con du ziu am bos à vi tó ria no con cur so de te le gra fis ta,
se guin do Jus ce li no os es tu dos da me di ci na e Alkmim
in gres san do na Fa cul da de de Di re i to. Ja ma is se se -
pa ra ram, mes mo quan do as vi cis si tu des da luta po lí ti -
ca le va ram-nos a po si ções dis tin tas, ja ma is pos su i do -
ra de for ça ca paz de rom per o vín cu lo con so li da do em 
anos de pro fun da afe i ção e res pe i to mú tuo.

A vida de Alkmim é uma su ces são de tri un fos,
em meio dos qua is al guns re ve ses ser vi ram ape nas
para ar ga mas sar ain da mais sua fér rea von ta de de
cons tru ir uma car re i ra po lí ti ca vol ta da para a de fe sa
dos in te res ses da re gião nor te-mineira, que re pre sen -
tou no Con gres so Na ci o nal en quan to vi veu.

To da via, seu ini gua lá vel ta len to po lí ti co e pre pa -
ro pro fis si o nal, a que se agre ga ram as li ções que re -
ce beu do Pre si den te Antô nio Car los Ri be i ro de
Andra da, que o aco lheu no cír cu lo fe cha do de suas
re la ções de ami za de quan do o jo vem José Ma ria tra -
ba lha va como jor na lis ta na Impren sa Ofi ci al do Esta -
do, con du zi ram-no à Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in -
te de 1934, na qual re ve lou-se bom de ba te dor e mos -
trou-se pro fun do co nhe ce dor de pro ble mas re la ti vos
ao di re i to pe ni ten ciá rio, fa zen do in se rir no cor po da
Cons ti tu i ção dis po si ti vos que as se gu ra vam a po si ção 
mo der na de tra ta men to dos re clu sos nos es ta be le ci -
men tos pri si o na is do Esta do.

Com o gol pe de Esta do de 1937, in ter rom pi do o
fun ci o na men to do Con gres so e co ber tas as ins ti tu i -
ções com o man to ne gro do au to ri ta ris mo, Alkmim é
con vo ca do por Be ne di to Va la da res, Go ver na dor do
Esta do, para cons tru ir e di ri gir a Pe ni ten ciá ria Agrí co -
la de Ne ves, fun ções que lhe per mi ti ram co lo car em
prá ti ca aque las dou tri nas que re pre sen ta vam o que
de mais mo der no exis tia no di re i to pe ni ten ciá rio, edi fi -
can do uma mo de lar ins ti tu i ção pri si o nal que me re ceu
a ad mi ra ção de todo o mun do ci vi li za do.

Re to ma do o pro ces so de mo crá ti co, Alkmim é
ele i to De pu ta do Fe de ral e pas sa a in te grar a Co mis -
são do Vale do São Fran cis co, sua ver da de i ra e pa -
trió ti ca ob ses são, com vis tas a re du zir um pou co as
enor mes vi cis si tu des da que la área do se ten trião mi -
ne i ro. Entre ga-se de cor po e alma à de fe sa de re cur -
sos para todo o Vale do São Fran cis co, sem des cu rar
por um ins tan te se quer de sua amo rá vel Bo ca i ú va,
ter ra na tal a que de di cou o mais acen dra do amor.

Com a ele i ção de Ku bits chek para o Go ver no de
Mi nas, foi-lhe co me ti da a ta re fa de di ri gir a Se cre ta ria da 
Fa zen da, acres ci da da pe sa da res pon sa bi li da de de re -
cu pe rar a má qui na ar re ca da do ra do Esta do e, com isto,
pos si bi li tar re cur sos pú bli cos para dar su por te ao pro -
gra ma de no mi na do “Bi nô mio Ener gia e Trans por tes”,
com que Jus ce li no re vo lu ci o nou o Esta do e deu mos -
tras ao Bra sil de sua imen sa ca pa ci da de re a li za do ra.

Re e le i to para a Câ ma ra Fe de ral, José Ma ria
Alkmim vai vi ver os mais in ten sos dias de sua agi ta da
vida par la men tar, em meio à cri se que cul mi nou com o
su i cí dio de Ge tú lio Var gas e de to das as con se qüên ci as 
de seu tres lou ca do, mas dig no ges to. A cri se de sa gua -
ria na pos se de Café Fi lho na Pre si dên cia e o iní cio de
uma tra ma gol pis ta que ti nha como ob je ti vo prin ci pal
evi tar a anun ci a da ele i ção de Jus ce li no para o Ca te te.

Alkmim já li de ra va a Ban ca da do PSD e per ce -
beu num re ta lho de con ver sa com o Pre si den te Café
Fi lho, em con va les cen ça no Hos pi tal dos Ser vi do res
do Esta do, que es ta va se ar ti cu lan do um gol pe de
Esta do para im pe dir a pos se de Jus ce li no.

Numa ação rá pi da e efi ci en te, Alkmim de tém
com ha bi li da de a tra ma gol pis ta e as se gu ra com o
Ge ne ral Lott a pos se do Se na dor Ne reu Ra mos como 
Pre si den te, ga ran tin do com isso o re sul ta do do ple i to
e a pos se do ele i to pelo povo.

Empos sa do, Jus ce li no o con vi da para o Mi nis té rio 
da Fa zen da. Mais uma vez as ha bi li da des e qua li da des
de ho mem pú bli co de Alkmim fo ram pos tas à pro va, no
exer cí cio da mais di fí cil das Pas tas mi nis te ri a is, nor mal -
men te sub me ti da a pres sões de toda na tu re za.

Assu miu o Mi nis té rio, ini ci ou fran co e de ci di do
com ba te à so ne ga ção, re cu pe rou a ca fe i cul tu ra bra si -
le i ra, pro i biu a im por ta ção de bens su pér flu os e sun -
tuá ri os e, prin ci pal men te, pro te geu o erá rio con tra a
ação de seus con tu ma zes pre da do res e, prin ci pal -
men te, es ta be le ceu no exer cí cio de suas fun ções pa -
drões de hon ra dez e dig ni da de que o qua li fi ca ram
para sem pre como um po lí ti co res pe i tá vel.

Afas ta do de Jus ce li no por ques tões da po lí ti ca
mi ne i ra, vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos para um man -
da to que co in ci dia com a ele i ção de Jâ nio Qu a dros. É
bom dar ên fa se à cir cuns tân cia de que a pre sen ça de
Alkmim no Mi nis té rio da Fa zen da pos si bi li tou a Jus -



ce li no os me i os para a gran de epo péia de Bra sí lia,
sem o que o so nho da trans fe rên cia da ca pi tal para o
Pla nal to Cen tral não pas sa ria de uma mi ra gem.

No co man da de uma dura opo si ção ao Go ver no
de Jânio Qu a dros e quan do este se des ca mi nha para a
aven tu ra gol pis ta, eis Alkmim à fren te das ar ti cu la ções
para im pe dir a con su ma ção da tra ma, con du zin do Ra -
ni e ri Ma zil li à Pre si dên cia e pre pa ran do o ter re no para
ado ção do sis te ma par la men ta ris ta de go ver no.

De fla gra da a Re vo lu ção de 1964, da qual foi um
dos ar ti cu la do res em Mi nas ao lado de Ma ga lhães
Pin to, Alkmim é ele i to Vi ce-Presidente do pri me i ro
Go ver no mi li tar de Cas tel lo Bran co. 

Isra el Pi nhe i ro, ele i to Go ver na dor de Mi nas, o
con vo ca para a Se cre ta ria da Edu ca ção, onde mais
uma vez de i xa à mos tra sua ope ro si da de e es pí ri to pú -
bli co. Du ran te todo este lon go pe río do de in ten sa ati vi -
da de po lí ti ca, José Ma ria Alkmim ja ma is de i xou de cu i -
dar da San ta Casa de Mi se ri cór dia de Belo Ho ri zon te,
que pre si diu por qua tro dé ca das e à qual deu toda sua
vida ao lado de ou tros be ne mé ri tos ci da dãos.

Nos de i xou no dia 22 de abril de 1974, e le vou a
sa ga ci da de, a ex pe riên cia acu mu la da e pro fun da
sen si bi li da de po lí ti ca, de i xan do como exem plo para
to dos nós – seus su ces so res, ja ma is subs ti tu tos – a li -
ção de hon ra dez e pa tri o tis mo.

José Ma ria, o mi ne i ro de Bo ca i ú va, hon rou o
povo mi ne i ro, dig ni fi cou Mi nas Ge ra is, foi fun da men -
tal para o Bra sil em mo men tos de cri ses e de i xou aos
seus her de i ros a cer te za de que po de rão, de pe i to
aber to, tê-lo com um gran de bra si le i ro.

Vo cês, fa mi li a res, po dem se or gu lhar do ser hu -
ma no que foi o nos so sa u do so Alkmim. E po de mos di -
zer que o Bra sil sen te a sua fal ta e Mi nas Ge ra is o re -
ve ren cia com gra ti dão e sa u da des eter nas.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)

– O Se na do Fe de ral se eno bre ce ao pres tar esta ho me -
na gem me re ci da à fi gu ra imor tal de José Ma ria Alkmim. 

Nós que so mos ho mens pú bli cos, que so mos po -
lí ti cos, bus ca mos não ape nas ob ser var as leis, mas, aci -
ma de tudo, olhar, ob ser var os bons exem plos que fo -
ram tra zi dos à nos sa re pú bli ca, à his tó ria da nos sa de -
mo cra cia, pela re pre sen ta ção de Mi nas Ge ra is.

Os seus três Se na do res, José Alen car, Fran ce li no 
Pe re i ra e Arlin do Por to es tão de pa ra béns ao se lem bra -
rem de que Mi nas, que ob ser va as suas leis, ob ser va de 
per to os bons exem plos de i xa dos pelos seus gran des
fi lhos, a exem plo de José Ma ria Alkmim.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A Mesa sus pen de a ses são por 5 mi nu tos, para os
cum pri men tos aos fa mi li a res de José Ma ria Alkmim.

Está sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 59 mi nu tos, a ses são 
é re a ber ta às 16 ho ras e 01 mi nu to.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Está re a ber ta a ses são.

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

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 323, DE 2001-CN
(Nº 546/2001, na ori gem)

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Em adi ta men to à Men sa gem nº 329, de 11 de

abril de 2001, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos -
sas Exce lên ci as, acom pa nha da de Expo si ção de Mo -
ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, pro pos ta no sen ti do de que seja 
subs ti tu í do o De mons tra ti vo dos Be ne fí ci os Tri bu tá ri -
os e Pre vi den ciá ri os, cons tan te do Pro je to de Lei nº 4,
de 2001-CN, que “Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria para o exer cí cio de
2002 e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 150/MP

Bra sí lia, 8 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Em 11 de abril úl ti mo, por in ter mé dio da EM nº

82/MP (có pia em ane xo), sub me ti à su pe ri or con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia pro pos ta de Pro je to de Lei 
de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO.

2. Com re la ção a esse Pro je to, o Mi nis té rio da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al en de re çou a este
Mi nis té rio o Ofí cio MPAS-SE nº 99, de 31 de maio de
2001, co mu ni can do ter sido cons ta ta do erro ma te ri al
no ar qui vo per ti nen te ao De mons tra ti vo dos Be ne fí ci -
os Tri bu tá ri os e Pre vi den ciá ri os, que con fi gu ra como
ane xo do alu di do pro je to de lei.

3. Com vis ta a sa nar, no me nor pra zo pos sí vel, 
o erro ma te ri al as si na la do pela Pre vi dên cia So ci al,
sub me to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia pro pos ta no sen ti do de que seja subs ti tu í do o ar -
qui vo que con tém o De mons tra ti vo ori gi nal, hoje
peça in te gran te do pro je to de lei, pelo ar qui vo que
ora en ca mi nho, o qual con subs tan cia novo De mons -
tra ti vo dos Be ne fí ci os Tri bu tá ri os e Pre vi den ciá ri os,
ago ra com va lo res re vis tos e cor re tos.

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.) 

AVISO

 DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 210/2001, de 7 do cor ren te, co mu ni can do a
im pos si bi li da de de pres tar as in for ma ções em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 32, de 2001, do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, por en vol ver ma té ria pro -
te gi da pelo si gi lo fis cal, con for me dis põe o art. 198 do
Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal. 

A co mu ni ca ção foi en ca mi nha da, em
có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIOS 

DO MINISTRO DE ESTADO
DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Nº 234/2001, de 5 do cor ren te, en ca mi nhan do as in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 31, de 2001,
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Ao Arqui vo.

Nº 238/2001, de 5 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 85,
de 2001, do Se na dor Wal deck Orne las. Ao Arqui vo.

Nº 239/2001, de 5 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 84,
de 2001, do Se na dor Wal deck Orne las. 

A co mu ni ca ção foi en ca mi nha da, em
có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.



MATÉRIAS RECEBIDAS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDAS DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, DE 1990

(Nº 188/91, na que la Casa)

De ter mi na a se le ção ob je ti va de
pes so as sub me ti das a fis ca li za ção de tri -
bu tos fe de ra is e equi pa ra ao cri me de
pre va ri ca ção a in ter fe rên cia con trá ria por 
au to ri da des po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas.

EMENDA Nº 1

Dê-se à Emen ta do pro je to a se guin te re da ção:
”De ter mi na a se le ção ob je ti va de pes -

so as sub me ti das à fis ca li za ção de tri bu tos
fe de ra is e dá ou tras pro vi dên ci as.“

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 1º do art. 1º do pro je to a se guin te re -
da ção:

”Art. 1º ..................................................
§ 1º Os con tri bu in tes se rão se le ci o na dos

para fis ca li za ção me di an te cri té ri os ob je ti vos,
es ta be le ci dos pe los ór gãos fis ca li za do res. 

............................................................."

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 3º do art. 1º do pro je to a se guin te re -
da ção:

“Art. 1º ...........................................
§ 3º O art. 319 do Có di go Pe nal pas sa

a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 319. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Nas mes mas pe nas

in ci de a au to ri da de que de ter mi nar a fis ca li -
za ção tri bu tá ria em de so be diên cia aos cri té -
ri os de se le ção ob je ti va, para sa tis fa zer in te -
res se ou sen ti men to pes so al.”

EMENDA Nº 4

Su pri ma-se o art. 3º do pro je to.

PROJETO ORIGINAL
 APROVADO PELO SENADO

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A fis ca li za ção tri bu tá ria fe de ral ze la rá

pelo cum pri men to da le gis la ção tri bu tá ria, obe de cen -

do aos prin cí pi os da le ga li da de, da im pes so a li da de e
da mo ra li da de.

§ 1º Os con tri bu in tes e res pon sá ve is por tri bu to
fe de ral e as pes so as isen tas se rão se le ci o na dos para 
fis ca li za ção me di an te cri té ri os ob je ti vos, es ta be le ci -
dos pe los ór gãos fis ca li za do res.

§ 2º Os ór gãos fis ca li za do res es ta be le ce rão pe ri -
o di ca men te os cri té ri os a que se re fe re o pa rá gra fo an -
te ri or, po den do dar-lhes a fle xi bi li da de ne ces sá ria à sua
ade qua ção à po lí ti ca eco nô mi co-fiscal do go ver no.

§ 3º Equi pa ra-se ao cri me de pre va ri ca ção a de -
ter mi na ção por au to ri da de po lí ti ca ou ad mi nis tra ti va
para im pe dir a fis ca li za ção de con tri bu in te ou res pon -
sá vel se le ci o na do na for ma do pa rá gra fo pre ce den te
ou para ser fis ca li za da pes soa fí si ca ou ju rí di ca não
se le ci o na da ob je ti va men te, res sal va dos os ca sos
pre vis tos em lei.

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.
Se na do Fe de ral, 27 de fe ve re i ro de 1991. – Ma u ro 

Bene vi des, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

....................................................................................
Pre va ri ca ção
Art. 319. Re tar dar ou de i xar de pra ti car, in de vi -

da men te, ato de ofí cio, ou pra ti cá-lo con tra dis po si ção 
ex pres sa de lei, para sa tis fa zer in te res se ou sen ti -
men to pes so al:

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, e mul ta.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

EMENDA DA CÂMARA 
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131, DE 1996

(Nº 4.857/98, na que la Casa)

Dis põe so bre a lín gua bra si le i ra de
si na is e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1

Subs ti tua-se nos arts. lº, 2º e 4º do pro je to a ex -
pres são “Lin gua gem Bra si le i ra de Si na is – LIBRAS”
por “Lín gua Bra si le i ra de Si na is – LIBRAS”.

 



O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re co nhe ci da como meio le gal de co mu -

ni ca ção e ex pres são a Lin gua gem Bra si le i ra de Si na is
– LIBRAS e ou tros re cur sos de ex pres são a ela as so ci -
a dos.

Pa rá gra fo úni co. Enten de-se como Lin gua gem
Bra si le i ra de Si na is a for ma de co mu ni ca ção e ex pres -
são, em que o sis te ma lin güís ti co de na tu re za vi su -
al-motora, com es tru tu ra gra ma ti cal pró pria, cons ti tu em
um sis te ma lin güís ti co de trans mis são de idéi as e fa tos,
ori un dos de co mu ni da des de pes so as sur das do Bra sil.

Art. 2º Deve ser ga ran ti do, por par te do po der
pú bli co em ge ral e em pre sas con ces si o ná ri as de ser -
vi ços pú bli cos, for mas ins ti tu ci o na li za das de apo i ar o
uso e di fu são da Lin gua gem Bra si le i ra de Si na is
como meio de co mu ni ca ção ob je ti va e de uti li za ção
cor ren te das co mu ni da des sur das do Bra sil.

Art. 3º As ins ti tu i ções pú bli cas e em pre sas con -
ces si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos de as sis tên cia à sa -
ú de de vem ga ran tir aten di men to e tra ta men to ade -
qua do aos por ta do res de de fi ciên cia au di ti va, de
acor do com as nor mas le ga is em vi gor.

Art. 4º O sis te ma edu ca ci o nal fe de ral e os sis -
te mas edu ca ci o na is es ta du a is, mu ni ci pa is e do Dis -
tri to Fe de ral de vem ga ran tir a in clu são nos cur sos
de for ma ção de Edu ca ção Espe ci al, de Fo no a u di o -
lo gia e de Ma gis té rio, em seus ní ve is mé dio e su pe -
ri or, do en si no da Lin gua gem Bra si le i ra de Si na is,
como par te in te gran te dos Pa râ me tros Cur ri cu la res
Na ci o na is – PCNs, con for me le gis la ção vi gen te.

Pa rá gra fo úni co. A Lin gua gem Bra si le i ra de Si -
na is não po de rá subs ti tu ir a mo da li da de es cri ta da
lín gua por tu gue sa.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 26 de no vem bro de 1998. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Assun tos So ci a is.)

PARECERES

PARECER Nº 552, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 100, de 2000
(nº 2.408/96, na Casa de ori gem), que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 26 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996.

Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 100, de 2000, de
au to ria do De pu ta do Vic Pi res Fran co, tem como ob je -
ti vo in clu ir con te ú dos e prá ti cas de in for má ti ca nos
cur rí cu los do en si no fun da men tal e mé dio. Para tan to, 
pro põe acres cen tar um pa rá gra fo no art. 26 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei de Di re tri zes e 
Ba ses da Edu ca ção – LDB), que dis põe so bre a com -
po si ção des ses cur rí cu los.

Enten de o Au tor que a vida e o tra ba lho no mun -
do mo der no re que rem co nhe ci men tos so bre o uso da 
in for má ti ca. Para ele, a in for ma ti za ção do en si no tor -
na “as pes so as mais di nâ mi cas, mais in te res sa das,
mais pro du ti vas, mais atu a li za das e mais pre pa ra das
para o exer cí ci os da ci da da nia e a qua li fi ca ção para o
tra ba lho”.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to em exa me 
foi apro va do pe las Co mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra
e Des por to e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção,
na for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do.

Nes ta Casa, a pro pos ta foi en ca mi nha da ape -
nas à Co mis são de Edu ca ção.

II – Aná li se

Na atu a li da de, é im pos sí vel ne gar a im por tân cia 
que a in for má ti ca as su miu para o de sem pe nho sa tis -
fa tó rio de nos sas ati vi da des co ti di a nas. Do es cri tó rio
ou da re si dên cia po de mos pa gar con tas, fa zer com -
pras, as sis tir, ao vivo, even tos que se re a li zam alhu -
res, en tre ou tras co i sas. Além dis so, con for me re co -
nhe ce, com pro pri e da de, o Au tor do pro je to de lei aqui 
co men ta do, o uso da in for má ti ca es ti mu la nos sa cu ri -
o si da de e nos sa par ti ci pa ção ati va no mun do so ci al e
pro du ti vo em que es ta mos in se ri dos.

Infe liz men te, no Bra sil, onde pre va le cem si tu a -
ções de pro fun das de si gual da des eco nô mi cas e so ci -
a is, gran de par ce la da po pu la ção não tem aces so a
tais be ne fí cio. Con se qüen te men te, par te sig ni fi ca ti va
des se con tin gen te en con tra bar re i ras in trans po ní ve is
quan do ten ta in gres sar no mer ca do de tra ba lho.

Ade ma is, para par ti ci par com com pe ti ti vi da de
do ce ná rio mun di al glo ba li za do o Bra sil ne ces si ta,
fun da men tal men te, qua li fi car sua mão-de-obra, tor -
nan do-a ca paz de do mi nar no vas tec no lo gi as e, con -
se qüen te men te, as lin gua gens de las de cor ren tes.

Para o de sem pe nho des sa ta re fa, não te mos
dú vi das do re le van te pa pel que a es co la deve exer cer. 
Tan to é as sim que, em qual quer par te do mun do, os
sis te mas de en si no en con tram-se en vol vi dos com re -
for mas edu ca ti vas, cujo prin ci pal ob je ti vo é es tru tu rar
es pa ços e es tra té gi as de apren di za gem ca pa zes de



tor nar in di ví du os ap tos para o de sem pe nho de ati vi -
da des que ca rac te ri zam a vida mo der na.

Em tais cir cuns tân ci as, a pre o cu pa ção do De -
pu ta do Vic Pi res Fran co afi gu ra-se com pre en sí vel e
lou vá vel.

O es tu do da in for má ti ca, ob je to do pro je to de
lei em co men to, está pre vis to nos Pa râ me tros Cur ri -
cu la res Na ci o na is (PCN). No en si no fun da men tal, a
par tir da 5ª sé rie, será de sen vol vi do o tema “Tec no -
lo gi as da Co mu ni ca ção e Infor ma ção”. De acor do
com a pro pos ta dos PCNs, esse con te ú do “diz res -
pe i to aos re cur sos tec no ló gi cos que per mi tem o
trân si to de in for ma ções, que po dem ser os di fe ren -
tes me i os de co mu ni ca ção (jor na lis mo im pres so, rá -
dio e te le vi são), os li vros, os com pu ta do res etc.”.

No âm bi to dos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o -
na is, o alu no do en si no mé dio terá con ta to com a in -
for má ti ca no de sen vol vi men to da área de no mi na da
“Lin gua gens, Có di gos e suas Tec no lo gi as”.

A im por tân cia da in for má ti ca, con tu do, exi ge
sua in clu são, de for ma mais ex plí ci ta, nos cur rí cu los
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio.

Os com po nen tes cur ri cu la res que for mam a
base co mum para es ses ní ve is de en si no es tão re la -
ci o na dos no art. 26 da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Di -
re tri zes e Ba ses da Edu ca ção. Con si de ra mos, pois,
opor tu na a ini ci a ti va de in clu ir novo pa rá gra fo a esse 
ar ti go, de modo a ex pres sar com cla re za a obri ga to -
ri e da de do en si no de in for má ti ca como meio de
apren di za gem e ins tru men to de tra ba lho.

Com pe te aos Esta dos e Mu ni cí pi os, com o in -
dis pen sá vel apo io da União, cri ar as con di ções ne -
ces sá ri as para que a abor da gem des sa ma té ria seja 
efi caz e ofe re ça aos alu nos co nhe ci men tos e ha bi li -
da des de que tan to ne ces si tam para sua ade qua da
in ser ção na so ci e da de con tem po râ nea.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 100, de 2000.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2001. – 
Ger son Ca ma ta, Pre si den te Even tu al – Nilo Te i xe -
i ra Cam pos, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Luiz
Pon tes – Fran ce li no Pe re i ra – José Fo ga ça – Ju -
vên cio da Fon se ca – Ra mez Te bet – Na bor Ju ni -
or – Pe dro Piva – Arlin do Por to – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ri car do San tos – Val mir Ama -
ral – Fre i tas Neto.

PARECER Nº 553, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001
(nº 2.515, de 2000, na Casa de Ori gem),
que dá nova de no mi na ção ao Insti tu to Na -
ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o -
na is – INEP.

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ro meu Tuma

I – Relatório

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001, de
au to ria do De pu ta do Paes Lan dim, visa dar nova de -
no mi na ção ao Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o na is – INEP, que pas sa a cha mar-se
Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o -
na is Aní sio Te i xe i ra – INEP.

Na jus ti fi ca ção, o au tor da pro po si ção em tela,
após apre sen tar a bi o gra fia des se gran de edu ca dor,
des ta ca pres tar-lhe jus ta ho me na gem em co me mo ra -
ção do cen te ná rio de seu nas ci men to no pró xi mo dia
12 de ju lho.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O INEP foi cri a do em ja ne i ro de 1937 com a de -
no mi na ção de Insti tu to Na ci o nal de Estu dos Pe da gó -
gi cos. Sua prin ci pal fun ção era a pes qui sa, mas tam -
bém atu a va na se le ção e tre i na men to do fun ci o na lis -
mo pú bli co da União.

Embo ra, já nos anos 40, hou ves se se tor na do o
prin ci pal ór gão de as ses so ra men to do Mi nis té rio da
Edu ca ção e Sa ú de, foi com Aní sio Te i xe i ra, ao as su -
mir sua di re ção em 1952, que esse ins ti tu to di na mi -
zou-se, com o pro pó si to de ofe re cer ao MEC me lhor
base de es tu dos e pes qui sas ne ces sá ria a sub si di ar
de ci sões de com pe tên cia des se mi nis té rio.

Como ad mi nis tra dor, Aní sio re ve lou-se ex tre -
ma men te com pe ten te, por que não só apre sen ta va
idéi as ino va do ras, como sa bia exe cu tar aqui lo que
ide a li za va.

Do INEP, di zia ele, ”es pe ra va-se uma to ma da de 
cons ciên cia na mar cha da ex pan são edu ca ci o nal bra -
si le i ra, o exa me do que foi fe i to e como foi fe i to e a ini -
ci a ti va de in qué ri tos pe los qua is se pos sa me dir a
qua li da de de nos so en si no

Com essa in ten ção, cri ou, em 1955, os Cen tros
Bra si le i ros de Pes qui sas Edu ca ci o na is nas ci da des
do Rio de Ja ne i ro, Re ci fe, Sal va dor, São Pa u lo e Por -
to Ale gre, que fo ram ad mi nis tra dos por in te lec tu a is de 

 



re no me, como Darcy Ri be i ro, Gil ber to Frey re, Fer -
nan do de Aze ve do, Abgar Re ne a ult, en tre ou tros.

Para sa nar as ca rên ci as que iam sen do des ven -
da das, o INEP pas sou a atu ar em cam pos di ver sos.
Assim é que re a li zou cam pa nha de cons tru ções es -
co la res, de for ma que fo ram edi fi ca das e equi pa das
cer ca de 700 es co las pri má ri as e em tor no de 20 es -
co las nor ma is. Pro mo veu, tam bém, di ver sos cur sos
de pre pa ra ção de pro fes so res pelo País.

As com pe tên ci as do INEP fo ram am pli a dos com 
a cri a ção da CALDEME (Cam pa nha do Li vro Di dá ti co 
e Ma nu a is de Ensi no) e a CILEME (Com pa nhia de
Inqué ri tos e Le van ta men tos do Ensi no Mé dio e Ele -
men tar). Essas ini ci a ti vas pi o ne i ras per sis tem no âm -
bi to do MEC, nos dias atu a is, em bo ra com no mes di -
ver sos.

Em 1957, cou be ao INEP, sob a di re ção de Aní -
sio, pla ne jar o sis te ma es co lar pú bli co de Bra sí lia e o
an te pro je to de lei or gâ ni ca de edu ca ção do novo Dis -
tri to Fe de ral.

Mar ca, ain da, sua ges tão a or ga ni za ção da Bi bli o -
te ca Cen tral do INEP, com um acer vo de 30 mil vo lu mes 
ex clu si vos so bre edu ca ção. No exer cí cio de 1958, dis tri -
bu iu 122 mil li vros para bi bli o te cas es co la res.

O INEP ha via al can ça do re no me in ter na ci o nal
e, me di an te co o pe ra ção da UNESCO, tra ba lha ram
nes se ins ti tu to os pro fes so res Ber tram Hut chin son e
Andrew Pi er ce, Ha vig hurst, Jac ques Lam bert, Otto
Kli ne berg e Char les Wa gley.

Pelo pe río do de mais de dez anos, Aní sio Te i xe i -
ra ad mi nis trou o INEP, de for ma com pe ten te e cri a ti -
va, e pas sou a ser, me re ci da men te, re co nhe ci do
como seu mais ilus tre di re tor. Por tan to, nada mais jus -
to que lhe seja pres ta da essa ho me na gem por oca -
sião do cen te ná rio de seu nas ci men to.

III – Voto

Ante o ex pos to, so mos pela apro va ção do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2001. – Nilo Te i xe i ra
Cam pos, Pre si den te Even tu al – Ro meu Tuma, Re la -
tor Ad Hoc – Luiz Pon tes – Hugo Na po leão – Ca sil -
do Mal da ner – Ra mez Te bet – Ger son Ca ma ta –
Ju vên cio da Fon se ca – Arlin do Por to – Na bor Jú -
ni or – Pe dro Piva – Val mir Ama ral – Ri car do san -
tos – Edu ar do Si que i ra Cam pos – José Fo ga ça –
Fran ce li no Pe re i ra.

PARECER Nº 554, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o pro ces so Di ver sos nº 54, de 
1997 (nº 622 na ori gem), do Tri bu nal de

Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 639/97, ado ta da pelo Ple -
ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, re -
fe ren te a fi xa ção dos co e fi ci en tes a se -
rem uti li za dos no cál cu lo para a dis tri bu i -
ção dos re cur sos dos Fun dos de Par ti ci -
pa ção dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os.

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 622-SGS-TCU, de 25 de se tem bro de
1997, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
– TCU en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da
De ci são nº 639/1997, ado ta da na Ses são Ordi ná ria
do Ple ná rio de 24 de se tem bro de 1997.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos 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 Cor te.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da, em 30
de se tem bro de 1997, onde foi pro to co li za da como Di -
ver sos nº 54, de 1999, sen do en ca mi nha da à Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 1º de ou tu bro de
1997.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Na De ci são nº 639/1997, o TCU de ci diu o que

se gue:
”8.1 – aguar dar o en vio dos da dos ofi ci a is de po -

pu la ção, com ple tos e de fi ni ti vos, por par te do Insti tu to 
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca — IBGE, em es -
tri ta con so nân cia com o pre vis to no art. 102 da Lei nº
8.443/92, a fim de que esta Cor te pos sa fi xar os co e fi -
ci en tes in di vi du a is de par ti ci pa ção, apli can do-se o
que es ta be le ce o art. 92 da Lei nº 5.172/66 e de ma is
cri té ri os de ra te io dos re cur sos dos Fun dos de Par ti ci -
pa ção, man ten do-se, em con se qüên cia, até o fi nal do
cor ren te exer cí cio, os co e fi ci en tes fi xa dos pela De ci -
são Nor ma ti va nº 1 4/96-TCU;

8.2 – de ter mi nar à Se cre ta ria de Con tas do Go -
ver no e Trans fe rên ci as Cons ti tu ci o na is que man te nha 
os con ta tos ne ces sá ri os com a Fun da ção IBGE, com
vis tas ao re ce bi men to no pra zo le gal da re la ção das
po pu la ções a que alu de o art. 102 da Lei nº 8.443/92,
para fins do pre vis to no art. lº, in ci so VI, da re fe ri da
nor ma le gal;

8.3 – de ter mi nar o ar qui va men to do TC nº
010.701/974 ante a in tem pes ti vi da de da re mes sa dos 



da dos da Con ta gem Na ci o nal Po pu la ci o nal de 1996
pela Fun da ção IBGE;

8.4 – re i te rar a de ter mi na ção for mu la da por
meio da De ci são nº 838/96-Plenário, no sen ti do de
que o Pre si den te da Fun da ção IBGE ado te, com o in -
tu i to de dar fiel cum pri men to ao dis pos to no § 2º do
art. 102 da Lei nº 8.443/92, pro vi dên ci as ob je ti van do
re me ter a este Tri bu nal, até o dia 31 de ou tu bro de
cada ano, a re la ção dos da dos po pu la ci o na is dos es -
ta dos e mu ni cí pi os, sob pena de apli ca ção das san -
ções pre vis tas na re fe ri da lei; e

8.5 – dar ciên cia des ta De ci são e do Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam ao Mi nis tro do Pla ne ja men -
to e ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal.“

A Fun da ção IBGE en ca mi nhou ao Tri bu nal de
Con tas da União o re sul ta do da Con ta gem Na ci o nal
Po pu la ci o nal de 1996, em 19 de agos to de 1997, con -
tem plan do os es ta dos e mu ni cí pi os, es tan do a ma té -
ria su pe ra da.

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 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 pelo en ca mi nha men to do pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor –
Fre i tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral
– Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Luiz
Otá vio – Ri car do San tos.

PARECER Nº 555, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Ofí cio nºs 34, de 1999 (nº
613/99, na ori gem), que en ca mi nha ao Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 20, § 4º,
da Lei nº 7.827, de 1989, as De mons tra -
ções Con tá be is do Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE,
com po si ção do pri me i ro se mes tre de
1999.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co 
Tra ta-se das de mons tra ções con tá be is do Fun -

do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te –
FNE, ad mi nis tra do pelo Ban co do Nor des te, com po -
si ção do pri me i ro se mes tre de 1999, en ca mi nha das

pelo Pre si den te do Ban co ao Pre si den te do Con gres -
so Na ci o nal, na data de 24 de agos to de 1999, em
cum pri men to ao art. 20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de
se tem bro de 1989.¹ Por essa ad mi nis tra ção, o Ban co
re ce be a taxa de ad mi nis tra ção equi va len te a três por
cen to do pa tri mô nio lí qui do do Fun do.²

A con ta bi li da de do Fun do se gue as di re tri zes do 
Pla no Con tá bil do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a -
men to do Nor des te – COFIN, ins ti tu í do pela di re to ria
do Ban co. As de mons tra ções con tá be is apre sen ta -
das abran gem o ba lan ço pa tri mo ni al, a de mons tra ção 
do re sul ta do, a de mons tra ção das mu ta ções do pa tri -
mô nio lí qui do e a de mons tra ção das ori gens e apli ca -
ções de re cur sos, apu ra dos se gun do a le gis la ção so -
ci e tá ria, com va lo res re la ti vos ao pri me i ro se mes tre
de 1999 e de 1998, se gui dos das no tas ex pli ca ti vas e
do pa re cer dos au di to res in de pen den tes.

O pa re cer dos au di to res in de pen den tes res sal va
os efe i tos da Me di da, Pro vi so ria nº 1.846-9, de 29 de ju -
nho de 1999, que pre vê a re du ção de ta xas e alon ga -
men to dos pra zos para os con tra tos ce le bra dos até 30
de no vem bro de 1999. Ten do em vis ta que o pra zo para
as re ne go ci a ções es ten de-se até 31 de mar ço de 1999,
não foi pos sí vel de ter mi nar seu im pac to nas de mons tra -
ções apu ra das em 30 de ju nho de 1999.

Até 30 de no vem bro de 1998, cabe ao Ban co
hon rar os cré di tos que se re ve lem ir re cu pe rá ve is. A
MP nº 1846-9, de 29 de ju nho de 1999, de ter mi nou
que as ope ra ções con tra ta das a par tir de 1º de de -
zem bro de 1998:

a) apre sen tas sem en car gos fi nan ce i ros de 8%
de taxa efe ti va de ju ros, acres ci dos da va ri a ção do
LGP-DI;

b) fos se o ris co ope ra ci o nal dis tri bu í do igual -
men te en tre o Ban co e o Fun do. Nas ope ra ções con -
tra ta das até 30 de no vem bro de 1998, a MP fa cul tou a 
re pac tu a ção dos en car gos fi nan ce i ros, a par tir de 1º
de de zem bro da que le ano, de modo a com pa ti bi li -
zá-los aos no vos cus tos.

É o re la tó rio

1.2. Aná li se

Com res pe i to à MP nº 1.846, vale res sal tar sua
con ver são na Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001.

Qu an to às de mons tra ções pro pri a men te di tas,
vale des ta car:

1 Ofí cio GAPRE.  99/613, de 23 de agos to de 1999.

2 Art. 13 da Lei nº 9.126, de 10 de no vem bro de 1995, que al te -
rou o art. 17 da Lei nº 7.827/89. 

 



a) nos ba lan ços pa tri mo ni a is, re fe ren tes a 30 de
ju nho de 1999 e 1998: a ele va ção das ope ra ções de
cré di to, no ati vo cir cu lan te, e do ati vo re a li zá vel a lon -
go pra zo, em cer ca de 24%, res pec ti va men te, com
res pe i to ao exer cí cio an te ri or3; o in cre men to do ati vo,
em mais de 24%4; o acrés ci mo do pa tri mô nio lí qui do,
em mais de 24%5;

b) nas de mons tra ções de re sul ta do, re fe ren tes
aos exer cí ci os de 1999 e 1998: o au men to das re ce -
i tas de ope ra ções de cré di to, em mais de 53%6; a
me lho ria de mais de 71% no lu cro lí qui do do se mes -
tre7.

Mas, de um lado, a es tru tu ra or ga ni za ci o nal re -
la ti va à ges tão do Fun do foi sig ni fi ca ti va men te al te -
ra da pela 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 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.”

Des sa for ma, além da cri a ção do Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te – FDN e da Agên cia
de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE, foi al te -
ra da a de no mi na ção do Con se lho De li be ra ti vo da
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te
– SUDENE para Con se lho De li be ra ti vo para o De -
sen vol vi men to do Nor des te. O FDN con ti nua a man -
ter, como agen tes ope ra do res, o Ban co do Nor des te 
do Bra sil S.A. e ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras ofi ci a -
is fe de ra is, a se rem de fi ni das em ato do Po der Exe -
cu ti vo.8

De ou tro, vale tam bém no tar que re cen te de ci -
são do Tri bu nal de Con tas da União, jun ta da às
Con tas do FNE, de 1998, a pro pó si to de au di to ria
ope ra ci o nal no Fun do, pro mo ve de ter mi na ções co -
mo9:

a) a re gu la ri za ção dos pro ces sos de
co bran ça ju di ci al dos cré di tos ina dim pli dos
den tro dos pra zos pre vis tos nos nor ma ti vos
in ter nos do Ban co do Nor des te;

3R$1.076 mi lhões so bre R$869 mi lhões, nas ope ra ções de cré di -
to re a li zá ve is no cur so do exer cí cio sub se qüen te, e 4.653 mi lhões 
so bre R$3.758 mi lhões, no re a li zá vel a lon go pra zo. 
4R$5.938 mi lhões, em 1999, so bre R$4.778 mi lhões, em 1998.
5 R$5.937 mi lhões, em 1999, so bre R$4.771 mi lhões, em 1998.
6 R$274 mi lhões so bre R$179 mi lhões, em 1999 e 1998, res pec ti -
va men te..
7 R$192 mi lhões so bre R$112 mi lhões, em 1999 e 1997 res pec ti -
va men te. .

b) a abs ten ção de que o Ban co pro mo -
va re ne go ci a ções de dí vi das em des con for -
mi da de com os per mis si vos le ga is per ti nen -
tes, evi tan do, tam bém, a ocor rên cia de dis -
tor ções nas in for ma ções con tá be is pro du zi -
das pelo Ban co, mor men te na que las re fe -
ren tes ao seu Ati vo;

c) o ri go ro so cum pri men to, pelo Ban -
co, das nor mas do Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal, im ple men ta das por meio de Re so lu -
ções do Ban co Cen tral do Bra sil, em es pe ci -
al os di ta mes da Re so lu ção nº 1.748/90, evi -
tan do au to no ma ti za ção quan to ao pro vi si o -
na men to de cré di tos de li qui da ção du vi do sa;

d) a não re a li za ção de con ces sões de
cré di tos a em pre sas con si de ra das de ris co
fora dos li mi tes de com pro me ti men to má xi -
mo do gru po, es ta be le ci dos pelo BACEN e
pe las nor mas in ter nas do BNB, mor men te
no que con cer ne aos per cen tu a is so bre o
to tal do Pa tri mô nio Lí qui do do Ban co.

A SECEX/CE fi cou en car re ga da de re e xa mi -
nar, sob o pris ma da con tra ta ção e li be ra ção dos re -
cur sos do FNE, a ques tão do su pos to tra ta men to
pre fe ren ci al dado a gran des gru pos em pre sa ri a is,
em des res pe i to ao art. 3º da Lei nº 7.827/89, e à
iden ti fi ca ção dos mem bros da Di re to ria e do Con se -
lho de Admi nis tra ção do BNB, res pon sá ve is pe los
fa tos con sig na dos nos itens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 e
8.1.7 da De ci são nº 247/99-TCU-Plenário (Ata nº
19), co mu ni can do a res pe i to aos Re la to res dos TCs
275.154/1995-5 (pres ta ção de con tas do FNE, exer -
cí cio de 1994) e 275.228/1997-5 (pres ta ção de con -
tas do FNE, exer cí cio de 1996), am bos ob je to de re -
cur so de re vi são de au to ria do Mi nis té rio Pú bli co.
Hou ve tam bém de ter mi na ção de jun ta da de có pia
da au di to ria ope ra ci o nal às con tas do FNE, con cer -
nen tes ao exer cí cio de 1998, para exa me em con -
jun to, e do en vio de có pia da De ci são, do Re la tó rio e 
do Voto às Co mis sões de Fis ca li za ção e Con tro le e
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral.

Ou tro pon to a con si de rar re si de na pu bli ca ção já 
efe tu a da das de mons tra ções con tá be is do BNB e do
FNE, re fe ren tes a 31 de de zem bro de 2000, nos me i -
os de co mu ni ca ção, a exem plo da Ga ze ta Mer can til.10

O exa me mais acu ra do das de mons tra ções em apre -
ço mos tra-se, s.m.j., ino por tu no e ina de qua do.

8Arts. 23 e 26 e 28 da MP nº 2.l46-l/2001.
9De ci são nº 99/2001 – Ple ná rio, pu bli ca da no DOU de 26-3-2001.



Con si de ran do a me lho ria ob ser va da no de sem -
pe nho do FNE, as mu dan ças efe tu a das na es tru tu ra
or ga ni za ci o nal da ges tão do Fun do, as in ves ti ga ções
já em cur so no TCU, que tem ci en ti fi ca do o Con gres -
so Na ci o nal dos re sul ta dos de suas ações, e o tem po
trans cor ri do en tre os atos e fa tos re gis tra dos, res ta,
ape nas, to mar co nhe ci men to do pro ces sa do e re me -
ter a ma té ria ao ar qui vo.

II – Voto

Isso pos to, vo ta mos pelo co nhe ci men to do con -
te ú do do Pro ces sa do e pela re mes sa da ma té ria ao
ar qui vo.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Fre i -
tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Ri car do San tos.

PARECER Nº 556, DE 2001

Da Co mis são de fis ca li za ção e Con tro le, so bre 
o nº  86, de 2000 (nº  2.806/2000 na ori gem), do Tri bu -
nal de Con tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 146/2000, re fe ren te à au di to ria na Esco la
Téc ni ca Fe de ral de São Cris tó vão – SE.

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 2806-SGS-TCU, de 16 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 có pia
da De ci são nº 146/2000, ado ta da pela lª Câ ma ra
da que la Insti tu i ção, re fe ren te à au di to ria re a li za da
na Esco la Téc ni ca Fe de ral de São Cris tó vão SE,
em que são res pon sá ve is os Srs. José Antô nio Xa -
vi er Neto e Fran cis co de Assis No na to de Fa ria e a
Srª. Cláu dia Ma ria Lima Dan tas. O tra ba lho fis ca li -
za tó rio, abran gen do os exer cí ci os de 1998 e 1999,
ana li sou os con tro les in ter nos e ope ra ci o na is da
Enti da de.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da, em 26
de maio de 2000, no Se na do Fe de ral, onde foi pro to -
co li za da como Avi so nº 86, de 2000, sen do en ca mi -
nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em
9-8-2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
No cur so do tra ba lho de au di to ria, fo ram cons ta -

ta das fa lhas e im pro pri e da des, o que en se jou au diên -
cia dos res pon sá ve is para a apre sen ta ção das jus ti fi -

ca ti vas. Após exa mi nar os ar gu men tos es po sa dos
pe los agen tes pú bli cos en vol vi dos, a SECEX/SE opi -
nou no sen ti do de dis pen sa da mul ta a que es ta ri am
su je i tos os res pon sá ve is, em face do aco lhi men to
par ci al das jus ti fi ca ti vas e de ou tras cir cuns tân ci as
apu ra das ao lon go do tra ba lho. Esse en ten di men to
foi man ti do pelo Tri bu nal, sem pre ju í zo de vá ri as ou -
tras de li be ra ções, en tre as qua is se des ta cam:

a) de ter mi na ção à Esco la Téc ni ca Fe de ral de
São Cris tó vão/SE para que:

– pla ne je as com pras e con tra ta ções de ser vi -
ços a se rem re a li za das num de ter mi na do exer cí cio,
abs ten do-se de re a li zar des pe sas par ce la das com
dis pen sa de li ci ta ção que ul tra pas sem os li mi tes pre -
vis tos no art. 24, II, do Esta tu to das Li ci ta ções (Lei nº
8.666/93);

– pro ce da à dis cri mi na ção da dis po ni bi li da de or -
ça men tá ria quan do da so li ci ta ção de com pras e ser -
vi ços, ob ser van do o dis pos to nos arts. 7º, § 2º, III, e
9º, 14 e 38 da Lei nº 8.666/93;

– abs te nha-se de re a li zar pes qui sa de pre ços
sem pre jun to aos mes mos for ne ce do res, por aten tar
aos prin cí pi os da iso no mia, igual da de e im pes so a li -
da de, pre co ni za dos no art. 3º da Lei nº 8.666/93;

– abs te nha-se de uti li zar o ins tru men to da apos -
ti la (art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93) para re gis trar a
pror ro ga ção de con tra to, por quan to o ins tru men to ju -
ri di ca men te há bil a de sem pe nhar esse pa pel é o ter -
mo adi ti vo;

– im ple men te o con tro le da pro du ção, cir cu la -
ção, guar da, con su mo e ven da dos bens agro pe cuá ri -
os, in dus tri a is e ou tros pro du zi dos na Esco la;

b) en vio de có pi as da De ci são, do Re la tó rio e do 
Voto, acom pa nha das do re la tó rio de au di to ria da
SECEX/SE, à Esco la, a tí tu lo de sub sí dio para o cum -
pri men to das de ter mi na ções do TCU, aler tan do os
res pon sá ve is que sua inob ser vân cia po de rá re per cu -
tir a apli ca ção da pe na li da de pre vis ta no art. 58, VII,
da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con -
tas da União).

Vis to isso, en ten de mos que foi dado ao tema
em co men to ade qua do en ca mi nha men to no âm bi to 
do TCU, não ca ben do a esta Co mis são ou tras pro -
vi dên ci as que não co nhe cer a ma té ria e de li be rar
pelo en ca mi nha men to ao ar qui vo do pro ces so em
apre ço.

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 tome co nhe ci men to do teor da
De ci são nº 146/2000 – TCU – lª Câ ma ra, so bre au di to ria 

 



na Esco la Téc ni ca Fe de ral de São Cris tó vão – SE. e de -
ter mi ne a re mes sa ao ar qui vo do Avi so nº 86, de 2000.–
Se na do ra He lói sa He le na, re la to ra.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor ad hoc
– Fre i tas Neto Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral
– Wel ling ton Ro ber to Edu ar do Su plicy Ge ral do
Althoff – Ri car do San tos.

PARECER Nº 557, de 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 93, de 2000 (nº
3.163/2000 na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 428/2000 re fe ren te à au di -
to ria re a li za da no Ser vi ço So ci al do Co -
mér cio – SESC – Admi nis tra ção Re gi o nal 
do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Re la tó rio

 His tó ri co

Esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le re -
ce beu o Avi so nº 3.163-SGS-TCU, de 26 de maio de 
2000, pelo 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 428/2000-TCU, ado ta da pelo Ple ná rio da -
que la Insti tu i ção, re fe ren te à au di to ria re a li za da no
Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC – Admi nis tra -
ção Re gi o nal do Rio de Ja ne i ro, com o ob je ti vo de
ve ri fi car a le ga li da de dos pro ce di men tos re la ti vos a
li ci ta ções, con tra tos, diá ri as, pas sa gens e pes so al.

 Os do cu men tos sob apre ci a ção 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. 

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/RJ – Se cre -
ta ria de Con tro le Exter no no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Avi so nº 93 foi re ce bi do no Se na do em 30 de
maio de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 9 de agos to de
2000.

 Aná li se

Em ra zão da au di to ria re a li za da, o Ple ná rio do
TCU de ci diu:

“8.1. de ter mi nar à Admi nis tra ção Re gi o nal do
Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC no Esta do do Rio 
de Ja ne i ro a ado ção de pro vi dên ci as no sen ti do de:

8.1.1. ob ser var o Re gu la men to de Li ci ta ções e
Con tra tos, apro va do pela Re so lu ção nº 949, de
26-8-98, do Con se lho Na ci o nal do SESC (DOU de
16-9-98), es pe ci al men te as dis po si ções con ti das no:

a) art. 6º, re la ti va men te aos li mi tes fi xa dos para
a dis pen sa e a ade qua da mo da li da de de li ci ta ção;

b) art. 7º, no que se re fe re ao par ce la men to de
obras, ser vi ços e com pras;

8.1.2. pro mo ver, caso ain da não o te nha fe i to,
cer ta me li ci ta tó rio des ti na do à con tra ta ção dos ser vi -
ços de ma nu ten ção do sis te ma cen tral de ar con di ci o -
na do na uni da de de Co pa ca ba na, tão logo ex pi re o
pra zo de vi gên cia do con tra to ce le bra do, me di an te
dis pen sa de li ci ta ção, com a em pre sa WH Enge nha -
ria Ltda.;

8.2. de ter mi nar, com ful cro no art. 194, in ci so I,
do Re gi men to Inter no/TCU, a jun ta da do pre sen te
pro ces so às con tas do SESC/RJ, re la ti vas ao exer cí -
cio so ci al de 1996 (TC575.339/1997-1)."

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 des ta Co mis são,
do Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, opi na mos por
que seja dado co nhe ci men to da De ci são nº
428/2000-TCU a esta Co mis são e que se de li be re
pelo en ca mi nha men to do pro ces so ao ar qui vo

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. –  Ney
Su as su na, Pre si den te –  Edu ar do Su plicy, Re la tor
ad hoc – Fre i tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val -
mir Ama ral – Wel ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio –
Ge ral do Althoff – Ri car do San tos.

PARECER Nº 558, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção Con -
tro le, so bre o Avi so nº 129, de 2000 (nº
4.255/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 326/2000, re fe ren te à au di -
to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Ci dre i ral/RS.

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 4.255-SGS-TCU, de 12 de ju lho 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 do Acór dão nº
326/2000, apro va do na Ses são Ordi ná ria da Pri me i ra
Câ ma ra, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Ci dre i ra/RS.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral 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 Cor te de en vi ar có pia de to dos
os jul ga men tos ati nen tes a au di to ri as a esta Casa.

A au di to ria teve o ob je ti vo de ve ri fi car a ges tão
de re cur sos fe de ra is trans fe ri dos à men ci o na da pre -
fe i tu ra, abran gen do o pe río do de 1º de ja ne i ro a 22 de
no vem bro de 1996.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da, em 1º
de agos to de 2000, nes te Se na do Fe de ral, onde foi
pro to co li za da como Avi so nº 129, de 2000, e en ca mi -
nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em 9
de agos to de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A au di to ria re a li za da per mi tiu cons ta tar ir re gu la -

ri da des e fa lhas na ad mi nis tra ção das trans fe rên ci as
fi nan ce i ras, obri ga tó ri as e vo lun tá ri as.

Pro mo vi da a au diên cia do res pon sá vel, não fo -
ram aco lhi das suas ra zões de jus ti fi ca ti vas quan to
aos se guin tes as pec tos: a) ine xis tên cia de do cu men -
tos re fe ren tes ao es tá gio do pro ces so de mu ni ci pa li -
za ção das ações e ser vi ços de sa ú de (SUS), nos ter -
mos pre vis tos na Lei nº 8.080/90; b) fal ta de do cu men -
ta ção com pro van do a apli ca ção dos re cur sos re ce bi -
dos do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu -
ca ção – FNDE (Con vê nio nº 5.013/96) e da ex tin ta
Fun da ção de Assis tên cia ao Estu dan te-FAE (Con vê -
nio nº 2.787/94), nos res pec ti vos ob je tos con ve ni a -
dos; c) não ma nu ten ção em con tas ban cá ri as es pe cí -
fi cas dos re cur sos fe de ra is re pas sa dos à Pre fe i tu ra; e
d) ine xis tên cia de re gis tros con tá be is para o con tro le
das re ce i tas e des pe sas re la ti vas aos re cur sos do
Fun do Espe ci al, con so an te a Lei nº 7.525/86.

As ir re gu la ri da des apon ta das re sul ta ram, den -
tre ou tras me di das, em:

a) apli ca ção ao Sr. João Ori val do Je -
sus Pe i xo to da mul ta pre vis ta no art. 58, in -
ci sos II e III, da Lei nº 8.443/92, no va lor de
R$2.000,00 (dois mil re a is), fi xan do-lhe o
pra zo de quin ze dias, a con tar da no ti fi ca -
ção, para com pro var, pe ran te o Tri bu nal (art. 
165, in ci so III, alí nea a, do Re gi men to Inter -
no), o re co lhi men to da dí vi da aos co fres do
Te sou ro Na ci o nal, atu a li za da mo ne ta ri a -
men te, a par tir do dia se guin te ao tér mi no

do pra zo ora es ta be le ci do; b) au to ri za ção
para a co bran ça ju di ci al da dí vi da, nos ter -
mos do art. 28, in ci so II, da Lei nº 8.443/92,
caso não aten di da a no ti fi ca ção;

c) de ter mi na ção ao FNDE para que re -
me ta ao TCU os pa re ce res téc ni cos con clu si -
vos ou, se for o caso, por in ter mé dio da Se -
cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no, as res -
pec ti vas to ma das de con tas es pe ci a is, re fe -
ren tes aos con vê ni os nº 5.013/96 e 2.787/94; 

d) de ter mi na ção ao Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão, por meio
de seu ór gão com pe ten te, para que re me ta
ao TCU os pa re ce res téc ni cos con clu si vos
ou, se for o caso, por meio da Se cre ta ria Fe -
de ral de Con tro le Inter no, a res pec ti va to ma -
da de con tas es pe ci al, re fe ren te ao con vê -
nio nº 627/93.

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 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 pelo en ca mi nha men to do pro ces so ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor –
Fre i tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral
– Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Luiz
Otá vio – Ri car do San tos.

PARECER Nº 559, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 188, de 2000 (nº

6.394/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 229/2000, re fe ren te à Au di -
to ria re a li za da na Se cre ta ria de Sa ú de do
Esta do de São Pa u lo. 

Re la tor: Se na dor Luiz Ota 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 6.394-SGS-TCU, de 29 de se tem bro de
2000, me di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da
União en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia do Acór -
dão nº  229/2000, ado ta do pelo Ple ná rio da que la
Insti tu i ção, re fe ren te à Au di to ria na Se cre ta ria de Sa -
ú de do Esta do de São Pa u lo.

 



Os do cu men tos em co men to 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.

A Au di to ria, re a li za da em apo io à ela bo ra ção da
Lei Orça men tá ria Anu al de 2000, abran geu três obras 
na re gião me tro po li ta na de São Pa u lo, re fe ren tes aos
Hos pi ta is do Ita im Pa u lis ta, de Di a de ma e de Ita pe vi,
que re ce be ram re cur sos con sig na dos no or ça men to
da União de 1999, no pro gra ma de tra ba lho
13.075.0428.3376.2674.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral, em 10 de ou tu bro de 2000, onde foi pro to co -
la do sob o nº 188, de 2000, e en ca mi nha do à Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 13 de ou tu -
bro de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A Au di to ria abran geu a ges tão do Sr. José da

Sil va Gu e des, Se cre tá rio de Esta do da Sa ú de de São
Pa u lo, ten do-se apu ra do que nos hos pi ta is de Di a de -
ma e de Ita pe vi ocor re ram ape nas im pro pri e da des
for ma is, en quan to no hos pi tal do Ita im Pa u lis ta fo ram
ob ser va das ir re gu la ri da des ti das como gra ves, re la ti -
vas ao pa ga men to, com re cur sos do Con vê nio nº
441/95-FNS, de des pe sas con tra í das em data an te ri -
or à da ce le bra ção do acor do, além de não te rem sido
per fe i ta men te jus ti fi ca das.

Pro mo vi da a au diên cia do res pon sá vel e apre -
sen ta das as ra zões de jus ti fi ca ti vas, o Tri bu nal, com
base nos pa re ce res da Uni da de Téc ni ca, de ci diu:

a) re je i tar, em par te, as ra zões de jus ti -
fi ca ti vas apre sen ta das pelo res pon sá vel,
apli can do-lhes a mul ta pre vis ta no art. 58,
in ci so II, da Lei nº 8.443/92, no va lor in di vi -
du al de R$4.000,00;

b) de ter mi nar ao Se cre tá rio de Esta do
da Sa ú de de São Pa u lo que ob ser ve as nor -
mas que re gem as trans fe rên ci as de re cur -
sos para exe cu ção des cen tra li za da de pro -
gra mas de tra ba lho con sig na dos no Orça -
men to Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da
União, em es pe ci al as con ti das: no art. 8º,
in ci so V, da Instru ção Nor ma ti va nº 1/97, da
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal; no art. 63, § 
1º, da Lei nº 4.320/64; e no art. 63, § 1º, do
De cre to nº 93.872/86.

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.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. –  Ney
Su as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Fre i -
tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Ri car do San tos.

PARECER Nº 560, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre Avi so nº 3, de 2001 (nº
8.488/2000, na ori gem), re fe ren te à De ci -
são nº 1.012/2000, ado ta da pelo Ple ná rio
do Tri bu nal de Con tas da União, em re -
pre sen ta ção for mu la da pelo De pu ta do
Fe de ral Ange lo Qu e i roz, em que ale ga o
des cum pri men to do art. 37 da lei de di re -
tri zes or ça men tá ri as para 1998.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

I – 1. His tó ri co

Por meio do Avi so nº 8.488-SGS-TCU, o Pre si -
den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao 
Pre si den te do Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
1.012/2000, apro va da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i -
ção, em 29-11-2000, além de có pia do Re la tó rio e
Voto que fun da men tam a de ci são.

Tra ta-se de re pre sen ta ção for mu la da pelo De -
pu ta do Fe de ral Ange lo Qu e i roz em que ale ga su pos ta 
vi o la ção, pelo Po der Exe cu ti vo, do art. 37 da lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as para o exer cí cio fi nan ce i ro de
1998.

Essa lei, que ori en tou a ela bo ra ção do pro je to
de lei or ça men tá ria para o exer cí cio fi nan ce i ro de
1998 (LDO/1997) – Lei nº 9.473, de 22-7-1997, no art. 
37, es ta be le ce ip sis ver bis:

“Art. 37. No exer cí cio de 1998 se rão apli -
ca dos, em ações e ser vi ços de sa ú de, re cur -
sos equi va len tes aos au to ri za dos em 1997.”

Ao cons ta tar que os va lo res exe cu ta dos (li qui -
da dos) em 1998 se mos tra ram in fe ri o res aos au to ri -
za dos na lei or ça men tá ria para 1997, o au tor da re -
pre sen ta ção sus ten ta que o dis po si ti vo su pra trans cri -
to te ria sido vi o la do, haja vis ta que a re gra tra ça da
pela nor ma le gal “de ve ria ser ob ser va da in de pen den -



te men te do mon tan te da do ta ção ori gi nal men te apro -
va da pelo Con gres so Na ci o nal”.

O ór gão de ins tru ção ini ci al da re pre sen ta ção,
ao apre ciá-la, den tre ou tros as pec tos, tece con si de ra -
ções no sen ti do de que te ria ha vi do, de fato, o des -
cum pri men to do dis po si ti vo le gal em ca u sa e que, en -
tre tan to, “ha ve ria uma im pos si bi li da de de se fa zer
cum prir aque le dis po si ti vo, di an te do fato de que o
cré di to au to ri za do, in clu si ve cré di tos adi ci o na is, para
o exer cí cio de 1998 ser me nor que o au to ri za do para
o exer cí cio de 1997.”

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes ta Casa, em
30 de ja ne i ro de 2001, e en ca mi nha do à Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le, em 16-2-2001.

É o re la tó rio.

I. 2. Aná li se da Ma té ria

Ao apre ci ar o mé ri to da re pre sen ta ção, em ba -
sa do na funda men ta ção ex pos ta pela 4ª Se cre ta ria de 
Con tro le Exter no (4ª SECEX) – a que cou be a ins tru -
ção fi nal do pro ces so – bem como da Pro cu ra do ria, o
Tri bu nal Ple no de ci diu: i) co nhe cer da re pre sen ta ção
para con si de rá-la im pro ce den te; ii) “in for mar ao Sr. De -
pu ta do Fe de ral Ange lo Qu e i roz que o dis pos to no art.
37 da Lei nº 9.473/97 ex ce de os jus tos li mi tes pre vis -
tos no § 2º do art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pois
cabe à lei or ça men tá ria anu al, em ca rá ter au to ri za ti vo,
fi xar as des pe sas para de ter mi na do exer cí cio fi nan ce i -
ro, en quan to cabe à lei de di re tri zes or ça men tá ri as es -
ta be le cer me tas e di re tri zes que ori en tem a ela bo ra -
ção do or ça men to, não ten do esta, por con se guin te, o
po der de de fi nir o va lor da des pe sa que, obri ga to ri a -
men te, deva ser re a li za da”.

A De ci são, em sín te se, as sen ta-se nas se guin -
tes as ser ções: i) a lei or ça men tá ria anu al é uma lei
me ra men te au to ri za ti va (lei não ma te ri al, pois não
cria di re i tos e obri ga ções), “per mi tin do que a des pe sa 
re a li za da se si tue num ní vel me nor ou igual ao mon -
tan te dos cré di tos au to ri za dos”; ii) “a pró pria Lei Orça -
men tá ria Anu al para com pu tan do-se in clu si ve os cré -
di tos adi ci o na is, não au to ri zou gas tos em ações e
ser vi ços de sa ú de em va lo res equi va len tes aos au to -
ri za dos em 1997"; iii) a lei de di re tri zes or ça men tá ri as
”não tem o po der de es ta be le cer o va lor da des pe sa
que de ve rá ser, obri ga to ri a men te, exe cu ta da no exer -
cí cio fi nan ce i ro", já que sua fun ção, con for me pre vis to 
na Cons ti tu i ção, é fi xar ob je ti vos e me tas e ori en tar a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria anu al.

Tais as ser ções têm as sen to em va ri a dos dou tri -
na do res do Di re i to Cons ti tu ci o nal, do Di re i to Fi nan ce -
i ro e do Di re i to Orça men tá rio, que de fen dem a tese

sus ten ta da pelo Órgão Téc ni co de ins tru ção, pela
Pro cu ra do ria e pelo Ple no da que la Cor te.

Nes se con tex to, como ele men to de con ven ci -
men to do teor do fe i to, vale re pro du zir o se guin te ex -
cer to, ex tra í do das fls. 4:

“Sa be-se que di ver sas cir cuns tân ci as
po dem in ter fe rir no va lor to tal da des pe sa
que ve nha a ser efe ti va men te exe cu ta da, de 
for ma que esta seja ma i or ou me nor que os
cré di tos ini ci al men te au to ri za dos. Po de-se
apre sen tar os se guin tes exem plos: i) frus tra -
ção de re ce i tas, que con duz ao con tin gen ci -
a men to dos cré di tos au to ri za dos; ii) in fla ção
alta, que en se ja a aber tu ra de cré di tos su -
ple men ta res; iii) pode ocor rer tam bém que a 
apli ca ção dos re cur sos se dê com ma i or
grau de efi ciên cia e eco no mi ci da de, a pon to 
de as me tas se rem atin gi das sem que haja
o con su mo to tal dos re cur sos or ça men tá ri -
os. Assim, di an te de di ver sos fe nô me nos
que re fle tem nas fi nan ças do Esta do, uma
re gra que pu des se con du zir à re a li za ção
obri ga tó ria de toda a des pe sa au to ri za da
para de ter mi na do pro gra ma ou ór gão não
con du zi ria a uma ad mi nis tra ção mais ra ci o -
nal dos re cur sos pú bli cos.”

De ma is dis so, deve ser le va do em con ta o fato
de que o Con gres so Na ci o nal de vol veu ao Po der
Exe cu ti vo, para san ção, o pro je to de lei or ça men tá -
ria anu al com do ta ção para ações e ser vi ços de sa -
ú de em mon tan te in fe ri or ao exe cu ta do no exer cí cio
fi nan ce i ro de 1997. Sen do de sua ini ci a ti va a in ser -
ção do dis po si ti vo cons tan te do art. 37, se ri am opor -
tu nos e co e ren tes even tu a is re ma ne ja men tos de do -
ta ções com vis tas ao aten di men to do re fe ri do pre ce -
i to le gal.

II – Voto do Re la tor

Di an te des sas con si de ra ções e ten do em vis ta
que se tra ta de mera co mu ni ca ção de ro ti na, ten do
em vis ta ser o De pu ta do Fe de ral Ange lo Qu e i roz o in -
te res sa do di re to no as sun to e, ain da, que o tema não
de man da qual quer pro vi dên cia des te Co le gi a do, do
Se na do ou do Con gres so Na ci o nal, o nos so voto é no
sen ti do de que esta Co mis são dele tome co nhe ci -
men to e de li be re pelo en ca mi nha men to do pro ces so
ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 6 de ju nho de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te –  Luiz Otá vio, Re la tor – Fre i -
tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Val mir Ama ral –

 



Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos
de Lei da Câ ma ra nº 100, de 2000, e nº 27, de 2001, cu -
jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, te rão o pra zo
de cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “d” do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa mos à lis ta de ora do res. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, 
do PDT do Esta do do Ama zo nas, pri me i ro ora dor ins -
cri to nes ta fase da ses são, por per mu ta com o Se na -
dor Na bor Jú ni or.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, gos ta ria que a Casa es ti ves se mais 
tran qüi la para ini ci ar o meu dis cur so. 

O ta len to so cro nis ta Luis Fer nan do Ve rís si mo,
em sua co lu na de O Glo bo, com a sua ver ve ca rac te -
rís ti ca, seu fino hu mor, atin giu o Con gres so Na ci o nal,
hoje, de for ma a nos de i xar cons tran gi dos. Diz ele em
cer to tre cho de sua crô ni ca: 

Na Ingla ter ra o par la men to go ver na e
a mo nar quia dá o es pe tá cu lo. 

No Bra sil, acon te ce o con trá rio. So mos 
an ti in gle ses. Aqui o par la men to é a fa mí lia
real e o rei é o par la men to. Como não tem
mais nada para fa zer, já que o país é ad mi -
nis tra do por me di das pro vi só ri as, o Con -
gres so dá es pe tá cu lo. Nos re ve la a sua in ti -
mi da de, os seus con fli tos de le al da des e es -
crú pu los, os seus po dres, as suas cul pas e
ex pi a ções – e suas ra i nhas-mães e seus
maus ato res – e con cen tra o in te res se de
im pren sa e pú bli co num de ba te so bre nada
mu i to re le van te. Enquan to isso, o rei não
ape nas usur pou a fun ção do par la men to
como re cu pe rou al guns pri vi lé gi os da mo -
nar quia ab so lu ta, an te ri o res a to das as re -
vo lu ções, como a in vi o la bi li da de da sua vida 
pri va da, além do po der de go ver nar por de -
cre to. Os es cân da los do pa lá cio, ao con trá -
rio dos es cân da los do par la men to, nun ca se 
cri am. O di re i to di vi no do so be ra no foi subs -
ti tu í do pela pre sun ção tá ci ta da sua ho no ra -
bi li da de pes so al, mas a in ten ção é a mes -

ma, man tê-lo aci ma do feio es pe tá cu lo dos
“co muns” se in ter de vo ran do em pú bli co.

Ter mi na Luis Fer nan do Ve rís si mo:
Na pró pria Ingla ter ra já tem mu i ta gen -

te achan do que a mo nar quia é um ana cro -
nis mo con de na do, cujo cus to não com pen sa 
o te a tro. Vão aca bar di zen do o mes mo do
Con gres so bra si le i ro.

Usei essa crô ni ca de Luis Fer nan do Ve rís si mo
como in tro du ção ao meu dis cur so de hoje.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em mais
uma nova ma no bra pro te la tó ria, a ban ca da go ver nis -
ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, na se ma na pas sa da,
con se guiu adi ar a vo ta ção da PEC nº 472/97, do Se -
na do Fe de ral, que res trin ge a edi ção e a re e di ção das 
me di das pro vi só ri as. 

Assim, o Con gres so Na ci o nal vai co le ci o nan do
opor tu ni da des per di das e não re to ma a sua fun ção le gi -
fe ran te, da qual, num tris te exer cí cio de ser vi dão vo lun -
tá ria, ab di cou des de a pro mul ga ção da Car ta de 1988.

Ao lon go da úl ti ma dé ca da, mul ti pli ca ram-se es -
tu dos aca dê mi cos de ci en tis tas po lí ti cos os mais emi -
nen tes que com pro vam essa ab di ca ção em nú me ros.
No qüin qüê nio 90/95, cer ca de 95% das pro po si ções
le gis la ti vas trans for ma das em lei ti ve ram sua ori gem
no Po der Exe cu ti vo e, no pas sa do, 83% dos pro je tos
vo ta dos pela Câ ma ra fo ram pro pos tos pelo Pa lá cio
do Pla nal to.

Como se fos se pou co o su fo ca men to do de ba te
par la men tar pelo ex pe di en te da “ur gên cia cons ti tu ci -
o nal”, que blo que ia a pa u ta em pri vi lé gio das pri o ri da -
des do Exe cu ti vo, há o que cos tu mo cha mar de di ta -
du ra cons ti tu ci o nal das me di das pro vi só ri as.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, de ve ría mos aten tar 
para a do lo ro sa ver da de con ti da no dis cur so de des pe -
di da à Câ ma ra de meu con ter râ neo Almi no Affon so,
pro fe ri do nos úl ti mos dias da le gis la tu ra pas sa da. 

Com o cos tu me i ro bri lho, ele ana li sou o im pas se 
das me di das pro vi só ri as, as so ci an do-as à cri se ge ral
de iden ti da de vi vi da pelo Po der Le gis la ti vo em nos so
País e de di can do-lhe as se guin tes pa la vras:

Extre ma men te gra ve, po rém, é a cas -
tra ção do Par la men to, a par tir da ins ti tu i ção
das me di das pro vi só ri as. A Co mis são Mis ta, 
in te gra da por Se na do res e De pu ta dos, tem
a prer ro ga ti va de re cu sar de pla no a me di da 
pro vi só ria que não aten da aos re qui si tos de
re le vân cia e ur gên cia. Re je i ta da a sua ad -
mis si bi li da de, a pro po si ção será ar qui va da,
‘ba i xan do o Pre si den te do Con gres so Na ci -



o nal ato de cla ran do in sub sis ten te a me di da
pro vi só ria, fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao
Pre si den te da Re pú bli ca’.

Ja ma is, em tem po al gum, Sr. Pre si den te, me di -
da pro vi só ria al gu ma foi re je i ta da de pla no por inad -
mis sí vel. V. Exª, até o fi nal de seu man da to de dois
anos, não terá opor tu ni da de, se gu ra men te, de exer -
cer essa prer ro ga ti va do car go; ou seja, re je i tar uma
me di da pro vi só ria e co mu ni car ao Pre si den te da Re -
pú bli ca que a es ta va re je i tan do por que ela não pre en -
chia os re qui si tos de ur gên cia e re le vân cia. Ja ma is o
Con gres so Na ci o nal fez isso. É ve xa mi no so para nós. 

Em pros se gui men to à sua aná li se, re co nhe ceu
Almi no Affon so que, nes se pas so, 

...as me di das pro vi só ri as se vão con -
ver ten do em leis de fato. E (...), quan do o
Con gres so Na ci o nal as su mir a ta re fa de vo -
tá-las, tan tos se rão os efe i tos de sua vi gên -
cia, que já não so bra rá al ter na ti va se não
apro vá-las.

O Pre si den te da Re pú bli ca [con clu iu
Almi no], por esse pro ce di men to tor tu o so,
es bu lha o Con gres so Na ci o nal em sua prin -
ci pal fun ção e trans for ma-se, cada vez mais, 
no ‘le gis la dor uni pes so al’, en quan to a ‘fun -
ção le gis la ti va’ con ver te-se em mero ‘ato ho -
mo lo ga tó rio’.”

Srªs e Srs. Se na do res, não é ape nas no cum pri -
men to de nos sas atri bu i ções le gis la ti vas que nós,
Con gres sis tas, te mos fal ta do ao nos so com pro mis so
com a Na ção, pois vi mos fa lhan do, tam bém, na fun -
ção de fis ca is do Exe cu ti vo, exi bin do um de plo rá vel
com por ta men to que os ci la en tre a ti bi e za e o ser vi lis -
mo, na re lu tân cia em cri ar mos e ins ta u rar mos CPIs
para apu rar mu i tas de nún ci as. E fra cas sa mos, por úl -
ti mo – mas não em úl ti mo! –, no de sem pe nho de nos -
so pa pel “tri bu ní cio” que con sis te em re per cu tir e de -
ba ter as gran des ques tões que an gus ti am a cons -
ciên cia na ci o nal na atu a li da de. Per mi to-me vol tar à
ora ção de des pe di da de Almi no Affon so, para nela co -
lher a tris te cons ta ta ção de que “a tri bu na emu de ceu”.

Onde es tão os gran des ora do res do Con gres so
Na ci o nal que, à fal ta de te le vi são, atra íam mul ti dões
às tri bu nas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral? Onde es tão Car los La cer da, Vi e i ra de Melo,
Afon so Ari nos, Ali o mar Ba le e i ro e mu i tos ou tros?
Sim ples men te as gran des ques tões na ci o na is não
são ob je to de in te res se de qua se nin guém nes te Con -
gres so, Sr. Pre si den te.

Ago ra, po rém, não nos res ta se quer o “con for to”
pro pi ci a do pelo áli bi da di ta du ra mi li tar, não ape nas
atra bi liá ria e ho mi ci da, mas tam bém “lo go ci da”. Tam -
pou co po de mos cul par os ins ti tu tos au to ri tá ri os do
de cre to-lei e do de cur so de pra zo. Aliás, es ses sin to -
mas da nos sa pa to lo gia po lí ti ca são gê me os en tre si:
pou co ou nada te mos a di zer ao povo bra si le i ro, por -
que re nun ci a mos à prer ro ga ti va de for mu lar nos sa
pró pria agen da le gis la ti va, em fa vor de pri o ri da des e
con ve niên ci as ex ter nas que mais alto se ale van tam.

Di an te des se qua dro me lan có li co e aci ca ta do
por uma su ces são de es cân da los en vol ven do au to ri -
da des do pri me i ro pla no do Con gres so e do Exe cu ti -
vo, par ce las con si de rá ve is da opi nião pú bli ca ma ni -
fes tam de sa pre ço cres cen te à fi gu ra ino cu a men te te -
ra to ló gi ca do Par la men to que não fala, do Le gis la ti vo
que não le gis la, do fis cal que não fis ca li za. Em suas
ver sões mais cru a men te exal ta das, al gu mas des sas
ma ni fes ta ções ques ti o nam a uti li da de, o pró prio di re i -
to à exis tên cia des sa ins ti tu i ção.

Será pos sí vel que nem isso nos des per te des se
mal di to tor por? Será que nem mes mo a cons ciên cia
dos al tos com pro mis sos his tó ri cos em bu ti dos em seu
nome de fa mí lia re fres que a me mó ria do jo vem De pu -
ta do Aé cio Ne ves quan to a uma de suas prin ci pa is
pro mes sas de cam pa nha à Pre si dên cia da Câ ma ra,
qual seja, a de fi ni ti va re gu la men ta ção do uso e a ina -
pe lá vel pro i bi ção do abu so das me di das pro vi só ri as?
Será que ain da te mos ca pa ci da de de re a gir, as su min -
do a res pon sa bi li da de de hon rar a tra di ção de com ba -
ti vi da de e de ci são le ga da por um Rui Bar bo sa, um
Car los La cer da, um Vi e i ra de Melo, um Pe dro Ale i xo,
um Mar cos Fre i re, um Fran co Mon to ro e, cla ro, um
Almi no Affon so, en tre tan tos no mes que en gran de ce -
ram o Con gres so Na ci o nal?

Ou pior, já não es ta re mos che gan do atra sa dos
ao nos so en con tro mar ca do com o País des tas e das
pró xi mas ge ra ções, res tan do-nos cal çar as chi ne las
do con for mis mo e re sig nar-nos à ir re le van te po si ção
de es pec ta do res pas si vos do dra ma na ci o nal?

A res pos ta de pen de uni ca men te de nós Con -
gres sis tas, Sr. Pre si den te.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jef fer son
Pé res, 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. 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 Ca sil do Mal da ner, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

 



O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, o País do
Fu te bol, em épo ca de apa gão, no úl ti mo do min go, foi
ilu mi na do pela es tre la má xi ma do es por te bra si le i ro:
Gus ta vo Ku er ten, o nos so Guga!

Entre as do res, os pe sa res e as der ro tas, pelo
me nos ti ve mos, como se diz na gí ria, um co lí rio para
os olhos. O nos so Gus ta vo Ku er ten trou xe uma ale -
gria para os bra si le i ros. E é esse o tema ob je to do
nos so re gis tro nes te mo men to.

Com aque la hu mil da de e sim pli ci da de, que lhe
são pe cu li a res, Guga re ce beu o tí tu lo de Rei de Rol -
land Gar ros, na Fran ça, per ma ne cen do, ain da, como
o te nis ta nº 1 do mun do, na de no mi na da Cor ri da dos
Cam peões.

Foi um do min go atí pi co, em que as ruas es ta -
vam va zi as e mi lhões de bra si le i ros fi ca ram li ga dos
na “te li nha”, o que, de cer to, con su miu al guns qui lo -
watts a mais. Po rém, em que pese a cri se de ener gia
por que pas sa o Bra sil, apren de mos uma im por tan te
li ção com o nos so “Ma ne zi nho da Ilha”: per se ve rar,
não se en tre gar e acre di tar sem pre nas suas pos si bi li -
da des, re ver ten do uma si tu a ção ad ver sa – como
ocor reu na que le jogo con tra o ame ri ca no Rus sel, em
que ele per dia por dois sets a zero.

Gus ta vo Ku er ten se su pe rou, re a cen den do a
nos sa au to-estima, que, ape sar de se es va ir de cri se
em cri se, mos tra-nos que po de mos ven cer es ses mo -
men tos di fí ce is, su pe rá-los, como fez o nos so Rei do
Sa i bro.

Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta oca sião,
com fun da men to no art. 222 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, de se jo apre sen tar re que ri men to de
voto de lou vor e apla u so ao nos so des por tis ta ma i or,
Gus ta vo Ku er ten, pela alta sig ni fi ca ção dos seus fe i -
tos, ele van do o nome do Bra sil no mun do dos es por -
tes, mo men to em que pa ra be ni zo a sua fa mí lia, com
uma men ção es pe ci al a Lar ri Pas sos, pro fis si o nal
com pe ten te que tem sido um ba lu ar te da pre pa ra ção
fí si ca e psi co ló gi ca do nos so Guga!

Sr. Pre si den te, es sas eram as con si de ra ções e
o voto de lou vor que eu gos ta ria de fa zer nes te mo -
men to. E o faço não só em meu nome pes so al, como
ca ta ri nen se, mas tam bém em nome dos meus Co le -
gas Se na do res Jor ge Bor nha u sen e Ge ral do Althoff e 
de todo o Se na do.

Esta é uma jus ta ho me na gem a esse atle ta hu -
mil de, que, pelo seu es for ço, traz o tí tu lo do tri cam pe -
o na to ao Bra sil. O Bra sil não foi bem no fu te bol, es ta -
mos en fren tan do cer tas cri ses, mas, pelo me nos,

esse es por tis ta nos traz uma ale gria e re pre sen ta
bem a sua ca te go ria no es por te bra si le i ro.

Gus ta vo Ku er ten está che gan do a Flo ri a nó po lis
hoje, vin do da Fran ça, e nada me lhor do que ren der -
mos es tas pou cas pa la vras, esta ho me na gem a esse
gran de des por tis ta e à sua fa mí lia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho.) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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, ini ci -
al men te, apro ve i tan do a pre sen ça do emi nen te Se na -
dor Nova da Cos ta no ple ná rio, gos ta ria de sa u dar S.
Exª e di zer que é uma gran de sa tis fa ção tê-lo aqui,
como Co le ga, no Se na do.

O Dr. Jor ge Nova da Cos ta tem uma vas ta ex pe -
riên cia ad mi nis tra ti va, foi Go ver na dor do meu Esta do
e, por isso, está per fe i ta men te qua li fi ca do para re pre -
sen tá-lo bem e nos aju dar na cons tru ção de um Esta -
do mais jus to e mais prós pe ro.

Se na dor Nova da Cos ta, meus vo tos de bo -
as-vindas ao Se na do, nes ta pri me i ra opor tu ni da de
que es tou ten do de sa u dá-lo nes te ple ná rio!

Sr. Pre si den te, o as sun to que tra go à Casa na
tar de de hoje diz res pe i to a uma de ci são do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, que be ne fi ci ou o meu Mu ni cí pio, o
Mu ni cí pio de San ta na, no Esta do do Ama pá.

Qu an do De pu ta do Esta du al, lá pe los idos de
1993, fui au tor de uma lei que am pli a va os li mi tes do
Mu ni cí pio de San ta na, onde re si do. Tra ta-se do se -
gun do Mu ni cí pio do Esta do em ter mos po pu la ci o na is. 
Está si tu a do a 20 qui lô me tros da Ca pi tal, Ma ca pá. É o 
Mu ni cí pio in dus tri al do nos so Esta do, sen do tam bém
área por tuá ria, onde toda a na ve ga ção ma rí ti ma con -
clui os seus des ti nos por in ter mé dio do em bar que e
de sem bar que de car gas, haja vis ta o gran de ca la do
do rio Ama zo nas na que le Mu ni cí pio.

Hou ve uma Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da -
de im pe tra da pelo Go ver no do Esta do con tra a lei
apro va da pela Assem bléia Le gis la ti va na que la data.
No dia 7, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por una ni mi da -
de, con si de rou pre ju di ca da a re fe ri da ação, cuja li mi -
nar fora de fe ri da em 1994. Por tan to, San ta na pas sa a
ter agre ga dos ao seu ter ri tó rio apro xi ma da men te 50
Km², que per mi ti rão mais or de na men to à sua ex pan -
são ur ba na e me lhor qua li da de de vida ao povo san ta -
nen se, uma vez que o Mu ni cí pio em ques tão é o me -
nor do Esta do do Ama pá e não ha via mais como cres -
cer, em fun ção da área ur ba na. Embo ra seja o se gun -



do Mu ni cí pio em ter mos po pu la ci o na is, é o me nor em
área ter ri to ri al.

Sr. Pre si den te, apro ve i tan do esse fato, haja vis -
ta que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral uti li zou a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 15, de 1996, para con si de rar pre ju -
di ca da a Adin do Go ver no do Esta do do Ama pá, eu
gos ta ria de te cer ra pi da men te bre ves con si de ra ções
a res pe i to des sa emen da cons ti tu ci o nal.

Estou re que ren do à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do uma con sul ta, para que
se pos sa in ter pre tar de vi da men te a Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 15, que tra ta da cri a ção, da in cor po ra ção, da fu -
são e do des mem bra men to dos Mu ni cí pi os.

Tra ta-se do § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção, que
de ter mi na que, den tro do pe río do de ter mi na do por lei
com ple men tar fe de ral, po de rão ser cri a dos os Mu ni -
cí pi os. Esse mes mo pa rá gra fo es ta be le ce uma con -
sul ta pré via, me di an te ple bis ci to, às po pu la ções en -
vol vi das e tam bém men ci o na a di vul ga ção de Estu -
dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli ca -
dos na for ma da lei, sem es ta be le cer se é lei fe de ral
ou es ta du al.

Ao mes mo tem po, se gun do o tex to, apa ren te -
men te a lei com ple men tar fe de ral só vai de ter mi nar o
pe río do para cri a ção, in cor po ra ção ou fu são de no vos 
Mu ni cí pi os. E o pró prio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral tem 
sido dú bio com re la ção às suas de ci sões face à cri a -
ção de no vos Mu ni cí pi os. Para se ter uma idéia, fo ram 
cri a dos nove Mu ni cí pi os no Esta do de Mato Gros so,
nos anos de 1998 e 1999, sem que a lei com ple men -
tar fe de ral ti ves se sido apre ci a da e vo ta da. Ain da não
exis te a lei com ple men tar fe de ral, mas já fo ram cri a -
dos nove Mu ni cí pi os no Esta do de Mato Gros so, as -
sim como foi cri a do o Mu ni cí pio de no mi na do Luís
Edu ar do Ma ga lhães, na Ba hia – in clu si ve, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral ne gou pro vi men to ao man da do de
se gu ran ça re la ti vo à cri a ção do Mu ni cí pio de Luís
Edu ar do Ma ga lhães, na Ba hia.

Sr. Pre si den te, por se tra tar de um as sun to que
ne ces si ta de es cla re ci men to, que ne ces si ta de uma
base ju rí di ca só li da para nos ori en tar, para ori en tar os 
pre fe i tos e as as sem bléi as le gis la ti vas quan to à cri a -
ção de no vos Mu ni cí pi os, es tou so li ci tan do uma con -
sul ta à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia do Se na do, que es pe ro seja bre ve na sua aná li se.

Enten do tam bém que o Con gres so Na ci o nal
deve vo tar, com a ur gên cia pos sí vel, a lei com ple men -
tar fe de ral exi gi da pelo § 4º do art. 18 da Cons ti tu i ção.

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 Anto nio Car los Va la da res,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
no Esta do de Ser gi pe, a clas se dos pro fes so res se
en con tra em gre ve há 22 dias.

Até o pre sen te mo men to, o Go ver no do Esta do
não se dis pôs a aten der a esse mo vi men to re i vin di ca -
tó rio dos pro fes so res, ape sar dos com pro mis sos por
ele as su mi dos des de o ano pas sa do, quan do o Go ver -
na dor Alba no Fran co pro me teu aos pro fes so res que
lhes con ce de ria de ter mi na dos be ne fí ci os. A gre ve, en -
tão, che gou ao fim com essa pro mes sa do Go ver no.
Pas sa dos es ses me ses, ne nhu ma pro vi dên cia foi to -
ma da pelo Go ver no para fa zer face a um com pro mis so 
pú bli co assu mi do pelo Go ver na dor do Esta do.

Re ce bi, da ci da de de Si mão Dias, a mi nha ter ra
na tal, um do cu men to dos pro fes so res da rede es ta du -
al. So li ci to a V. Exª, Sr. Pre si den te, que faça cons tar
dos Ana is des ta Casa, na ín te gra, este do cu men to
que pas so a ler:

Exm° Sr. Se na dor Va la da res,
A clas se de pro fes so res da rede es ta -

du al de en si no en fren ta, na atu al con jun tu ra, 
a opres são do Go ver no do Esta do, que se
tem por ta do de for ma ar bi trá ria e in tran si -
gen te, fe rin do os prin cí pi os da de mo cra cia e 
ci da da nia, ao ne gar-se di an te da mí se ra re i -
vin di ca ção de R$211 o piso sa la ri al do Pla -
no de Car re i ra do Ma gis té rio. Di an te dis so,
bem como da cons ciên cia em tê-lo como
nos so fiel e ver da de i ro re pre sen tan te na es -
fe ra fe de ral, so li ci ta mos a V. Exª o mais
abran gen te apo io ao mo vi men to gre vis ta em 
nos so Mu ni cí pio nos Ana is do Con gres so
Na ci o nal, onde, na opor tu ni da de, in for ma -
mos a úl ti ma Agen da es ta be le ci da na
Assem bléia de hoje no Co lé gio Fa us to Car -
do so, para o qual tam bém so li ci ta mos a sua
par ti ci pa ção.

Infe liz men te, não pude com pa re cer por mo ti vo
de vi a gem.

Esta é a pro gra ma ção ela bo ra da pe los pro fes -
so res: vi si ta da co or de na ção do mo vi men to às es co -
las da rede es ta du al; pro nun ci a men tos da co mu ni da -
de es co lar no Pro gra ma Tro pi cal No tí ci as, pelo te le fo -
ne aqui re gis tra do; mo ção de apo io aos pro fes so res
da rede e re pú dio ao Go ver no Esta du al; re u nião dos
pro fes so res no Co lé gio Fa us to Car do so; e pas se a ta

 



pe las prin ci pa is ruas da ci da de, sa in do do Co lé gio Dr. 
Mil ton Dor tas.

O do cu men to, Sr. Pre si den te, é as si na do pe los
Pro fes so res Cló vis de Andra de Fran ça, Re na ta Dan -
tas do Ama ral, La u de ni ce de San ta na Oli ve i ra e Ro -
ber to Fon se ca.

Por tan to, faço este re gis tro e es pe ro que o Go -
ver no do Esta do aten da às re i vin di ca ções dos pro fes -
so res. Inclu si ve, to ma mos co nhe ci men to ago ra de
que eles es tão re u ni dos em as sem bléia ge ral no Insti tu -
to His tó ri co da Ci da de de Ara ca ju, vi san do a dis cu tir a
con tra pro pos ta que foi fe i ta à clas se de pro fes so res pelo 
Go ver no do Esta do. Espe ra mos que haja uma de fi ni ção 
cor re ta des se mo vi men to e que os pro fes so res pos sam
ser aten di dos nos seus le gí ti mos di re i tos.

De se jo que o mo vi men to al can ce o re sul ta do es -
pe ra do pe los mes tres da mi nha ter ra na tal Ser gi pe.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO, 
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210 DO
REGIMENTO INTERNO.

SOLICITAÇÃO DE APOIO AO MOVIMENTO GREVISTA DE

PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE

SERGIPE

Si mão Dias, 5 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Va la da res,

A clas se de pro fes so res da rede es ta du al de en si no, en fren -

ta na atu al con jun tu ra a opres são do go ver no do Esta do que tem se 

por ta do de for ma ar bi trá ria e in tran si gen te fe rin do os prin cí pi os de

de mo cra cia e ci da da nia, ao ne gar-se di an te mí se ra re i vin di ca ção

de R$211,00 o piso sa la ri al do Pla no de Car re i ra do Ma gis té rio. Di -

an te dis so, bem como da cons ciên cia em tê-lo como nos so fiel e

ver da de i ro re pre sen tan te na es fe ra fe de ral, so li ci ta mos a Vos sa

Exce lên cia o mais abran gen te apo io no mo vi men to gre vis ta em

nos so Mu ni cí pio nos ana is do Con gres so Na ci o nal, onde na opor -

tu ni da de in for ma mos a úl ti ma Agen da es ta be le ci da na Assem bléia

de hoje no Co lé gio “Fa us to Car do so” que tam bém so li ci ta mos sua

par ti ci pa ção:

6-6-01 – 8 às 11h – Vi si ta da co or de na ção do mo vi men to às

es co las da rede es ta du al;

12h – Pro nun ci a men tos da Co mu ni da de Esco lar no Pro gra -

ma Tro pi cal No tí ci as pelo te le fo ne 611-1436;

14h – Câ ma ra Mu ni ci pal de Ve re a do res – Mo ção de Apo io

aos Pro fes so res da Rede e Re pú dio ao Go ver no Esta du al;

19h30 – Re u nião dos Pro fes so res no Co lé gio “Fa us to Car -

do so”

7-6-01* 14h – Pas se a ta pe las prin ci pa is ruas da ci da de, sa -

in do do Co lé gio “Dr. Mil ton Dor tas”.

Cer tos de seu es pí ri to de mo crá ti co e so ci a lis ta, an te ci pa -

mos-lhe nos sos agra de ci men tos.

Clo vis de Andra de Fran ça – Re na ta Dan tas do Ama ral –
La u de ni ce de San ta na Oli ve i ra – Ro ber to Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do, na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho,
Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, que ro re gis -
trar a re a li za ção do Pri me i ro Con gres so Na ci o nal de
Ca ta do res de Ma te ri a is Re ci clá ve is na se ma na pas -
sa da, de 4 a 7 de ju nho, aqui, em Bra sí lia, no Cen tro
Co mu ni tá rio da Uni ver si da de de Bra sí lia.

Mais de mil ca ta do res de pa pel e ma te ri a is re ci -
clá ve is, vin dos de todo o Bra sil, par ti ci pa ram do even -
to, tro ca ram idéi as e re fle ti ram a res pe i to de como o
seu di re i to à vida pre ci sa ser res pe i ta do nes te País.

Lá tive a opor tu ni da de de ou vir o tes te mu nho de
pes so as que in gres sa ram nes sa ati vi da de com a ida -
de os ci lan te en tre 6 e 10 anos, jun to às suas mães ou
seus pais. Hoje, pes so as adul tas, com apro xi ma da -
men te 40 anos, de ram o seu de po i men to so bre a sua
di fí cil vida.

É in te res san te no tar como es sas pes so as con se -
gui ram se or ga ni zar com apo io de di ver sos ór gãos. A
exem plo da Ca ri tas e de en ti da des re li gi o sas, aca ba ram 
or de nan do-se e lu tan do pelo seu di re i to à vida. For ma -
ram co o pe ra ti vas a fim de che gar às vá ri as mu ni ci pa li -
da des e con se guir o de sen vol vi men to de uma men ta li -
da de vol ta da para pro te ger o am bi en te, bem como para
não ca u sar pre ju í zos à sa ú de de les pró pri os e da po pu -
la ção. Estão, in clu si ve, pen san do em me ca nis mos para
ga ran tir o de vi do ren di men to a si pró pri os.

Gos ta ria mu i to de sa u dar esse con gres so na ci -
o nal de ca ta do res de ma te ri a is re ci clá ve is, que teve
em sua con clu são uma bo ni ta mar cha, com a par ti ci -
pa ção de pes so as como o Pa dre Jú lio Lan ce lot ti e
tan tas ou tras que aqui vi e ram, trans for man do as mú -
si cas, a exem plo do “Can to dos Ca ta do res”, adap ta da 
de uma mú si ca de Mil ton Nas ci men to, que di zia:

“Ó Deus, sal ve o ca ta dor
Que essa luta abra çou
Oiá, meu Deus
Que essa luta abra çou.



Prá Bra sí lia nós ire mos
Con quis tar nos so va lor
Oiá, meu Deus
Con quis tar nos so va lor”.

Sr. Pre si den te, peço que se jam trans cri tas as
can ções des se con gres so, por que re fle tem mu i to do 
que foi o es pí ri to des se ex tra or di ná rio even to em de -
fe sa da ci da da nia de pes so as que, por tan tas oca -
siões, ti ve ram ne ga dos os seus di re i tos.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, ain da, de as si na lar a
so li da ri e da de ao Se na dor José Edu ar do Du tra, di -
an te da qui lo que foi pu bli ca do nes tes dias so bre o
Lí der do PT e do Blo co de Opo si ção. Se gun do, in -
clu si ve, o de po i men to do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, ex pres so hoje no jor nal O Esta do de
S.Pa u lo, o Se na dor não teve aces so à lis ta e, por -
tan to, não há fun da men to na qui lo que se pro cu rou
atri bu ir a sua pes soa.

Pre si den te Ja der Bar ba lho, na mi nha con clu -
são, gos ta ria de di zer que, to man do co nhe ci men to de
seu pro nun ci a men to na tar de de hoje, ava lio como im -
por tante, em de fe sa até mes mo da ins ti tu i ção do Se -
na do Fe de ral, que pos sa ha ver a ini ci a ti va de V. Exª, do 
PMDB e de todo o Se na do Fe de ral no sen ti do de pen -
sar mos jun tos so bre como de ve re mos de fen der esta
ins ti tu i ção que V. Exª pre si de. De ve re mos pen sar jun -
tos so bre isso. Logo mais, o Lí der do Blo co de Opo si -
ção, Se na dor José Edu ar do Du tra, anun ci a rá a po si -
ção de nos sa Ban ca da. Como co mun go com suas pro -
po si ções, acre di to que será im por tan te que S. Exª ma -
ni fes te aqui suas su ges tões e ini ci a ti vas. Ava lio como
im por tan te – in clu si ve, V. Ex.ª está co nos co as si nan do
as ini ci a ti vas de re que ri men tos de Co mis sões Par la -
men ta res de Inqué ri to – que se pos sa di ri mir in te i ra -
men te esta ques tão para que seu di re i to de de fe sa
pos sa ser re a li za do pe ran te os seus pró pri os pa res
nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS 
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Se na dor Edu ar do Su plicy

HINOS DO CONGRESSO

1 – Xote da Mar cha do Povo

Quem sabe an dar

Nes sa rua vai em fren te

Pois atrás é que vem gen te

Diz o dito po pu lar.

E quem ca mi nha

Na li nha da es pe ran ça

Arras ta o pé

Ba lan ça a tran ça

Na dan ça de se che gar.

A quem diga olê olê!

Olé olá!

Ca ta dor de nor te a sul

E de aco lá!

Nes ta mar cha sem pa rar

Ca mi nhar é re sis tir

E se unir é re ci clar.

Nin guém se gu ra

Essa gen te tra ba lha

Que gri ta e fala

Qu e ren do anun ci ar

que é pos sí vel à luz de um novo dia

Em que a nos sa ale gria

Pos sa se con cre ti zar.

Povo da rua

Não é do mun do da lua

É a von ta de nua e crua

É o de se jo de um lar

que as se gu re vida e dig ni da de

Rumo de pros pe ri da de

E o di re i to de so nhar

                                                         (Di mir Vi a na)

2 – Can to dos Ca ta do res

O Deus sal ve o ca ta dor (bis)

Que essa luta abra çou. Oiá meu Deus,

que essa luta abra çou, oiá (bis)

Pra Bra sí lia nós ire mos

Con quis tar nos so amor, oiá meu Deus,

con quis tar nos so va lor, oiá.

Les te oes te, nor te a sul (bis)

Em Bra sí lia, so mos um, oiá meu Deus,

em Bra sí lia so mos um, oiá.

So mos povo em mo vi men to (bis)

Nes ta mar cha sem pa rar, oiá meu Deus,

nes ta mar cha sem pa rar, oiá.

Pois mar cha mos to dos jun tos (bis)

Por tra ba lho e mo ra dia, oiá meu Deus,

por tra ba lho e mo ra dia, oiá.

(Co mis são Na ci o nal dos Ca ta do res)

 



Can tos

1 – Oi Leva Eu

Oi leva eu, Povo da Rua!

Que eu tam bém que ro ir, Povo da Rua!

Que já che gou a mis são, va mos to dos nos unir,

Leva eu Povo da Rua!

Nes se tem po tão di fí cil, Povo da Rua!

A ci da de vai ou vir, Povo da Rua!

O gri to dos ex clu í dos prá jus ti ça cons tru ir,

Leva eu Povo da Rua

Tra ba lha mos to dos ju nos, Povo da Rua!

Ver da de i ro mu ti rão, Povo da Rua!

Fé em Deus e pé na tá bua, bus can do a li ber ta ção,

Leva eu Povo da Rua!

So mos o povo de Deus, Povo da Rua!

Nós tam bém te mos di re i tos, Povo da Rua!

Nos sa luta co me çou, pra pa rar não tem mais je i to

Leva eu Povo da Rua!

2 – O Can to que vem da Rua

So mos povo em mo vi men to

Te mos his tó ria pra con tar

Tra ba lha mos na ci da de

Para a vida trans for mar.

Em meio a tan to de sa len to

E mi sé ria des te rico país

Bus ca mos nos can tos das ruas

Sus ten to e vida fe liz.

Nas mar qui ses e ma lo cas, vi a du tos e li xões

Co me ça mos a so nhar

Nos sa luta vem de anos

Nun ca mais pode pa rar.

O di re i to de ci da da nia

Nos uniu em mu ti rão

Fi ze mos co mu ni da de

Orga ni za mos as so ci a ção

No per cur so do ca mi nho

Nós fir ma mos par ce ria

Con quis ta mos o di re i to ao tra ba lho

Mo ra di ra, ami gos, me lho ri as.

Na co le ta se le ti va,

Nos pro je tos al ter na ti vos

Pro du zi mos pão e vida

Re sul ta mos de nos sa lida.

Nos so can to é um con vi te

Para er guer mos as ban de i ras,

Com to dos que so nham e lu tam

Nes ta mar cha que é cer te i ra.

3 – Fa zer Jus ti ça Sé ria

Fa zer jus ti ça sé ria

Pra aca bar com a mi sé ria

Do povo que é so fre dor (bis).

Bóia fria na fa zen da fui ex pul so do meu chão,

Mas a vida é mu i to for te, eu não que ro a mor te não. Eu só

que ro a igual da de no meio des ta ci da de

Prá po der ga nhar meu pão.

Eu tra ba lho a tan to tem po e não tive con di ção.

E che guei nes ta ci da de sa u da de no co ra ção.

Peço à Deus que me aju de, eu já fiz tudo

que Pude, eu não tive chan ce não.

4 – Mo men to Novo

Deus cha ma a gen te prá um mo men to novo

De ca mi nhar jun to com este povo

É hora de trans for mar o que não dá mais

So zi nho, iso la do, nin guém é ca paz.

Por isso vem,

Entra na roda com a gen te tam bém!

Você é mu i to im por tan te! (bis) Vem!

Não é pos sí vel crer que tudo é fá cil

Há mu i ta co i sa que pro duz a mor te

Ge ran do dor, tris te za e de so la ção

É ne ces sá rio unir o cor dão!

A for ça que hoje faz bro tar a vida

Atua em nós pela sua gra ça

É Deus quem nos con vi da pra tra ba lhar

O amor re par tir e a for ça jun tar.

5 – Ordem e Pro gres so

Esse é o nos so país, essa é a nos sa ban de i ra.

É por amor a esta Pá tria Bra sil que a gen te se gue em fi le i ra.

(bis)

Qu e re mos mais fe li ci da de no céu des se olhar

Cor de anil. No ver de es pe ran ça sem fogo,

Ban de i ra que o povo as su miu. (Bis)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

A Pre si dên cia, an tes de dar iní cio à Ordem do
Dia, se per mi te ler, ao Ple ná rio do Se na do, ex pe di en -
te en vi a do ao Sr. Cor re ge dor Par la men tar, Se na dor
Ro meu Tuma:

É a se guin te a ín te gra do do cu men to:



Ofí cio nº 205-PRES

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2001

Senhor Corregedor
Em de cor rên cia da ma té ria ve i cu la da pela Re -

vis ta ”IstoÉ“, edi ção nº 1.654, en vol ven do o nome do
Pre si den te do Se na do Fe de ral em su pos tas tran sa -
ções ir re gu la res com Tí tu los da Dí vi da Agrá ria –
TDA’s, so li ci tei ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca que 
pro mo ves se a ins ta u ra ção de in qué ri to po li ci al com o
fito de ver, por de fi ni ti vo, es cla re ci das as acu sa ções,
le vi a na e ir res pon sa vel men te im pu ta das à mi nha pes -
soa, e, por meio de ações pró pri as, pu ni dos os seus
au to res.

Insta u ra do sob o nº 21/01, o res pec ti vo pro ce di -
men to tem an da men to na Su pe rin ten dên cia Re gi o nal 
da Po lí cia Fe de ral no Dis tri to Fe de ral, a car go do De -
le ga do Fe de ral Luiz Fer nan do Ayres Ma cha do.

Com o ob je ti vo de pre ser var os in te res ses da
ins ti tu i ção Se na do Fe de ral, so li ci to a V. Exª que, no
uso da com pe tên cia atri bu í da à Cor re ge do ria Par la -
men tar pela Re so lu ção nº 40, de 1995, art. 1º, § 4º, c/c 
a Re so lu ção nº 17, de 1993, pro mo va o acom pa nha -
men to do in qué ri to e ado te as pro vi dên ci as que se fi -
ze rem ne ces sá ri as ao com ple to es cla re ci men to dos
fa tos.

Aten ci o sa men te, – Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te do Se na do Fe de ral

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 o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 304, DE 2001

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para a Men sa gem nº
136, de 2001 (nº 525/2001, na ori gem), de 6 do cor -
ren te, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter -
mos do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li -
ci ta seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, 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, no va lor equi va len te a até
US$404.040.000,00 (qua tro cen tos e qua tro mi lhões e 
qua renta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, na mo da li da de de Emprés ti mo Pro gra má ti -
co de Ajus te do Se tor Fi nan ce i ro – FSAL, 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 fi nan ce i ras e de mer ca do de ca pi ta is.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Fran -
ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – Sér gio Ma cha do –
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, na
for ma do Re gi men to Inter no.

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 106, DE 2001

Re vo ga os §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º do art. 
899 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, e nor mas co ne -
xas, para ex tin guir a exi gên cia de de pó si -
to re cur sal nas ações tra ba lhis tas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  Re vo gam-se os §§ lº, 2º, 4º, 5º e 6º do art. 

899 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
art. 7º da Lei nº 5.584, de 26 de ju nho de 1970, o art.
13 da Lei nº 7.701, de 21 de de zem bro de 1988, e o
art. 40 da Lei nº 8.177, de 1º de mar ço de 1991.

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

Jus ti fi ca ção

A exi gên cia de um de pó si to re cur sal nas ações
tra ba lhis tas con fli ta, a nos so ver, com a ga ran tia
cons ti tu ci o nal as se gu ra da no in ci so LV do art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que reza ”aos li ti gan tes, em
pro ces so ju di ci al e ad mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em 
ge ral são as se gu ra dos o con tra di tó rio e a am pla de fe -
sa, com os me i os e re cur sos a ela ine ren tes“. Esse
en tra ve eco nô mi co ao am plo di re i to de de fe sa e à uti -
li za ção dos re cur sos pro ces su a is dis po ní ve is atua
como ini bi dor e pode cris ta li zar a in jus ti ça de uma de -
ci são ju di ci al, im pe din do a sua re vi são.

No en tan to, da das as dú vi das a res pe i to da
cons ti tu ci o na li da de do de pó si to re cur sal, a ma té ria foi 
sub me ti da ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que en ten -
deu pela le ga li da de de tal co bran ça e a sua con for mi -
da de com os di ta mes da Car ta Mag na de 1988. Na
mes ma li nha, o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho edi tou a 

 



Instru ção Nor ma ti va nº 3, de 5 de mar ço de 1993, com 
a qual con so li dou a uti li za ção do ins ti tu to, atri bu in -
do-lhe a na tu re za de ”ga ran tia do ju í zo re cur sal, que
pres su põe de ci são con de na tó ria ou exe cu tó ria de
obri ga ção de pa ga men to em pe cú nia, com va lor lí qui -
do ou ar bi tra do“ (in ci so I da IN/TST nº 3). Afas tou-se
as sim a ten dên cia a con si de rar o de pó si to como uma
taxa de re cur so.

Na prá ti ca, o de pó si to re cur sal re pre sen ta um
en car go para os em pre ga do res, em pre ju í zo da ati -
vi da de eco nô mi ca e da ma nu ten ção dos em pre gos.
Uma ver ba que fica pa ra li sa da, de i xan do de sur tir
efe i tos be né fi cos na eco no mia. O Esta do uti li zan -
do-se dos di re i tos tra ba lhis tas para a for ma ção de
um fun do ban cá rio. Em sen ti do con trá rio, a eli mi na -
ção do De pó si to Re cur sal e o res ga te, pe las em pre -
sas, dos va lo res que se acham pa ra li sa dos e sem uti -
li da de efe ti va nos co fres pú bli cos, po de rá re pre sen tar 
um es tí mu lo à pro du ção e um alí vio mo men tâ neo
para os em pre ga do res, hoje sub me ti dos ao pa ga -
men to de ju ros al tís si mos, que su fo cam o cres ci men -
to eco nô mi co.

É co nhe ci do, por ou tro lado, o ar gu men to de
que o de pó si to re cur sal se pres ta a evi tar a in ter po -
si ção de re cur sos pro cras ti na tó ri os e des ne ces sá ri -
os. Nes ses ca sos, en tre tan to, pode ser ca rac te ri za -
da a li ti gân cia de má-fé, su je i tan do-se o in fra tor às
pe na li da des pre vis tas nos arts. 16 a 18 do Có di go
de Pro ces so Ci vil. Ocor re que, pro va vel men te pela
pró pria exis tên cia do de pó si to re cur sal, há hoje re -
sis tên cia do Ju di ciá rio Tra ba lhis ta na apli ca ção de
pena aos li ti gan tes de má-fé. Nes se sen ti do, a ex tin -
ção do re fe ri do de pó si to pode al te rar essa ori en ta -
ção ju ris pru den ci al, es ti mu lan do a trans pa rên cia nos 
atos pro ces su a is e a efe ti va pu ni ção da que les que
li ti gam sem fun da men tos ra zoá ve is.

Ou tros ar gu men tos con trá ri os a ex tin ção do
de pó si to re cur sal po dem ser bran di dos. A in se gu -
ran ça dos cre do ras é, via de re gra, o mais uti li za do.
Esque cem-se, en tre tan to, os de fen so res des sa tese, 
que o pre ce i to con ti do no ca put do art. 899 da CLT
au to ri za a exe cu ção pro vi só ria até a ga ran tia por pe -
nho ra. Além dis so, nos arts. 273 e 461 do Có di go de 
Pro ces so Ci vil, apli ca do sub si di a ri a men te nos pro -
ces sos tra ba lhis tas, está pre vis ta, em be ne fí cio dos
cre do res, a tu te la an te ci pa da. De qual quer for ma, a
pe nho ra de bens pa re ce-nos su fi ci en te para a ga -
ran tia do ju í zo.

Cre mos que o fim da exi gên cia de de pó si to re -
cur sal pode con tri bu ir para a jus ti ça nas de ci sões

tra ba lhis tas. Por essa ra zão, es pe ra mos con tar com
o apo io dos no bres Pa res na tra mi ta ção des te Pro -
je to de Lei.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. –
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre ta:

O art. 180 ci ta do é da Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1937. A vi gen te Cons ti tu i ção, de
1988, diz com pe tir à União, pri va ti va men te, le -
gis lar so bre di re i to pro ces su al e do tra ba lho.

Art. 1º Fica apro va da a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, que a este De cre to-Lei acom pa nha, com as
al te ra ções por ela in tro du zi das na le gis la ção vi gen te.

Pa rá gra fo úni co. Con ti nu am em vi gor as dis po si -
ções le ga is tran si tó ri as ou de emer gên cia, bem como as
que não te nham apli ca ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º O pre sen te De cre to-Lei en tra rá em vi gor
em 10 de no vem bro de 1943.

Rio de Ja ne i ro, 1º de maio de 1943; 122º da
Inde pen dên cia e 55º da Re pú bli ca. – Ge tú lio Var gas   
– Ale xan dre Mar con des Fi lho.

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho

....................................................................................
Art. 899. Os re cur sos se rão in ter pos tos por sim -

ples pe ti ção e te rão efe i to me ra men te de vo lu ti vo, sal -
vo as ex ce ções pre vis tas nes te Tí tu lo, per mi ti da a
exe cu ção pro vi só ria até a pe nho ra.
• Ca put com re da ção dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-68.

• Vide Enun ci a dos 216 e 217 do TST.

• Vide a Lei nº 8.177, de 1º-3-91, art. 40.

• Vide Instru ção Nor ma ti va nº 3, de 5-3-93,  do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho.

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) 
vezes o valor-de-referência regional, nos dissídios
individuais, só será admitido o recurso, inclusive o
extraordinário, mediante prévio depósito da
respectiva importância. Transitada em julgado a
decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento
imediato da importância do depósito, em favor da
parte vencedora, por simples despacho do juiz.
• § 1º com re da ção dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-68.



§ 2º Tra tan do-se de con de na ção de va lor in de -
ter mi na do, o de pó si to cor res pon de rá ao que for ar bi -
tra do para efe i to de cus tas, pela Jun ta ou Ju í zo de Di -
re i to, até o li mi te de 10 (dez) ve zes o va -
lor-de-referência re gi o nal.
• § 2º com re da ção dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-1968.

• Dis põe o art. 13 da Lei nº 7.701, de 21-12-1988:  “O de pó si to re -
cur sal de que tra ta o art. 899 e seus pa rá gra fos da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho fica li mi ta do, no re cur so or di ná rio a 20 (vin -
te) ve zes o va lor-de-referência e, no de re vis ta, a 40 (qua ren ta)
ve zes o re fe ri do va lor-de-referência. Será con si de ra do va -
lor-de-referência aque le vi gen te à data da in ter po si ção do re cur -
so, de ven do ser com ple men ta do o va lor to tal de 40 (qua ren ta) va -
lo res, no caso de re vis ta”.

• Dis põe a Lei nº 8.177, de 1º-3-1991:

Art. 40.  O de pó si to re cur sal de que tra ta o art.  899 da Con so -

li da ção das Leis do Tra ba lho fica li mi ta do a CR$20.000.000,00 (vin te

mi lhões de cru ze i ros), nos ca sos de in ter po si ção de re cur so or di ná rio, 

e de Cr$40.000.000,00 (qua ren ta mi lhões de cru ze i ros), em se tra tan -

do de re cur so de re vis ta, em bar gos in frin gen tes e re cur sos ex tra or di -

ná ri os, sen do de vi do a cada novo re cur so in ter pos to no de cor rer do

pro ces so.

§ 1º Em se tra tan do de con de na ção im pos ta em ação res ci -

só ria, o de pó si to re cur sal terá, como li mi te má xi mo, qual quer que

seja o re cur so, o va lor de Cr$40.000.000,00 (qua ren ta mi lhões de

cru ze i ros).

§ 2º A exi gên cia de de pó si to apli ca-se, igual men te, aos em -

bar gos, à exe cu ção e a qual quer re cur so sub se qüen te do de ve dor.

§ 3º O va lor do re cur so or di ná rio, quan do in ter pos to em dis -

sí dio cole tivo, será equi va len te ao quá dru plo do pre vis to no ca put

des te ar ti go.

§ 4º Os va lo res pre vis tos nes te ar ti go se rão re a jus ta dos bi -

mes tral men te pela va ri a ção acu mu la da do INPC do IBGE dos dois

me ses ime di a ta men te an te no res.

• Vide Instru ção Nor ma ti va nº 3, de 5-3-1993, que tra ta do de pó -
si to para re cur so nas ações na Jus ti ça do Tra ba lho.

• Vide Enun ci a dos 761 e 200 do TST.

§ 3º (Re vo ga do pela Lein. 7.033, de 5-10-1982.)
§ 4º O de pó si to de que tra ta o § 1º far-se-á na con -

ta vin cu la da do em pre ga do a que se re fe re o art. 2º da
Lei nº 5.107, de 13 de se tem bro de 1966, apli can -
do-se-lhe os pre ce i tos des sa lei, ob ser va do, quan to ao
res pec ti vo le van ta men to. o dis pos to no § 1º.
• § 4º com re da ção dada pela Lei nº 5.442, de 24-5-1968.

§ 5º Se o em pre ga do ain da não ti ver con ta vin -
cu la da aber ta em seu nome, nos ter mos do art. 2º da
Lei n. 5.107, de 13 de se tem bro de 1966, a em pre sa
pro ce de rá à res pec ti va aber tu ra, para efe i to do dis -
pos to no § 2º.
• § 5º com re da ção dada pela Lei n. 5.442. de 24-5- 1968.

§ 6º Qu an do o va lor da con de na ção, ou o ar bi -
tra do para fins de cus tas, ex ce der o li mi te de 10 (dez)
ve zes o va lor-de-referência re gi o nal, o de pó si to para
fins de re cur so será li mi ta do a este va lor.
• § 6º com re da ção dada pela Lei n. 5.442, de 24-5-1968.  Vide
Enun ci a dos 4, 167, 165e 170 do TST.
................................................................................................... ....

Iden ti fi ca ção Lei-005584 de 26/06/1970 (Lei
Ordi ná ria) SEQ:000 Ori gem

Legislativo Fon te PUB DOFC 29/06/1970 Pág
004745 COL 1 Diá rio Ofi ci al da União

REP BLEX 17/07/1970 N.029 Pág 000003 Bo le -
tim do Mi nist. do Exer ci to Emen ta

Dispõe sobre normas de Direito Processual do
Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação
de assistencia judiciaria na justiça do trabalho, e da
outras providencias.

Art 7º A com pro va ção do de pó si to da con de na -
ção (CLI, art. 899, §§ lº a 5º) terá que ser fe i ta den tro
do pra zo para a in ter po si ção do re cur so, sob pena de
ser êste con si de ra do de ser to.

Iden ti fi ca ção Lei-007701 de 21/12/1988 (Lei
Ordi ná ria) SEQ: Ori gem

Legislativo Fon te PUB DOFC 22/12/1988 Pág
025105 CCL 2 Diá rio Ofi ci al da União

Emen ta dispõe sobre a especialização de
turmas dos tribunais do trabalho em processos
coletivos e da outras providencias.

Art. 13. O de pó si to re cur sal de que tra ta o art.
899 e seus pa rá gra fos da Con so li da ção da Leis do
Tra ba lho fica li mi ta do, no re cur so or di ná rio, a 20 (vin -
te) ve zes o va lor de re fe rên cia e, no de re vis ta, a 40
(qua ren ta) ve zes o re fe ri do va lor de re fe rên cia. Será
con si de ra do va lor de re fe rên cia aque le vi gen te à data
de in ter po si ção do re cur so, de ven do ser com ple men -
ta do o va lor to tal de 40 (qua ren ta) va lo res, no caso de
re vis ta.

Iden ti fi ca ção Lei-008177 de 01/03/1991 (Lei
Ordinária) SEQ: Ori gem Legislativo Fon te PUB DOFS 
04/03/1991 Pág 000001 CCL 1 Diá rio Ofi cia) da
União - Supl.

RET DOFC 20/03/1991 PÁG 004985 CCL 1
Diá rio Ofi ci al da União Emen ta estabelece regras
para a desindexação da economia e da outras
providencias.

Art. 40. O de pó si to re cur sal de que tra ta o art.
899 da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho fica li mi ta -
da a Cr$420.000,00 (qua tro cen tos e vin te mil cru ze i -
ros), nos ca sos de in ter po si ção de re cur so or di ná rio,
e a Cr$840.000,00 (oi to cen tos e qua ren ta mil cru ze i -

 



ros), em se tra tan do de re cur so de re vis ta, em bar gos
in frin gen tes e re cur sos ex tra or di ná ri os, sen do de vi do
a cada novo re cur so in ter pos to no de cor rer do pro -
ces so.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, em De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

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 305, DE 2001

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, da PEC nº 27, de 2000, de mi nha
au to ria, que “Alte ra o § 3º do art. 128 da CF/88, a fim
de es ta be le cer que a es co lha do can di da to ao car go
de Pro cu ra dor-Geral do Esta do e do Dis tri to Fe de ral e 
Ter ri tó ri os será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo”.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Se -
bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia opor -
tu na men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so II, alí -
nea 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 306, DE 2001

O País do fu te bol, em épo ca de apa gão, no úl ti -
mo do min go foi ilu mi na do pela es tre la má xi ma do es -
por te bra si le i ro, Gus ta vo Ku er ten. O nos so Guga!

Com aque la hu mil da de e sim pli ci da de que lhe é
pe cu li ar, re ce beu, o tí tu lo do Rei de Rol land Gar ros,
na Fran ça, per ma ne cen do, ain da, como o Te nis ta nº 1 
do mun do, na de no mi na da Cor ri da dos Cam peões.

Foi um do min go atí pi co, onde as ruas es ta vam
va zi as e os mi lhões de bra si le i ros li ga dos na ”te li nha“
que, de cer to, lhes con su mi ram al guns ki lo wats a
mais. Po rém, em que pese a cri se de ener gia por que
pas sa o Bra sil, apren de mos uma im por tan te li ção
com o nos so ”Ma né zi nho da Ilha“:

Per se ve rar, não se en tre gar e acre di tar 
sem pre nas suas pos si bi li da des re ver ten do
uma si tu a ção ad ver sa, como foi aque le jogo

con tra o ame ri ca no Rus sel, em que ele per -
dia por dois sets a zero.

Ele se su pe rou re a cen den do a nos sa au -
to-estima, que ape sar de se es va ir de cri se em cri se,
nos mos tra que po de mos ven cê-las e su pe rá-las
como fez o nos so Rei do Sa i bro.

Se nho ras e Se nho res:

Nes ta oca sião, com fun da men to no art. 222 do 
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, de se jo apre -
sen tar um Re que ri men to de voto de lou vor e apla u -
so ao nos so Des por tis ta Ma i or, Gus ta vo Ku er ten,
pela alta sig ni fi ca ção dos seus fe i tos, ele van do o
nome do Bra sil, no mun do dos es por tes, mo men to
em que pa ra be ni zo a sua fa mí lia, com uma men ção
es pe ci al ao Lar ri Pas sos, pro fis si o nal com pe ten te,
que tem sido um ba lu ar te da pre pa ra ção fí si ca e psi -
co ló gi ca do nos so Guga!

Era o que ti nha a di zer.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001 –  Ca -
sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia opor -
tu na men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so II,
alí nea 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 307, DE 2001

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro seja sub me ti -
da à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
con sul ta so bre a pos si bi li da de de o Se na do Fe de ral
apro var re que ri men to para re ti ra da de Pro je to de Lei
do Se na do que já está em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos. A con sul ta tem por ob je ti vo es cla re cer se
o dis pos to no § 1º do art. 256 do Re gi men to Inter no
do Se na do im pe de que esta Casa apre cie re que ri -
men to de re ti ra da de pro po si ção que já foi apro va da
pelo Ple ná rio.

Em ter mos con cre tos, te nho por ob je ti vo, com
esta con sul ta, es cla re cer se é pos sí vel apre sen tar re -
que ri men to para que o Se na do Fe de ral so li ci te à Câ -
ma ra dos De pu ta dos a re ti ra da do Pro je to de Lei do
Se na do nº 164, de 2000, de mi nha au to ria, que de no -
mi na ”Se bas tião Di niz“ a pon te so bre o rio Ura ri co e ra, 
na ro do via BR-174, no Esta do de Ro ra i ma, apro va do
em 8 de agos to de 2000 pela Co mis são de Edu ca ção, 



em ca rá ter ter mi na ti vo, e pos te ri or men te en vi a do à
re vi são da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. –  Mo -
za ril do Ca val can ti.

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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
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:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 2001

Acres cen ta in ci so ao § 1º e in se re
no vos § 2º e 3º no art. 11 da Lei nº 9.504,
de 1997, que “es ta be le ce nor mas para as 
ele i ções”, ins ti tu in do de cla ra ção a ser
apre sen ta da pe los can di da tos e pu nin do
com o in de fe ri men to do pe di do de re gis -
tro o des cum pri men to ao re fe ri do § 1º do
art. 11.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997, pas sa

a vi go rar acres ci do, em seu § 1º, de um novo in ci so
VIII, re nu me ran do-se para IX o atu al in ci so VIII, e de
no vos §§ 2º e 3º, re nu me ran do-se os atu a is §§ 2º e 3º
e se guin tes:

“Art. 11 .................................................

§ 1º .......................................................

..............................................................
VIII – de cla ra ção, as si na da pelo can di -

da to, re la ci o nan do as ações ju di ci a is em an -
da men to em que seja au tor ou réu, os in -
qué ri tos po li ci a is ou ad mi nis tra ti vos em que
seja in di ci a do e os pro ces sos jun to aos Tri -
bu na is de Con tas da União, de Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e de Mu ni cí pi os em que
cons te o seu nome;

IX – ........ ..............................................
§ 2º O des cum pri men to de qual quer

das exi gên ci as con ti das no § lº re sul ta rá no
in de fe ri men to do pe di do de re gis tro de can -
di da tu ra.

§ 3º A omis são de in for ma ção que de -
ve ria cons tar da de cla ra ção pre vis ta no in ci -
so VIII do § 1º re sul ta rá no in de fe ri men to do 
pe di do de re gis tro de can di da tu ra, que, se já 
es ti ver de fe ri do, de ve rá ser can ce la do quan -
do da cons ta ta ção da omis são.

............................................................."

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

Jus ti fi ca ção

O § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997 – que
es ta be le ce nor mas para as ele i ções –, re la ci o na os
do cu men tos in dis pen sá ve is para o re gis tro de uma
can di da tu ra. Entre os re qui si tos, pelo me nos dois de -
mons tram cla ra men te a in ten ção do le gis la dor em dar 
pu bli ci da de a da dos do can di da to, de modo a que os
in te res sa dos/ele i to res pos sam me lhor co nhe cer os
par ti ci pan tes dos ple i tos. Esses dois ti pos de do cu -
men tos são: a de cla ra ção de bens e as cer ti dões cri -
mi na is for ne ci das pe los ór gãos de dis tri bu i ção da
Jus ti ça Ele i to ral, Fe de ral e Esta du al.

O pre sen te pro je to tem o ob je ti vo de for ne cer
mais ele men tos so bre a vida dos can di da tos, de
modo a tor nar ain da mais trans pa ren te as dis pu tas
ele i to ra is.

Ou tro im por tan tís si mo in ten to con ti do nes ta
pro po si ção é o de se evi tar que o ele i to ve nha, no
exer cí cio do man da to, a ser ques ti o na do – e mes mo a 
res pon der pro ces sos dis ci pli na res –, por atos ocor ri -
dos an te ri or men te ao man da to e que – com a di vul ga -
ção ora pro pos ta – eram do co nhe ci men to pú bli co.

Assim, o can di da to de ve rá di vul gar toda e qual -
quer ação ju di ci al de que seja par te (au tor ou réu). A
re gra vale para to dos os ra mos do Di re i to (ci vil, cri mi -
nal, tra ba lhis ta, ele i to ral, mi li tar), di fe ren te men te do
es ta be le ci do atu al men te pela le gis la ção ele i to ral, em
que o can di da to ne ces si ta apre sen tar tão-somente as 
cer ti dões cri mi na is. Além dis so, a re la ção das ações
de ve rão con ter to das as ações em an da men to e não
ape nas as con de na ções já tran si ta das em jul ga do.

A exi gên cia ora pro pos ta al can ça, tam bém, as
si tu a ções pré pro ces su a is, ou seja, os in qué ri tos po li -
ci a is e ad mi nis tra ti vos nos qua is o can di da to é in ves ti -
ga do por atos que pos sam ge rar ações ju di ci a is con -
tra ele. Na mes ma li nha de ra ci o cí nio, o pro je to tam -
bém pre vê que o can di da to re la ci o ne os pro ces sos
nos Tri bu na is de Con tas de qual quer ní vel da Fe de ra -
ção (União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os)
em que cons te o seu nome.

 



Por fim, para em pres tar efi cá cia à exi gên cia ora
pro pos ta, as sim como às de ma is cons tan tes do men -
ci o na do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997, são
in tro du zi dos no vos §§ 2º e 3º es ta be le cen do que o
des cum pri men to na apre sen ta ção de qual quer dos
do cu men tos ou a omis são nas in for ma ções de que
tra ta o in ci so VIII do art. 11 re sul ta rá no in de fe ri men to
do pe di do de re gis tro de can di da tu ra.

Des se modo, con cla ma mos nos sos pa res a
apro var este pro je to, com o pro pó si to de tor nar mais
trans pa ren tes as in for ma ções so bre os can di da tos e
a fim de evi tar mos que fa tos an te ri o res às ele i ções
pos sam in ter fe rir nos tra ba lhos dos ele i tos du ran te o
exer cí cio dos man da tos.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. –  Jef -
fer son Pé res.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

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:

Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º As ele i ções para Pre si den te e Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca, Go ver na dor e Vi -
ce-Governador de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, Pre fe -
i to e Vi ce-Prefeito, Se na dor, De pu ta do Fe de ral, De -
pu ta do Esta du al, De pu ta do Dis tri tal e Ve re a dor
dar-se-ão, em todo o País, no pri me i ro do min go de
ou tu bro do ano res pec ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Se rão re a li za das si mul ta ne a -
men te as ele i ções:

I – para Pre si den te e Vi ce-Presidente da Re pú -
bli ca, Go ver na dor e Vi ce-Governador de Esta do e do
Dis tri to Fe de ral, Se na dor, De pu ta do Fe de ral, De pu ta -
do Esta du al e De pu ta do Dis tri tal;

II – para Pre fe i to, Vi ce-Prefeito e Ve re a dor.
Art. 2º Será con si de ra do ele i to o can di da to a

Pre si den te ou a Go ver na dor que ob ti ver a ma i o ria ab -
so lu ta de vo tos, não com pu ta dos os em bran co e os
nu los.

§ 1º Se ne nhum can di da to al can çar ma i o ria ab -
so lu ta na pri me i ra vo ta ção, far-se-á nova ele i ção no
úl ti mo do min go de ou tu bro, con cor ren do os dois can -
di da tos mais vo ta dos, e con si de ran do-se ele i to o que
ob ti ver a ma i o ria dos vo tos vá li dos.

§ 2º Se, an tes de re a li za do o se gun do tur no,
ocor rer mor te, de sis tên cia ou im pe di men to le gal de
can di da to, con vo car-se-á, den tre os re ma nes cen tes,
o de ma i or vo ta ção.

§ 3º Se, na hi pó te se dos pa rá gra fos an te ri o res,
re ma nes cer em se gun do lu gar mais de um can di da to
com a mes ma vo ta ção, qua li fi car-se-á o mais ido so.

§ 4º A ele i ção do Pre si den te im por ta rá a do can -
di da to a Vi ce-Presidente com ele re gis tra do, o mes -
mo se apli can do à ele i ção de Go ver na dor.

Art. 3º Será con si de ra do ele i to Pre fe i to o can di -
da to que ob ti ver a ma i o ria dos vo tos, não com pu ta dos 
os em bran co e os nu los.

§ 1º A ele i ção do Pre fe i to im por ta rá a do can di -
da to a Vi ce-Prefeito com ele re gis tra do.

§ 2º Nos Mu ni cí pi os com mais de du zen tos mil
ele i to res, apli car-se-ão as re gras es ta be le ci das nos
§§ 1º a 3º do ar ti go an te ri or.

Art. 4º Po de rá par ti ci par das ele i ções o par ti do
que, até um ano an tes do ple i to, te nha re gis tra do seu
es ta tu to no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, con for me o
dis pos to em lei, e te nha, até a data da con ven ção, ór -
gão de di re ção cons ti tu í do na cir cuns cri ção, de acor -
do com o res pec ti vo es ta tu to.

Art. 5º Nas ele i ções pro por ci o na is, con tam-se
como vá li dos ape nas os vo tos da dos a can di da tos re -
gu la men te ins cri tos e às le gen das par ti dá ri as.

Das Co li ga ções

Art. 6º É fa cul ta do aos par ti dos po lí ti cos, den tro
da mes ma cir cuns cri ção, ce le brar co li ga ções para
ele i ção ma jo ri tá ria, pro por ci o nal, ou para am bas, po -
den do, nes te úl ti mo caso, for mar-se mais de uma co li -
ga ção para a ele i ção pro por ci o nal den tre os par ti dos
que in te gram a co li ga ção para o ple i to ma jo ri tá rio.

§ 1º A co li ga ção terá de no mi na ção pró pria, que
po de rá ser a jun ção de to das as si glas dos par ti dos
que a in te gram, sen do a ela atri bu í das as prer ro ga ti -
vas e obri ga ções de par ti do po lí ti co no que se re fe re
ao pro ces so ele i to ral, e de ven do fun ci o nar como um
só par ti do no re la ci o na men to com a Jus ti ça Ele i to ral e 
no tra to dos in te res ses in ter par ti dá ri os.

§ 2º Na pro pa gan da para ele i ção ma jo ri tá ria, a
co li ga ção usa rá, obri ga to ri a men te, sob sua de no mi -
na ção, as le gen das de to dos os par ti dos que a in te -
gram; na pro pa gan da para ele i ção pro por ci o nal, cada 
par ti do usa rá ape nas sua le gen da sob o nome da co -
li ga ção.

§ 3º Na for ma ção de co li ga ções, de vem ser ob -
ser va das, ain da, as se guin tes nor mas:



I – na cha pa de co li ga ção, po dem ins cre ver-se
can di da tos fi li a dos a qual quer par ti do po lí ti co dela in -
te gran te;

II – o pe di do de re gis tro dos can di da tos deve ser 
subs cri to pe los pre si den tes dos par ti dos co li ga dos,
por seus de le ga dos, pela ma i o ria dos mem bros dos
res pec ti vos ór gãos exe cu ti vos de di re ção ou por re -
pre sen tan te da co li ga ção, na for ma do in ci so III;

III – os par ti dos in te gran tes da co li ga ção de vem
de sig nar um re pre sen tan te, que terá atri bu i ções equi -
va len tes às de pre si den te de par ti do po lí ti co, no tra to
dos in te res ses e na re pre sen ta ção da co li ga ção, no
que se re fe re ao pro ces so ele i to ral;

IV – a co li ga ção será re pre sen ta da pe ran te a
Jus ti ça Ele i to ral pela pes soa de sig na da na for ma do
in ci so III ou por de le ga dos in di ca dos pe los par ti dos
que a com põem, po den do no me ar até:

a) três de le ga dos pe ran te o Ju í zo Ele i to ral;
b) qua tro de le ga dos pe ran te o Tri bu nal Re gi o nal 

Ele i to ral;
c) cin co de le ga dos pe ran te o Tri bu nal Su pe ri or

Ele i to ral.

Das Con ven ções para a Esco lha de Can di da tos

Art. 7º As nor mas para a es co lha e subs ti tu i ção
dos can di da tos e para a for ma ção de co li ga ções se -
rão es ta be le ci das no es ta tu to do par ti do, ob ser va das
as dis po si ções des ta lei.

§ 1º Em caso de omis são do es ta tu to, ca be rá ao
ór gão de di re ção na ci o nal do par ti do es ta be le cer as
nor mas a que se re fe re este ar ti go, pu bli can do-as no
Diá rio Ofi ci al da União até cen to e oi ten ta dias an tes
das ele i ções.

§ 2º Se a con ven ção par ti dá ria de ní vel in fe ri or
se opu ser, na de li be ra ção so bre co li ga ções, às di re tri -
zes le gi ti ma men te es ta be le ci das pela con ven ção na -
ci o nal, os ór gãos su pe ri o res do par ti do po de rão, nos
ter mos do res pec ti vo es ta tu to, anu lar a de li be ra ção e
os atos dela de cor ren tes.

§ 3º Se, da anu la ção de que tra ta o pa rá gra fo an -
te ri or, sur gir ne ces si da de de re gis tro de no vos can di da -
tos, ob ser var-se-ão, para os res pec ti vos re que ri men tos, 
os pra zos cons tan tes dos §§ 1º e 3º do art. 13.

Art. 8º A es co lha dos can di da tos pe los par ti dos
e a de li be ra ção so bre co li ga ções de ve rão ser fe i tas
no pe río do de 10 a 30 de ju nho do ano em que se re a -
li za rem as ele i ções, la vran do-se a res pec ti va ata em
li vro aber to e ru bri ca do pela Jus ti ça Ele i to ral.

§ 1º Aos de ten to res de man da to de De pu ta do
Fe de ral, Esta du al ou Dis tri tal, ou de Ve re a dor, e aos

que te nham exer ci do es ses car gos em qual quer pe -
río do da le gis la tu ra que es ti ver em cur so, é as se gu ra -
do o re gis tro de can di da tu ra para o mes mo car go pelo 
par ti do a que es te jam fi li a dos.

§ 2º Para a re a li za ção das con ven ções de es co -
lha de can di da tos, os par ti dos po lí ti cos po de rão usar
gra tu i ta men te pré di os pú bli cos, res pon sa bi li zan do-se 
por da nos ca u sa dos com a re a li za ção do even to.

Art. 9º Para con cor rer às ele i ções, o can di da to
de ve rá pos su ir do mi cí lio ele i to ral na res pec ti va cir -
cuns cri ção pelo pra zo de, pelo me nos, um ano an tes
do ple i to e es tar com a fi li a ção de fe ri da pelo par ti do
no mes mo pra zo.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do fu são ou in cor po ra -
ção de par ti dos após o pra zo es ti pu la do no ca put,
será con si de ra da, para efe i to de fi li a ção par ti dá ria, a
data de fi li a ção do can di da to ao par ti do de ori gem.

Do Re gis tro de Can di da tos

Art. 10. Cada par ti do po de rá re gis trar can di da -
tos para a Câ ma ra dos De pu ta dos, Câ ma ra Le gis la ti -
va, Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ras Mu ni ci pa is,
até cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res 
a pre en cher.

§ 1º No caso de co li ga ção para as ele i ções pro -
por ci o na is, in de pen den te men te do nú me ro de par ti -
dos que a in te grem, po de rão ser re gis tra dos can di da -
tos até o do bro do nú me ro de lu ga res a pre en cher.

§ 2º Nas uni da des da Fe de ra ção em que o nú -
me ro de lu ga res a pre en cher para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos não ex ce der de vin te, cada par ti do po de rá re -
gis trar can di da tos a De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do
Esta du al ou Dis tri tal até o do bro das res pec ti vas va -
gas; ha ven do co li ga ção, es tes nú me ros po de rão ser
acres ci dos de até mais cin qüen ta por cen to.

§ 3º Do nú me ro de va gas re sul tan te das re gras
pre vis tas nes te ar ti go, cada par ti do ou co li ga ção de -
ve rá re ser var o mí ni mo de trin ta por cen to e o má xi mo 
de se ten ta por cen to para can di da tu ras de cada sexo.

§ 4º Em to dos os cál cu los, será sem pre des pre -
za da a fra ção, se in fe ri or a meio, e igua la da a um, se
igual ou su pe ri or.

§ 5º No caso de as con ven ções para a es co lha
de can di da tos não in di ca rem o nú me ro má xi mo de
can di da tos pre vis to no ca put e nos §§ 1º e 2º des te
ar ti go, os ór gãos de di re ção dos par ti dos res pec ti vos
po de rão pre en cher as va gas re ma nes cen tes até ses -
sen ta dias an tes do ple i to.

Art. 11. Os par ti dos e co li ga ções so li ci ta rão à
Jus ti ça Ele i to ral o re gis tro de seus can di da tos até as

 



de ze no ve ho ras do dia 5 de ju lho do ano em que se
re a li za rem as ele i ções.

§ 1º O pe di do de re gis tro deve ser ins tru í do com
os se guin tes do cu men tos:

I – có pia da ata a que se re fe re o art. 8º;
II – au to ri za ção do can di da to, por es cri to;
III – pro va de fi li a ção par ti dá ria;

IV – de cla ra ção de bens, as si na da pelo can di -
da to;

V – có pia do tí tu lo ele i to ral ou cer ti dão, for ne ci da 
pelo car tó rio ele i to ral, de que o can di da to é ele i tor na
cir cuns cri ção ou re que reu sua ins cri ção ou trans fe -
rên cia de do mi cí lio no pra zo pre vis to no art. 9º;

VI – cer ti dão de qui ta ção ele i to ral;
VII – cer ti dões cri mi na is for ne ci das pe los ór -

gãos de dis tri bu i ção da Jus ti ça Ele i to ral, Fe de ral e
Esta du al;

VIII – fo to gra fia do can di da to, nas di men sões
es ta be le ci das em ins tru ção da Jus ti ça Ele i to ral, para
efe i to do dis pos to no § 1º do art. 59.

§ 2º A ida de mí ni ma cons ti tu ci o nal men te es ta -
be le ci da como con di ção de ele gi bi li da de é ve ri fi ca da
ten do por re fe rên cia a data da pos se.

§ 3º Caso en ten da ne ces sá rio, o Juiz abri rá pra -
zo de se ten ta e duas ho ras para di li gên ci as.

§ 4º Na hi pó te se de o par ti do ou co li ga ção não
re que rer o re gis tro de seus can di da tos, es tes po de -
rão fa zê-lo pe ran te a Jus ti ça Ele i to ral nas qua ren ta e
oito ho ras se guin tes ao en cer ra men to do pra zo pre -
vis to no ca put des te ar ti go.

§ 5º Até a data a que se re fe re este ar ti go, os Tri -
bu na is e Con se lhos de Con tas de ve rão tor nar dis po -
ní ve is à Jus ti ça Ele i to ral re la ção dos que ti ve ram suas 
con tas re la ti vas ao exer cí cio de car gos ou fun ções
pú bli cas re je i ta das por ir re gu la ri da de in sa ná vel e por
de ci são ir re cor rí vel do ór gão com pe ten te, res sal va -
dos os ca sos em que a ques tão es ti ver sen do sub me -
ti da à apre ci a ção do Po der Ju di ciá rio, ou que haja
sen ten ça ju di ci al fa vo rá vel ao in te res sa do.

Art. 12. O can di da to às ele i ções pro por ci o na is
in di ca rá, no pe di do de re gis tro, além de seu nome
com ple to, as va ri a ções no mi na is com que de se ja ser
re gis tra do, até o má xi mo de três op ções, que po de rão 
ser o pre no me, so bre no me, cog no me, nome abre vi a -
do, ape li do ou nome pelo qual é mais co nhe ci do, des -
de que não se es ta be le ça dú vi da quan to à sua iden ti -
da de, não aten te con tra o pu dor e não seja ri dí cu lo ou
ir re ve ren te, men ci o nan do em que or dem de pre fe rên -
cia de se ja re gis trar-se.

§ 1º Ve ri fi ca da a ocor rên cia de ho mo ní mia, a
Jus ti ça Ele i to ral pro ce de rá aten den do ao se guin te:

I – ha ven do dú vi da, po de rá exi gir do can di da to
pro va de que é co nhe ci do por dada op ção de nome,
in di ca da no pe di do de re gis tro;

II – ao can di da to que, na data má xi ma pre vis ta
para o re gis tro, es te ja exer cen do man da to ele ti vo ou o 
te nha exer ci do nos úl ti mos qua tro anos, ou que nes se 
mes mo pra zo se te nha can di da ta do com um dos no -
mes que in di cou, será de fe ri do o seu uso no re gis tro,
fi can do ou tros can di da tos im pe di dos de fa zer pro pa -
gan da com esse mes mo nome;

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e vai à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci -
são ter mi na ti va.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2001

Cria a Ou vi do ria Par la men tar do Se -
na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É cri a da a Ou vi do ria Par la men tar do Se -

na do Fe de ral, que será com pos ta por um Ou vi -
dor-Geral e dois Ou vi do res Subs ti tu tos ele i tos pe los
mem bros do Se na do, a cada dois anos, no iní cio da
ses são le gis la ti va, pro i bi da a re con du ção.

Pa rá gra fo úni co. O ser vi ço de Ou vi do ria Pú bli ca
é de re le van te in te res se pú bli co, ten do suas so li ci ta -
ções ca rá ter pri o ri tá rio para aten di men to por au to ri -
da des e ser vi do res.

Art. 2º Com pe te à Ou vi do ria Par la men tar:
I – re ce ber re pre sen ta ções so bre mau fun ci o na -

men to dos ser vi ços le gis la ti vos e ad mi nis tra ti vos do
Se na do, in clu si ve se re ce bi dos pelo sis te ma 0800 de
aten di men to à po pu la ção ou in ter net;

II – re ce ber re cla ma ções so bre vi o la ção ou
qual quer for ma de dis cri mi na ção aten ta tó ria dos di re -
i tos e li ber da des fun da men ta is, ile ga li da des ou abu so 
de po der pra ti ca do por au to ri da de pú bli ca, en ca mi -
nhan do aos ór gãos com pe ten tes es sas re cla ma ções;

III – su ge rir me di das para sa nar as ile ga li da des
cons ta ta das e para apri mo rar o fun ci o na men to dos



ser vi ços le gis la ti vos e ad mi nis tra ti vos do Se na do Fe -
de ral;

IV – de ter mi nar, quan do ca bí vel, a ins ta u ra ção
de sin di cân cia ou in qué ri tos e au di to ri as des ti na dos a
apu rar ir re gu la ri da des de que te nha co nhe ci men to,
in clu si ve ir re gu la ri da des ori un das do in ci so I;

V – en ca mi nhar ao Tri bu nal Con tas da União, à
Po li cia Fe de ral, ao Mi nis té rio Pú bli co, ou a ou tro ór -
gão com pe ten te as de nún ci as re ce bi das que re que i -
ram ma i o res es cla re ci men tos;

VI – res pon der aos ci da dãos e às en ti da des
quan to às pro vi dên ci as to ma das pelo Se na do Fe de ral 
so bre os pro ce di men tos le gis la ti vos e ad mi nis tra ti vos
de seu in te res se;

VII – re a li zar au diên ci as pú bli cas com seg men -
tos da so ci e da de ci vil;

VIII – fun da men tar a de ci são de ar qui va men to
de de nún cia de usuá rio, quan do im pro ce den tes.

Art. 3º O Ou vi dor-Geral, no exer cí cio de suas
fun ções, po de rá:

I – re co men dar a anu la ção ou cor re ção dos atos 
con trá ri os à lei ou às re gras da boa ad mi nis tra ção;

II – su ge rir me di das de apri mo ra men to dos ins -
tru men tos nor ma ti vos da ins ti tu i ção e dos ser vi ços;

III – ter aces so a qua is quer do cu men tos re la ti vo
ao ob je to in ves ti ga do, po den do re qui si tá-los para
exa me, ou con sul tá-lo di re ta men te nos lo ca is em que
se en con tram, bem como, so li ci tar in for ma ções ou có -
pia de do cu men tos a qual quer ór gão ou ser vi dor do
Se na do Fe de ral, em to das as hi pó te ses, es ta be le cen -
do pra zo para o re ce bi men to da re fe ri da so li ci ta ção;

IV – ter vis ta de to dos os do cu men tos da Casa,
no ta da men te dos atos e con tra tos ad mi nis tra ti vos;

V – re que rer as di li gên ci as ca bí ve is.
Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de ou o ser vi dor res -

pon sá vel pela res pos ta às so li ci ta ções fe i tas pelo Ou -
vi dor-Geral de ve rá aten der ao pe di do den tro do pra zo 
es ti pu la do e a im pos si bi li da de de cum pri men to do
pra zo, por quem deva pres tá-las, de ve rá ser com pro -
va da em 24 (vin te e qua tro) ho ras após o de cur so do
pra zo, sob pena de ad ver tên cia, e nos ca sos de re in -
ci dên cia, apli car-se-á, su ces si va men te, sus pen são e
de mis são.

Art. 4º O ór gão de co mu ni ca ção e im pren sa do
Se na do Fe de ral dará am pla di vul ga ção a toda ini ci a ti -
va pro vo ca da pelo Ou vi dor Par la men tar.

Art. 5º As pe ti ções, re cla ma ções, re pre sen ta -
ções ou que i xas apre sen ta das con tra atos ou omis -
sões das au to ri da des ou en ti da des pú bli cas, ou im pu -
ta dos a mem bros da Casa, só se rão exa mi na das pelo 

Ou vi dor-Geral se fo rem en ca mi nha das por es cri to ou
por meio ele trô ni co, de vi da men te iden ti fi ca das em
for mu lá rio pró prio, ou por te le fo ne, com a iden ti fi ca -
ção do au tor, e se o as sun to en vol ver ma té ria de com -
pe tên cia do Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. De nún ci as anô ni mas so men te
se rão ob je to de apu ra ção quan do hou ve rem ra zões
im pe ra ti vas para o ano ni ma to.

Art. 6º As Co mis sões, no âm bi to de suas com -
pe tên ci as, de ve rão for ne cer apo io téc ni co aos tra ba -
lhos da Ou vi do ria Par la men tar, e a Mesa do Se na do
as se gu ra rá à Ou vi do ria o apo io fí si co, téc ni co e ad mi -
nis tra ti vo ne ces sá rio ao bom cum pri men to de seus
tra ba lhos.

Art. 7º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ra zão de ser do pre sen te pro je to vin cu la-se à
na tu re za de uma das prin ci pa is mis sões con fe ri das
ao Po der Le gis la ti vo nos atu a is dias, que vem a ser
jus ta men te a fis ca li za ção dos vá ri os seg men tos da
so ci e da de ci vil quan to ao res pe i to de vi do aos di re i tos
do ci da dão, con ten do a prá ti ca de ile ga li da des e abu -
sos per pe tra dos, le si vos às li ber da des fun da men ta is.
Por con se guin te, é ine gá vel que o Po der Le gis la ti vo
de sem pe nha tam bém a atri bu i ção re le van te de fis ca -
li zar os atos da Admi nis tra ção Pú bli ca e das ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas.

A re fe ri da mis são do Par la men to, cuja im por tân -
cia, atu al men te, se igua la à sua fun ção de ela bo ra ção 
das leis, tem por base, pri me i ra men te, a dou tri na dos
“fre i os e con tra pe sos”, ori gi na da do pen sa men to de
Mon tes qui eu. To da via, de cer ta for ma, tor na-se im pe -
ri o so do tar de efi cá cia essa atri bu i ção par la men tar,
na exa ta me di da em que des de suas ori gens, in te -
gram a subs tân cia da atu a ção do Par la men to fun ções 
de trí pli ce na tu re za: le gis la ti va, por cer to, mas tam -
bém a re pre sen ta ti va e a fis ca li za do ra. Aliás, com a
cres cen te he ge mo nia do Po der Exe cu ti vo no pro ces -
so le gis la ti vo – pela ini ci a ti va re ser va da, pela san ção
e veto, e pela edi ção de atos com for ça de lei (me di da
pro vi só ria) – a ên fa se da atu a ção do Le gis la ti vo tem
re ca í do, efe ti va men te, na fis ca li za ção, isto é, na in -
ves ti ga ção e no con tro le do Po der Pú bli co.

Para que haja essa atu a ção do Par la men to no
con tro le dos abu sos pra ti ca dos con tra os di re i tos fun -
da men ta is e para que essa fis ca li za ção con tra vi o la -
ções ou ile ga li da des pos sa ser re a li za da com efi cá -
cia, jul ga mos ne ces sá ria a cri a ção da Ou vi do ria Par -
la men tar no âm bi to do Se na do Fe de ral, a exem plo da

 



cri a ção do mes mo ór gão na Câ ma ra dos De pu ta dos,
pela Re so lu ção nº 132/01, com a fi na li da de de pos si -
bi li tar ma i or par ti ci pa ção da ci da da nia nos tra ba lhos
par la men ta res e ma i or fa ci li da de no tra to e de fe sa
das ques tões re la ti vas às vi o la ções co mu men te per -
pe tra das con tra os di re i tos in di vi du a is.

Escla re ce mos que é prá ti ca no Se na do Fe de ral
a cri a ção de or ga nis mos par la men ta res atra vés de
re so lu ções au tô no mas, que pas sam a fa zer par te in -
te gran te e com ple men tar do Re gi men to Inter no. Os
ca sos pre ce den tes que po dem ser ci ta dos são: a Re -
so lu ção nº 17/93 que cri ou a Cor re ge do ria Par la men -
tar, a Re so lu ção nº 20/93 que cri ou o Con se lho de Éti -
ca e ins ti tui o Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar,
a Re so lu ção nº 40/95 que cri ou a Pro cu ra do ria Par la -
men tar.

Pen sa mos que o pro je to que ora ofe re ce mos, se 
apro va do pe los ilus tres Pa res, tra rá gran de be ne fí cio
ao aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas,
por que quan to mais sen ti ne las aler tan do para os des -
vi os e abu sos, mais pos si bi li da de de es ta bi li da de so -
ci al, eco nô mi ca, po lí ti ca e ju rí di ca, algo de que ne -
nhu ma na ção pode pres cin dir, se qui ser pros pe rar e
de sen vol ver-se har mo ni o sa men te (OSMAR ALVER
DE MELO, in “O Ombuds man par la men tar”, Re vis ta
de Infor ma ção Le gis la ti va, set. 1980, nº 67, pág. 126).

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ade mir Andra de, PSB/PA.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Re -
so lu ção nº 25, de 2001, lido an te ri or men te, terá o pra -
zo de cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen das, 
pe ran te a Mesa, de acor do com o 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 308, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, con bi na do
com o ar ti go 217, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, que seja so li ci ta da ao Mi nis tro de Esta do do
Tra ba lho e Empre go, có pia de toda a do cu men ta ção
re la ti va à trans fe rên cia ao Go ver no do Esta do de Go -
iás dos re cur sos do FAT – Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor – e even tu a is to ma das de con tas es pe ci a is,
a par tir do ano de 1996.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ma u ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to que aca ba de ser lido vai à Mesa para de -
ci são, de acor do com o Re gi men to Inter no.

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:

OF.GLPFL Nº 141/01

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te, 
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Lind -

berg Cury, para ocu par as va gas des te par ti do, como
ti tu lar, nas Co mis sões de Assun tos So ci a is e na Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

Aten ci o sa men te. – Se na dor Fran cis co Pe re i ra,
Lí der do PFL em exer cí cio.

OF. GLPFL Nº 142/01

Bra sí lia, 7 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te, 
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Antô -

nio Car los Jú ni or, para ocu par as va gas des te par ti do, 
nas se guin tes Co mis sões Per ma nen tes: 

1 – Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça
e Ci da da nia e Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, como Ti tu lar. 

2 – Co mis são de Assun tos So ci a is e
Co mis são de Edu ca ção, como Su plen te.

Cordialmente. – Senador Francelino Pereira,
Líder do PFL em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia de sig na os Se na do res in di ca dos pela Li de -
ran ça do PFL para in te gra rem as Co mis sões Téc ni -
cas des ta Casa, nos ter mos dos ofí ci os que aca bam
de ser li dos.

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:

OFÍCIO Nº 277/01

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta -
do João Leão, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do Ibe rê Fer re i ra, para in te grar 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 Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 295, de 2001 – art. 281,

 com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son Pé res, 
que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos que
cri am o Fun do de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, 
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti -
vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são
da pro pos ta.

Em dis cus são. 
Con ce do a pa la vra ao 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, em pri me i ro lu gar, lou vo a
ini ci a ti va do Se na dor Jef fer son Pé res, que pro põe a
cri a ção do Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia
Oci den tal, com o ob je ti vo de de sen vol ver pro je tos
eco nô mi cos na re gião, com pa tí ve is com a pro te ção
do meio am bi en te. O men ci o na do Fun do in clui os
Esta dos do Ama zo nas, Ro ra i ma e Acre.

Nós, que so mos do Ama pá, es ta mos ques ti o -
nan do essa di vi são ter ri to ri al da Ama zô nia em Ama -
zô nia Oci den tal e Ama zô nia Ori en tal. Isso por que o
Ama pá en con tra-se pra ti ca men te nas mes mas con di -
ções dos Esta dos do Acre e de Ro ra i ma, por exem plo, 
do pon to de vis ta de di fi cul da des eco nô mi cas, de pro -
ble mas so ci a is, sen do que po de mos até di zer que o
Ama zo nas, Ron dô nia e o Pará en con tram-se já em
es tá gio mais avan ça do de de sen vol vi men to. Por isso,

não me pa re ce cor re to que o Ama pá fi que de fora de
pro gra mas que be ne fi ci em a cha ma da Ama zô nia Oci -
den tal.

Então, pro po nho al guns ques ti o na men tos ao
Se na do quan to à le gis la ção em vi gor. Pri me i ra men te,
gos ta ria de sa ber onde está de fi ni da esta di vi são da
Ama zô nia em duas sub-regiões: Ama zô nia Oci den tal
e Ama zô nia Ori en tal. Não me cons ta que haja qual -
quer dis po si ti vo le gal com tal de fi ni ção, mes mo que
seja do pon to de vis ta de es tra té gi as ou de po lí ti cas
de de sen vol vi men to re gi o nal. No en tan to, es tou re -
que ren do es tu dos da Con sul to ria do Se na do a res pe -
i to des ta ma té ria.

Por ou tro lado, en ten do que qual quer be ne fí cio
des sa na tu re za, de di ca do aos Esta dos men ci o na dos, 
deva in clu ir tam bém o Esta do do Ama pá. Co mu ni quei
mi nha in ten ção ao Se na dor Jef fer son Pé res – com
quem te nho gran de re la ci o na men to e por quem de di -
co pro fun da ad mi ra ção e res pe i to, pelo que re pre sen -
ta para o Se na do da Re pú bli ca e pelo tra ba lho res -
pon sá vel que faz em de fe sa de seu Esta do e de nos -
sa Re gião – e dele ob ti ve sim pa tia pela idéia de re dis -
cu tir esta PEC, para in clu ir o Esta do do Ama pá. Acre -
di to que se pos sa tam bém es ten der es ses be ne fí ci os
ao Esta do de Ron dô nia, que é da Ama zô nia Oci den -
tal mas está ex clu í do do pa rá gra fo do tex to que tra ta
dos Esta dos be ne fi ci a dos.

Di an te do ex pos to, es tou apre sen tan do uma
emen da – à qual peço o apo io das Srªs e Srs. Se na -
do res, já que ne ces si ta de 27 as si na tu ras – para que
pos sa mos re dis cu tir, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, a pos si bi li da de de es -
ten der a abran gên cia des ta PEC ao Esta do do Ama -
pá. A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal ex cep ci o na
as ca pi ta is e tra ta de pro je tos de de sen vol vi men to
eco nô mi co, de for ma a com pen sar a res tri ção à ex -
plo ra ção da flo res ta, ins ti tu í da em prol da pre ser va -
ção da bi o di ver si da de da Flo res ta Ama zô ni ca.

Como se sabe, inú me ras re ser vas fo ram cri a -
das em vá ri os Esta dos bra si le i ros. O Ama pá tam bém
pos sui suas re ser vas flo res ta is, as sim como Ro ra i ma, 
Ron dô nia e so bre tu do o Ama zo nas, que, se gun do
jus ti fi ca ção do emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res,
pos sui 90% da sua flo res ta pre ser va da. O Ama pá, ba -
si ca men te, está no mes mo pa ta mar. Essa pre ser va -
ção acar re ta a ne ces si da de de com pen sa ção para
es ses Esta dos, por que, ten do em vis ta que os pa í ses
de sen vol vi dos exi gem do povo bra si le i ro um cu i da do
es pe ci al, uma pro te ção às ve zes até exa cer ba da ao
meio am bi en te, isso aca ba por pre ju di car o ho mem
que mora na flo res ta e que pre ci sa pelo me nos do su -

 



fi ci en te para a sua so bre vi vên cia e de me ca nis mos
que me lho rem sua qua li da de de vida, tais como o
aces so à sa ú de, à edu ca ção, à ali men ta ção, ao tra -
ba lho.

Esse Fun do é im por tan te por que vi a bi li za re cur -
sos para o de sen vol vi men to de pro je tos eco nô mi cos
com pa tí ve is com a pro te ção am bi en tal. E isso foi o
que sem pre exi gi mos dos pa í ses de sen vol vi dos, dos
Esta dos Uni dos e de pa í ses eu ro pe us que vêm aqui
para nos im por re gras de com por ta men to com re la -
ção à Ama zô nia e ao nos so meio am bi en te. Em res -
pos ta, te nho dito que é ne ces sá rio que es ses pa í ses
pro du zam idéi as no vas para que o ho mem do cam po
de sen vol va suas ati vi da des sem pre ju di car a Ama zô -
nia. Não se deve ape nas usar me di das co er ci ti vas,
pu ni ti vas, res tri ti vas, que mu i tas ve zes in vi a bi li zam a
per ma nên cia das pes so as no cam po ou que as im pul -
si o nam, por exem plo, a ex plo rar o cor te de ma de i ra,
às ve zes até de ma ne i ra ile gal, como úni co meio de
so bre vi vên cia. É co mum ob ser var es sas ati vi da des
clan des ti nas até nos as sen ta men tos do Incra, onde o
Go ver no não dá o apo io su fi ci en te para o de sen vol vi -
men to da agri cul tu ra e para que os as sen ta dos ob te -
nham o sus ten to da fa mí lia a par tir da sua pro du ção.
Des sa for ma, mu i tas ve zes ile gal men te, aca bam ex -
plo ran do a ma de i ra que de ve ria ser pro te gi da em sua
área, por que tal ex plo ra ção pas sou a ser uma for ma
de so bre vi vên cia para eles.

É por esse as pec to que pro pon do a emen da,
con tan do com o apo io dos Se na do res para que essa
PEC, ex tre ma men te im por tan te, pos sa ser re dis cu ti -
da e apri mo ra da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre 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, é in con tes tá vel a ne ces si -
da de de se apo i ar pre fe ren ci al men te as re giões mais
ca ren tes, en tre elas a Ama zô nia. O pro je to de emen -
da cons ti tu ci o nal do Se na dor Jef fer son Pé res res pon -
de a essa ne ces si da de. Não vou ana li sar a pro pos ta
em pro fun di da de, até por que, no mo men to, está au -
sen te o Se na dor, por quem te nho gran de ad mi ra ção
em face de seu tra ba lho e do en tu si as mo com que
pro cu ra car re ar re cur sos para o Esta do e para a re -
gião que re pre sen ta.

Con tu do, pa re ce-me que, no pro je to, há um con -
ce i to inad mis sí vel, sob pena de ter mos de mu dar toda 
nos sa con cep ção fe de ra ti va. Tra ta-se do con ce i to de

ren da lí qui da, in tro du zi do por S. Exª no re fe ri do pro je -
to, que reza:

O Fun do de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia Oci den tal é for ma do pela re ce i ta lí qui -
da fe de ral ar re ca da da no Esta do do Ama zo -
nas, vin cu la do à área de pro te ção am bi en tal 
em re la ção à su per fí cie da re gião, à ra zão
de dois pon tos per cen tu a is da pri me i ra para
cada pon to per cen tu al da se gun da.

§1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti -
go, con si de ra-se re ce i ta lí qui da a di fe ren ça
en tre a re ce i ta tri bu tá ria ar re ca da da e os re -
pas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
dos e do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí -
pi os ocor ri dos no mes mo exer cí cio.

S. Exª es ta du a li za essa ar re ca da ção para cal -
cu lar o que foi ar re ca da do de tri bu to fe de ral no Esta -
do e quan to é de vol vi do para o Esta do e para os
Mu ni cí pi os. Ora, para isso, S. Exª te ria, en tão, de
con si de rar os dis pên di os que a União exe cu ta nes -
ses Esta dos, com ser vi ços, or ga nis mos e ins ti tu i -
ções fe de ra is, ou seja, com gas tos fe de ra is. 

Além dis so, o Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
dos e o dos Mu ni cí pi os é cal cu la do em fun ção de cri -
té ri os e re gras que con si de ram o to tal da ar re ca da -
ção. Tra ta-se jus ta men te de um ins tru men to de re dis -
tri bu i ção des ses re cur sos fe de ra is, ar re ca da dos pela
União e re dis tri bu í dos se gun do cri té ri os que con si de -
ram, en tre ou tros ele men tos, a ren da per ca pi ta nes -
ses Esta dos.

É mu i to pe ri go so in tro du zir na Cons ti tu i ção um
con ce i to como esse de re ce i ta lí qui da, que se ria a di -
fe ren ça en tre a re ce i ta tri bu tá ria ar re ca da da e os re -
pas ses do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do
Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Des sa for ma,
o Esta do só te ria di re i to, em ma té ria de tri bu tos fe de -
ra is re dis tri bu í dos me di an te re gras es ta be le ci das,
àqui lo que é ar re ca da do no seu pró prio ter ri tó rio.

Nem dis cu to o ar gu men to do Se na dor Se bas -
tião Ro cha, que pede para re ver o cri té rio dos Esta -
dos be ne fi ci a dos. Vejo um ris co gran de de en fra que -
cer mos ain da mais os elos que de vem unir os Esta -
dos da Fe de ra ção. O pró prio po der da União fica en -
fra que ci do, com pro me ti do. Sou um de fen sor da des -
cen tra li za ção, que foi uma das me lho res in clu sões
que nós Cons ti tu in tes – en tre os qua is, o emi nen te
Re la tor, Se na dor Ber nar do Ca bral – fi ze mos na
Cons ti tu i ção de 1988. Mas in tro du zir um con ce i to
como esse su ge ri do pelo Se na dor Jef fer son Pé res é
ex tre ma men te pe ri go so, por que es ta ría mos co me -
çan do a ace i tar a idéia de que cada Esta do vi ve rá



com o re cur so que ar re ca dar, sem es que cer os gas -
tos que a União tem no Esta do. Cer ta men te, por me -
nor que seja – e é mu i to pou ca – a aten ção que o Go -
ver no Fe de ral dá à Ama zô nia e es pe ci fi ca men te aos
Esta dos be ne fi ci a dos pela pro pos ta – Ama zo nas,
Acre e Ro ra i ma –, a União tem dis pên di os de vá ri as
na tu re zas, com di ver sos ser vi ços e ins ti tu i ções que
fun ci o nam na que les Esta dos.

Então, não po de mos ace i tar esse con ce i to de
ren da lí qui da. Va mos aju dar a Ama zô nia e es ses
Esta dos, por que pre ci sam, mas a pro pos ta tem um ví -
cio, peca na ori gem, com todo o res pe i to ao au tor da
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal e ao no bre Re la -
tor, Se na dor Ber nar do Ca bral.

Peço, re al men te, uma re fle xão ma i or, por que
po de mos es tar co me çan do a di zer que o que se ar re -
ca da em cada Esta do é do pró prio Esta do. De po is, a
União vai des pre o cu par-se com es ses pro ble mas de
na tu re za re dis tri bu ti va, que são, em prin cí pio, um fa -
tor de pro mo ção do de sen vol vi men to para re du zir es -
sas de si gual da des.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do o apar te ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, não vou dis cu tir o mé ri to da
sua ava li a ção. Como Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos des ta Casa, V. Exª po de ria
con tri bu ir com as suas pró pri as idéi as tam bém por
meio de uma emen da, se for o caso. Con si de ro jus ta a 
pro pos ta do emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res e mu -
i to im por tan te para a nos sa Re gião. Apro ve i to o pro -
nun ci a men to de V. Exª para fa zer uma cor re ção. O
emi nen te Re la tor da ma té ria, Se na dor Ber nar do Ca -
bral, lem brou-me de que a ma té ria tem um subs ti tu ti -
vo, no qual foi in clu í do o Esta do de Ron dô nia. E eu ha -
via dito que o Esta do de Ron dô nia es ta ria ex clu í do.
Na ver da de, ape nas o Ama pá, que de ve ria es tar con -
tem pla do, fi cou de fora. De ve mos exa mi nar essa ma -
té ria com o apo io, cer ta men te, do Re la tor, Se na dor
Ber nar do Ca bral, e do au tor, Se na dor Jef fer son Pé -
res, para bus car mos me i os de in clu ir o Ama pá. Mas,
quan to aos as pec tos ana li sa dos por V. Exª, pa re -
ce-me que o subs ti tu ti vo man tém o mes mo tex to do
pro je to ori gi nal.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSB – CE)
– O subs ti tu ti vo tem ou tra re da ção, mas man tém o
mes mo es pí ri to.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Exa ta men te. Cabe, en tão, a V. Exª, de uma ma ne i ra

co la bo ra ti va, apre sen tar tal vez as suas idéi as, se for
o caso por meio de uma emen da, para que pos sa mos 
dis cu ti-las na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PDT – AP) – 
Na ver da de, Se na dor Se bas tião Ro cha, re fi ro-me ao
ful cro da pro pos ta. Não há fun do sem re cur sos. Sei
dos ele va dos pro pó si tos do Se na dor Jef fer son Pé res
de jus ta men te ga ran tir uma re ce i ta para o de sen vol vi -
men to da Re gião, mas me re fi ro ao ful cro da pro pos ta. 
Nes se par ti cu lar, te nho uma res tri ção de ca rá ter con -
ce i tu al. Evi den te men te, ha ve rá de ba te e dis cus são, e
po de re mos até en con trar uma ou tra for ma. Mas a res -
tri ção de V. Exª é quan to à área de abran gên cia do
fun do; a mi nha re fe re-se à es sên cia, às re ce i tas do
fun do. Qu a is são es sas re ce i tas? Estou jus ta men te
con tes tan do esse con ce i to novo de re ce i ta lí qui da fe -
de ral, in tro du zi do pelo Se na dor Jef fer son Pé res, que
se ria a di fe ren ça en tre os tri bu tos fe de ra is ar re ca da -
dos no Esta do e o Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos 
e Mu ni cí pi os.

Esta é a con tri bu i ção que eu gos ta ria de tra zer
ao de ba te.

Duran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, 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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, para dis cu tir o
pro je to.

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, as mi nhas co lo ca ções não
se rão pro fe ri das como Lí der do Go ver no, mas, sim,
como Se na dor ele i to pelo Esta do de Ro ra i ma.

Apóio o pro je to do Se na dor Jef fer son Pé res.
Apre sen tei uma emen da ao pro je to, que foi der ro ta da, 
in clu in do as ca pi ta is, mas en ten di, no de ba te, que o
pro je to visa cri ar me ca nis mos de au to de sen vol vi -
men to, prin ci pal men te na pre ser va ção do meio am bi -
en te. Por essa ra zão, pre fe ri não tra zer a dis cus são
des sa emen da ao ple ná rio, a fim de que o pro je to pu -
des se ser apro va do ra pi da men te. É fun da men tal a
apro va ção des te pro je to, por que ele re pre sen ta uma
pri o ri za ção po lí ti ca re fe ren te ao de sen vol vi men to da
Ama zô nia de for ma au to-sustentada e equi li bra da,
para não ha ver de pre da ção.

Enten do o po si ci o na men to do Se na dor Se bas tião
Ro cha. O Esta do do Ama pá tem as mes mas ca rac te rís -
ti cas e a mes ma si tu a ção do res tan te dos Esta dos con -

 



tem pla dos. Subs cre ve rei a emen da de S. Exª, para que
pos sa ser dis cu ti da a in clu são do Ama pá. 

É im por tan te a apro va ção do pro je to. Res pe i to
as afir ma ções do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, mas a
Ama zô nia pre ci sa de pri o ri da de, que se ca rac te ri za
pela es co lha efe ti va de di re ci o na men to de re cur sos
de for ma di fe ren ci a da, uma for ma in te li gen te de di fe -
ren ci ar re cur sos com o ob je ti vo do de sen vol vi men to
au to-sustentável da re gião.

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te e, no mo -
men to opor tu no, aju da rei a de fen der a emen da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, para dis cu -
tir a ma té ria.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, vou-me apro fun dar mais no 
tema no úl ti mo dia de dis cus são, in clu si ve para ten tar
co men tar as res sal vas, as res tri ções fe i tas pelo Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra. Mas hoje eu gos ta ria de di ri -
gir-me ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

Se na dor Se bas tião Ro cha, con cor do per fe i ta -
men te que o Ama pá é di fe ren te do Pará; apro xi ma-se
mais da Ama zô nia oci den tal. O Ama pá não tem me -
ga pro je tos como o Pará. O Esta do do Ama pá tem a
ma i or par te da sua área pre ser va da e ca be ria per fe i -
ta men te den tro do con ce i to de Ama zô nia in te ri or, em -
bo ra seja da Ama zô nia atlân ti ca.

Nada con tra a in clu são do Ama pá, mas o que
me pre o cu pa é a ques tão do tem po, esse é o pro ble -
ma, Se na dor. Esta PEC tem con di ções de ser apro va -
da até o fim des te mês. Pode ser vo ta da no dia 19, em
pri me i ro tur no, e até o dia 30, em se gun do. Iria para a
Câ ma ra dos De pu ta dos e, se nos em pe nhás se mos,
po de ria, até o fi nal de de zem bro, ser vo ta do na Câ -
ma ra, caso não haja emen das.

Se não vo tar mos o pro je to ago ra, Se na dor Se -
bas tião Ro cha, se for en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta -
dos ape nas em agos to ou se tem bro, re ce io que não
seja apro va do na que la Casa até o fi nal do ano. No
pró xi mo ano, 2002, ha ve rá ele i ções, será um ano de
pro du ti vi da de mu i to ba i xa no Con gres so Na ci o nal.
Por tan to, não sei para quan do fi ca ria a vo ta ção des sa 
PEC.

E mais, Se na dor, ela não é au to-aplicável, mas
pre vê a exis tên cia de lei que a re gu la men te. Assim,
mes mo que seja apro va da até o fi nal do ano, ain da te -
re mos de lu tar mu i to pela apro va ção da lei or di ná ria,
para que o Fun do en tre em vi gor, pro va vel men te, na
me lhor das hi pó te ses, em 2003.

Não que ro ab so lu ta men te im pe dir que V. Exª
apre sen te emen da. Mas sen ti-me no de ver de aler -
tá-lo para o pro ble ma da pre mên cia do tem po.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Jef fer son Pé res, agra de ço as pon de ra ções de
V. Exª, a quem con vi do, jun ta men te com to dos os Par -
la men ta res da Ama zô nia, para fa zer um gran de mu ti -
rão no Se na do Fe de ral e na Câ ma ra dos De pu ta dos a 
fim de que esta emen da não so fra pre ju í zo. Sei que
con to com o apo io de V. Exª para que pos sa mos in clu -
ir o Ama pá nes ta PEC, haja vis ta que ele tam bém in -
te gra a Zona Fran ca de Ma na us – como V. Exª bem
sabe –, a área de li vre co mér cio de Ma ca pá e San ta -
na. Já hou ve pon de ra ções a res pe i to de que os pro je -
tos que be ne fi ci am a Ama zô nia ori en tal se jam tam -
bém es ten di dos ao Ama pá. Isso acon te ceu, como
men ci o nei, quan do cri a ram a área de li vre co mér cio
de Ma ca pá e San ta na vin cu lan do-a à Zona Fran ca de
Ma na us. Por meio des sa emen da, no va men te usa ría -
mos o mes mo prin cí pio ao es ten der ao Ama pá esse
be ne fí cio. Sei que con to com a co la bo ra ção de V. Exª,
e peço des cul pas, pois de ve ria ter fi ca do mais aten to
du ran te a tra mi ta ção da ma té ria na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. No en tan to, como
não era mem bro des ta Co mis são até o ano pas sa do,
pas sou-me des per ce bi da. Por isso, Se na dor Jef fer -
son Pé res, não pude de i xar de apre sen tar essa
emen da. Com pro me to-me com V. Exª a acom pa -
nhá-lo nes se mu ti rão, para que pos sa mos, com bre vi -
da de, apro var esta PEC no Se na do Fe de ral e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, para 
dis cu tir.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, o emi nen te Se na dor Jef fer son Pé -
res e os de ma is Se na do res que de ram apo io a esta
emen da cons ti tu ci o nal fi ze ram-na che gar à Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ain da sob a Pre -
si dên cia do Se na dor José Agri pi no, sen do dis tri bu í da
a mim para re la tar. Ve ri fi quei que a fi na li da de da cri a -
ção do Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia Oci -
den tal, de todo me ri tó rio, era apli cá-lo em obras –



con for me di zia a emen da – nos Esta dos do Ama zo -
nas, Acre e Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, a for te jus ti fi ca ti va era – como
ain da é – a de fe sa do meio am bi en te da Ama zô nia,
em seus dois ele men tos pri mor di a is: a co ber tu ra flo -
res tal e os re cur sos hí dri cos.

Com toda sin ce ri da de, dis se ao emi nen te Se na -
dor Jef fer son Pé res que se ria di fí cil a apro va ção da
for ma como es ta va, e su ge ri a S. Exª que apre sen tas -
se uma emen da, o que foi fe i to com a mais ab so lu ta
pro ce dên cia, pela Emen da nº 2 – a pri me i ra de au to -
ria do emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá -, quan do o S.
Exª lem brou que o Fun do So ci al de Emer gên cia e o
Fun do de Esta bi li za ção Fis cal já ha vi am aber to o pre -
ce den te de des vin cu lar re ce i tas de con tri bu i ções.

Com isso, Sr. Pre si den te, hou ve uma nova re fle -
xão. Cor ri gi o cha ma do lap so de me mó ria da
não-inclusão de Ron dô nia, por fa zer par te da Ama zô -
nia oci den tal, que, con for me sabe V. Exª, é com pos ta
pe los Esta dos do Ama zo nas, do Acre, de Ro ra i ma e
de Ron dô nia; e a Ama zô nia ori en tal, pelo Pará e
Ama pá. Essa foi a ra zão de o Ama pá não ter sido in -
clu í do, pois o Fun do se di ri giu ape nas e ex clu si va -
men te à Ama zô nia oci den tal.

Para lem brar ao emi nen te Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, o pro ble ma é que o Fun do da Ama zô nia Oci den -
tal pre vê ajus tes no per fil do de sen vol vi men to des sa
área. Tan to é as sim que se pre ten de par ti lhar a con -
ser va ção da Ama zô nia com to dos os bra si le i ros. Está
cla ro que quem mais re co lhe im pos tos fe de ra is na -
que la área é o Esta do do Ama zo nas, o úni co que tem
su pe rá vit. E, num ato de jus ti ça, es tá-se com pen san -
do de modo a ga ran tir o de sen vol vi men to sus ten ta do
des sa gi gan tes ca par te do ter ri tó rio bra si le i ro.

Te nho a im pres são de que não foi lido o subs ti tu -
ti vo, pois ele não cri ou ne nhu ma de ge ne res cên cia à
emen da, mas con ser vou. Se o fiz, Sr. Pre si den te, foi
so men te para aper fe i çoá-la na téc ni ca le gis la ti va.
Cha mei a aten ção do emi nen te Se na dor Jef fer son
Pé res para a mi nha ori en ta ção ju rí di ca de que, ao se
me xer no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, es ta ría mos cri an do um pro ble ma com a re gra
de Di re i to es pe ci al, de i xan do que a re gra de Di re i to
ge ral su per pu ses se, o que não é pos sí vel. E S. Ex.ª
ace i tou a ar gu men ta ção.

Ago ra, cha mo a aten ção do emi nen te Se na dor
Lú cio Alcân ta ra para o que diz o pa re cer:

De ou tra par te, en ten de mos ne ces sá rio efe tu ar
ajus te na Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal quan to
à téc ni ca le gis la ti va. Ain da que te nha sido pra xe, não
nos pa re ce de boa téc ni ca pro mo ver al te ra ções no

Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.
Esse Ato, que, como in di ca sua de no mi na ção, re ú ne
as nor mas pro vi só ri as da Cons ti tu i ção ori gi ná ria, tor -
nou-se, a nos so ver, inal te rá vel a par tir de sua edi ção, 
até por que pos sui ele uma re gra de di re i to es pe ci al
que se exa u re com o seu cum pri men to.

Ora, no caso pre sen te, Sr. Pre si den te, tra ta-se
de uma emen da cons ti tu ci o nal que não con tém dis -
po si ções per ma nen tes. Não há ne nhu ma al te ra ção a
ser in tro du zi da na Car ta, e cabe, tão-somente, fa zer
as dis po si ções cons tan tes, como es tão, de uma for -
ma au tô no ma.

De modo que não há re pa ros a fa zer à pro pos ta
do emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res. Inclu si ve ape lo 
para o Se na dor Se bas tião Ro cha para a for ma como
S. Exª pre ten de ori en tar, sob pena de in cor rer mos
num gra ve pre ju í zo a esta emen da. Tal vez de po is de
pro mul ga da a emen da pelo Con gres so Na ci o nal, V.
Ex.ª pos sa am pli ar para isso, por que nes se caso ela
não será apro va da nes te ano.

Qu e ro fa zer um elo gio ao Se na dor Ro me ro
Jucá, que ha via apre sen ta do uma emen da es ten den -
do às ca pi ta is; mas eu me vi for ça do a dar pa re cer
con trá rio, que foi apro va do na co mis são. Mas, ago ra,
como não pode ser re pre sen tan do o Esta do de Ro ra i -
ma, peço ao emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá para
com por-se com ela. Des sa for ma, Sr. Pre si den te, sou
pela apro va ção da emen da.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, 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) – Não
ha ven do mais ora do res ins cri tos nes ta ses são, a dis -
cus são pros se gui rá na pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 130, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 1, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 130, de 1997, de au to ria do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e dá ou tras pro vi -
dên ci as (São João da Ba li za-RR), ten do Pa re cer sob
nº 12, de 1999, 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 Bi an co, fa vo rá -

 



vel, com abs ten ção do Se na dor Ro me ro Jucá e de -
cla ra ção de voto do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
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 309, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral a tra mi ta ção con jun ta dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138 e 139, to dos de 1997, por ver -
sa rem so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001.  Se na -
dor Edu ar do Su plicy.

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, peço a pa la vra, para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

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, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de sa ber
de quem é o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – É do
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de en ca mi nhar con tra ri a men -
te ao re que ri men to, pois, na ver da de, os pro je tos de
lei não ver sam so bre o mes mo as sun to; eles cri am
zo nas es pe cí fi cas em cada Mu ni cí pio. Se jun tar mos
to dos em um só pro je to, qual quer pa re cer con trá rio
da Su fra ma com re la ção a um dos Mu ni cí pi os acar re -
ta rá pre ju í zo a to dos os ou tros. Por tan to, en ca mi nho
con tra ri a men te ao re que ri men to e so li ci to ao PSDB,
ao PFL e ao PMDB que as sim tam bém pro ce dam a
fim de que apre ci e mos os pro je tos um a um. Da mes -
ma ma ne i ra se rão apre ci a dos pela Su fra ma e se rão
im ple men ta dos de acor do com o cro no gra ma di fe ren -
ci a do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, o PFL en ca mi nha o voto “não”.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to foi re je i ta do.

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 310, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 130/97, a fim de que so bre ele
seja ou vi da a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Mo -
za ril do Ca val can ti.

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, peço a pa la vra, para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

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, gos ta ria de en ca mi nhar tam bém
con tra ri a men te. O pro je to cria dis tri to agro pe cuá rio
em Mu ni cí pio do Esta do de Ro ra i ma. Os Mu ni cí pi os
do Esta do de Ro ra i ma so fre ram, há dois anos, um
gran de in cên dio. Ne go ci a mos o pro je to com a Su fra -
ma. Os dis tri tos agro pe cuá ri os pre ten dem cri ar ati vi -
da des eco nô mi cas es pe cí fi cas res pe i tan do o meio
am bi en te, cri an do o eco tu ris mo, re a li zan do um tra ba -
lho for te em cima da agri cul tu ra e da pe cuá ria. Por tan -
to, ou vir a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos a essa
al tu ra é pos ter gar o an da men to des ses pro je tos. Eu
gos ta ria, in clu si ve, de ape lar ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que é Se na dor por Ro ra i ma, até para re ti -
rar o re que ri men to, por que ele, na ver da de, atra sa a
tra mi ta ção do pro je to e, por tan to, cria pre ju í zo para os 
Mu ni cí pi os de Ro ra i ma. Mas in de pen den te men te de
o re que ri men to ser re ti ra do ou não, eu que ro en ca mi -
nhar con tra ri a men te, so li ci tan do aos Par ti dos que
tam bém en ca mi nhem con tra ri a men te, por que não
tem sen ti do atra sar um pro je to como esse que vai ge -
rar em pre gos e vai aju dar a re gu lar a eco no mia dos
Mu ni cí pi os do in te ri or, cri an do ati vi da des im por tan tes 



de ge ra ção de ren da, sem agres são ao ecos sis te ma.
Por tan to, eu en ca mi nho con tra ri a men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti, au tor do re que ri men to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – 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, ini ci al men te,
eu que ro de i xar bem cla ro até em adi ta men to ao que
fa lou o Se na dor Ro me ro Jucá que exa ta men te por ser 
Se na dor por Ro ra i ma es tou pe din do a au diên cia da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Esse é um pro -
je to au to ri za ti vo que foi apro va do ape nas na CCJ,
por tan to, sem au diên cia do Su pe rin ten den te da Su -
fra ma, do Go ver na dor do Esta do, dos Pre fe i tos do
Mu ni cí pio. Esse pro je to tem al gum in te res se, di ga mos 
as sim, de aju dar o Esta do, mas usur pa, na ver da de,
na me di da em que cria dis tri tos que se rão di ri gi dos
pela Su pe rin ten dên cia da Su fra ma, a Su pe rin ten dên -
cia da Zona Fran ca de Ma na us, ti ran do do Go ver no
do Esta do e da pró pria Pre fe i tu ra a con di ção de po der 
ge ren ci ar as suas ter ras e de sen vol ver a sua área.
Inclu si ve, em ar ti go do pró prio pro je to é dito cla ra -
men te que o Mi nis té rio do Pla ne ja men to e o Mi nis té -
rio da Fa zen da, por meio da Su fra ma, de ter mi na rão
que tipo de pro je to po de rão ser de sen vol vi dos na que -
la área. Acho que é di mi nu ir, por tan to, a au to no mia do 
Esta do e do Mu ni cí pio. Por isso, es tou pro pon do que
se dê a opor tu ni da de de ou vir a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos até, se for o caso, em re gi me de ur -
gên cia, mas que se ouça; e que tam bém es ses pro je -
tos se jam apre ci a dos con jun ta men te, por que são to -
dos os 14 Mu ni cí pi os do Esta do. Na ver da de, está se
cri an do no Esta do uma in ter fe rên cia fe de ral e, por
isso, que ro ape lar ao PFL, ao PMDB e ao PSDB que
apói em. Não es ta mos tra ba lhan do con tra o pro je to,
es ta mos pe din do que ele seja dis cu ti do na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, dan do opor tu ni da de para
que o Pre si den te da Su fra ma, o Go ver na dor do Esta -
do e os Pre fe i tos pos sam se pro nun ci ar e aí, sim, pos -
sa mos jul gar o mé ri to des se pro je to e não ape nas do
pon to de vis ta cons ti tu ci o nal.

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, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.
Exª a pa la vra para ori en tar, por que V. Exª já en ca mi -
nhou.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para ori en tar a Ban ca da. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, só que ro re gis trar que o que foi dito
aqui ago ra não con diz com a re a li da de. O pro je to diz
que a Su fra ma irá iden ti fi car e ava li ar qua is pro je tos
se rão fi nan ci a dos com re cur sos da Su fra ma. É di fe -
ren te di zer que o Mu ni cí pio e o Esta do per de rão qual -
quer au to no mia so bre as áre as. Por tan to, que ro en -
ca mi nhar con tra ri a men te, por que não são ver da de i -
ros os ar gu men tos apre sen ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Li de -
ran ça do Go ver no ori en ta de for ma con trá ria.

Como vo tam os de ma is Par ti dos?
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, o PFL vota con tra ri a men te.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – AL)

– Sr. Pre si den te, o PSDB vota “não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, o PMDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re je i -

ta do o re que ri men to.
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) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 2001 (nº
418/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Con ven ção Inte ra me ri ca -
na para a Eli mi na ção de To das as For mas
de Dis cri mi na ção con tra as Pes so as Por ta -
do ras de De fi ciên cia, con clu í da em 7 de ju -
nho de 1999, por oca sião do XXIX Pe río do
Ordi ná rio de Ses sões da Assem bléia-Geral
da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos,
re a li za do no pe río do de 6 a 8 de ju nho de
1999, na ci da de da Gu a te ma la, ten do Pa re -
cer fa vo rá vel sob nº 484, de 2001, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– 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 à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – 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, esse acor do cuja le i tu ra foi

 



fe i ta na ín te gra foi apro va do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos em fe ve re i ro des te ano e veio ao exa me des ta
Casa; foi des pa cha do para a Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o Se na dor Ro meu
Tuma re la tou a ma té ria, que ob te ve apro va ção unâ ni -
me dos mem bros da Co mis são. É im por tan te que se
res sal te tam bém que, em ex po si ção de mo ti vos que
acom pa nha a men sa gem pre si den ci al, o Mi nis tro de
Re la ções Exte ri o res in for ma que a con ven ção foi
ado ta da e as si na da por 20 che fes de de le ga ção de
pa í ses mem bros da OEA, en tre eles o Bra sil, com o
ob je ti vo de pre ve nir e eli mi nar a dis cri mi na ção con tra
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia e pro pi ci ar sua
ple na in te gra ção so ci al.

Re a fir ma ain da a re fe ri da con ven ção que as
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia têm os mes mos di -
re i tos hu ma nos e li ber da des fun da men ta is que qua is -
quer ou tras pes so as e, como tais, o di re i to de não ser
sub me ti das a dis cri mi na ção com base na de fi ciên cia,
o que deve ser res pe i ta do e ga ran ti do por me di das de
po lí ti cas a se rem im ple men ta das pe los pa í ses sig na -
tá ri os.

A con ven ção es ta be le ce que os Esta dos par tes
– in clu in do o Bra sil, que tem o acor do apro va do pela
Câ ma ra e, nes te mo men to, pelo Se na do, pas san do a
vi go rar como uma de ter mi na ção do Go ver no e do
País – de ve rão pro mo ver, em con so nân cia com as
po lí ti cas na ci o na is, a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes
de or ga ni za ções de pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia, de or ga ni za ções não-governamentais que tra ba -
lhem nes sa área, ou, se es sas não exis ti rem, de pes -
so as por ta do ras de de fi ciên cia, na ela bo ra ção, exe -
cu ção e ava li a ção de me di das e po lí ti cas vol ta das
para a cor re ta apli ca ção da Con ven ção. Isso está pre -
vis to no art. 5º do acor do. Vale sa li en tar que te mos
mu i tas ou tras con ven ções nes se sen ti do e esta se ria
mais uma peça que pas sa a in te grar os com pro mis -
sos do Bra sil na área.

Tam bém no acor do está ex pli ci ta men te de fi ni do
o sig ni fi ca do dos ter mos ‘de fi ciên cia’ e ‘dis cri mi na -
ção’. De fi ciên cia se ria uma res tri ção fí si ca, men tal ou
sen so ri al, de na tu re za per ma nen te ou tran si tó ria, que 
li mi ta a ca pa ci da de de exer cer uma ou mais ati vi da -
des es sen ci a is da vida diá ria. 

Então, se ri am as pes so as que se en qua dram
nes se acor do, me di an te essa de fi ni ção. 

Dis cri mi na ção re fe re-se a toda di fe ren ci a ção,
ex clu são ou res tri ção ba se a da em de fi ciên cia, an te -
ce den te de de fi ciên cia, con se qüên cia de de fi ciên cia
an te ri or ou per cep ção de de fi ciên cia pre sen te ou pas -
sa da, que im pe ça o gozo, por par te das pes so as por -

ta do ras de de fi ciên cia, de seus di re i tos hu ma nos e li -
ber da des fun da men ta is.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, em boa hora
che ga a mais essa peça um acor do in ter na ci o nal vol -
ta do para aque las pes so as que, de fi ni ti va men te, não
po dem ser ex clu í das do pro ces so de de sen vol vi men -
to eco nô mi co, po lí ti co, so ci al e de li ber da de de trân si -
to, a li ber da de de ir e vir na so ci e da de, e de dis pu tar o
mer ca do de tra ba lho em con di ções de igual da de com
as de ma is pes so as. 

Para a con se cu ção dos ob je ti vos pro pos tos, o
tex to es ta be le ce com pro mis sos para os seus sig na tá -
ri os nas áre as le gis la ti va, so ci al, edu ca ci o nal e tra ba -
lhis ta, como a ado ção de me di das para que os edi fí ci -
os e ve í cu los que ve nham a ser cons tru í dos ou fa bri -
ca dos fa ci li tem o aces so e uso da pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia; a eli mi na ção, na me di da do pos sí vel,
de obs tá cu los ar qui te tô ni cos, de trans por te e co mu ni -
ca ções que por ven tu ra exis tam. De ter mi na, ade ma is,
a im ple men ta ção de po lí ti cas vol ta das para a pre ven -
ção e o tra ta men to de to das as for mas de de fi ciên cia
— por tan to, atua na área da sa ú de e edu ca ção, re a bi -
li ta ção, edu ca ção e for ma ção ocu pa ci o nal da pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia —; e a sen si bi li za ção da po -
pu la ção, por meio de cam pa nhas edu ca ti vas des ti na -
das a eli mi nar pre con ce i tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mu -
i to bem ex pres sou o Re la tor, Se na dor Ro meu Tuma,
o di plo ma in ter na ci o nal dis põe que os Esta dos par tes 
de ve rão pro mo ver a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes
de or ga ni za ções não-governamentais nas de ci sões,
na ava li a ção do que está re al men te acon te cen do no
País.

Tra ta-se de ma té ria de alta re le vân cia so ci al que 
me re ce a apro va ção des ta Casa. Ela é in ques ti o ná vel 
em re la ção ao seu con te ú do hu ma ni tá rio e so ci al.
Por tan to, mais do que nun ca, de uma for ma ou de ou -
tra, é pre ci so bus car a va lo ri za ção, res pe i to e dig ni da -
de das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Elo gi a mos e res sal ta mos o mé ri to do acor do in -
ter na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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.
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 pro mul ga ção.

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



 





 





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 55, de 2001 (nº
513/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção 
Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Ucrâ nia, em Kiev, em 15 de
no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 485, 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 Fer -
nan do Ma tu sa lém.

Em dis cus são o pro je to. (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 pro mul ga ção.

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





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 56, de 2001 (nº 518/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do, por tro ca de No tas, para Abo li ção Re cí pro -
ca da Exi gên cia de Vis to de Entra da 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 Hun gria, ce le bra do em Bu da -
pes te, em 9 de no vem bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 358, 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 José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to. (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 pro mul ga ção.

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





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 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, ten do

Pa re cer sob nº 436, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca, fa vo rá vel, com abs ten -
ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da

Fon se ca, Re la tor da ma té ria.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, fui Re la tor des te pro je to,
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ca pi tal do 
Som Ltda., em Cam po Gran de, Esta do do Mato Gros -
so do Sul. O parecer foi fa vo rá vel e não po de ria ser di fe -
ren te. A Rá dio Ca pi tal do Som Ltda., em Cam po Gran -
de, pro duz um gran de ser vi ço à so ci e da de
sul-mato-grossense, com pro gra mas cul tu ra is que pre -
ser vam a his tó ria e os cos tu mes da nos sa gen te. Esse
ser vi ço pres ta do a toda co mu ni da de, por tan to tem po,
em mais de vin te anos de pro gra ma ção ra di o fô ni ca, na
ver da de há ser re co nhe ci do, as sim como o tra ba lho ex -
ce len te que seu lí der, Luís Lands Re i no so de Fa ria, vem 
fa zen do há tan to tem po na nos sa ci da de.

Por tan to, so li ci to aos nos sos Pa res que apro -
vem por una ni mi da de a re no va ção da ou tor ga da ra di -
o di fu são so li ci ta da. 

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  131, DE 1998

(Nº 609/97, 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 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. 

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 63, de 22 de ju nho de 1992, que re no va por
dez anos, a par tir de 15 de ou tu bro de 1990, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ca pi tal do Som 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 
Cam po Gran de, Esta do do 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) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de 2000 (nº 
441/2000, 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 de Co mu ni ca ção e Cul tu ra La sa fá
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ca e té, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 213, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2000

(Nº 441/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra La sa fá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca e té,
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 111, de 4 de agos to de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra



La sa fá a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ca e té, 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) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 235, de 2000
(nº 475/2000, 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 Novo Mun 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 Paul o, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 120, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CE, que apre sen ta, e abs ten ções dos Se -
na do res Edu ar do Su plicy, Ge ral do Cân di do
e La u ro Cam pos.

Dis cus são do pro je to e da emen da, 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, sem pre ju í zo da emen da.
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 a Emen da nº 01, de re da ção, da

Co mis são de Edu ca 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 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
235, 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 561, 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 235, de 2000 (nº 475, 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 235, de 2000 (nº
475, 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 Novo Mun -
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 Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo, con so li dan do a Emen da nº 1-CE apro va da 
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de ju nho de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 561, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, –––––––––  Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº     ,  DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de ”Rá dio Novo Mun 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 Pa u lo,
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 1º de se tem bro de 1998, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são de
”Rá dio Novo Mun do Ltda.“, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te a ”Rá dio Anhan gue ra 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 São Pa u lo, 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 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 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de 2000 (nº 
487/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga a per mis são à



Fun da ção José de Pa i va Neto 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 San to Antô nio
do Des co ber to, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer sob nº 352, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma -
gui to Vi le la, fa vo rá vel, com abs ten ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân -
di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. 
O SR. SENADOR JOSÉ FOGAÇA (PMDB –

RS. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, ape nas para fa zer o re gis tro de que nes ta ses -
são da Co mis são de Edu ca ção não pude es tar pre -
sen te, mas se tra ta de uma rá dio que tem uma fun ção
ex clu si va men te edu ca ti va – cre io que não pode co -
lher pu bli ci da de -, e que ro ma ni fes tar que, sen do o
Pa re cer do Se na dor Ma gui to Vi le la, em to tal con fi an -
ça ao Se na dor Ma gui to Vi le la, evi den te men te, o meu
voto tam bém será fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são. (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.
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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 248, DE 2000

(Nº 487/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção José de Pa i va Net to,
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 San to Antô nio do Des co ber to, Esta do
de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 314, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga 
per mis são à Fun da ção José de Pa i va Net to 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
San to Antô nio do Des co ber to, 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) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 249, de 2000 (nº
488/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 428, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, 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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 249, DE 2000

(Nº 488/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio 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.

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 24 de mar ço de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Di fu so ra de São José do Rio Par do 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
São José do Rio Par do, 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) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 8, de 2001 (nº
510/2000, 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 ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba
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
Oli ve i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 355, 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 abs ten -
ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge -
ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2001

(Nº 510/2000, 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 e Cul tu ral Alto Pa -
ra na í ba 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 Oli ve i ra, 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 17, de 28 de ja ne i ro de 2000, que ou ton ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í -
ba 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 Oli ve i ra, 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) – Item 12:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2001 (nº
550/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria Far rou pi lha – ASCOFAR a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria ci da -
de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 403, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2001

(Nº 550/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Far rou pi lha –
ASCOFAR a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 203, de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Far rou pi lha – ASCOFAR, a 
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pe -
lo tas, 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) – Item 13:

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 430, 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. (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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 2001

(Nº 596/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao de Ra di o di fu sao Co mu ni tá ria de lta -
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.

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 74, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de lta gua çu 
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ita gua çu, 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 (Ja der Bar ba lho) – Item 14:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de 2001 (nº
622/2000, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 431, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76/2001

(Nº 622/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a ACBNH – 
Asso ci a ção Co mu ni ta 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.

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 103, de 22 de mar ço de 2000, 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, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia. 

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 15:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2001 (nº 
831/2000, 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 Na gib Ha ic kel 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 São Luís, Esta do do
Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 491, 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. (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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2001

(Nº 831/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Na gib Ha ic kel 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 São Luís, 
Esta do do Ma ra nhão.



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 584, de 26 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Na gib Ha ic kel 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 São
Luís, Esta do do Ma ra nhão.

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 16:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 268, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Osmar Dias, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta do Pro je to de Lei Câ ma ra nº 14, de 
1998, que já se en con tra apen sa do ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 657, de 1999, com
os de nºs 91, de 2000, e 13, de 2001, por
re gu la rem a mes ma ma té ria.

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.
As ma té ri as vão à Co mis são de Edu ca ção e,

pos te ri or men te, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia para o exa me dos pro je tos e da Emen da
nº 4, de Ple ná rio, apre sen ta da ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra, e tra mi ta rão em con jun to, con for me de ci são
do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 17:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 271, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Ney Su as su 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 Re so lu -
ção nº 95, de 1999, de sua au to ria.

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 Re so lu ção nº 95, de 1999, vai de fi -

ni ti va men te ao Arqui vo.
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 para o Pro je to de Lei do Se na do nº 130, de 1997,
que, nos ter mos do art. 320, do Re gi men to Inter no,
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 562, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 130, de 1997.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 130, de 1997, que au -
to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio 
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 12 de ju nho de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Ma lu ce Pin to – Edi son Lo -
bão.

ANEXO AO PARECER Nº 562, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro -
pe cuá rio no Mu ni cí pio de São João da
Ba li za, no Esta do de Ro ra i ma, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar no

Mu ni cí pio de São João da Ba li za, no Esta do de Ro ra i -
ma, Dis tri to Agro pe cuá rio des ti na do a de sen vol ver,
pre fe ren ci al men te, ati vi da des de agro pe cuá ria, co lo -
ni za ção, tu ris mo eco ló gi co, mi ne ra ção, bem como
áre as ins ti tu ci o na is para pre ser va ção e pes qui sas.

Art. 2º O Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta esta
Lei terá por prin ci pa is ob je ti vos a cri a ção de pólo de
de sen vol vi men to agro pe cuá rio, o au men to da ofer ta
de ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is,
a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za -
ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de
tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na
re gião.

Art. 3º Com pe te ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, atra vés da Su pe rin ten dên cia
da Zona Fran ca de Ma na us-Suframa, fi xar as di re tri -
zes e nor mas per ti nen tes à se le ção e ava li a ção da vi -
a bi li da de téc ni ca e fi nan ce i ra dos pro je tos a se rem
im plan ta dos no Dis tri to Agro pe cuá rio de que tra ta o
art. 1º

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 5º 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 311, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 130, de 1997, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá, que au to ri za a cri a ção de Dis -
tri to Agro pe cuá rio no Mu ni cí pio que men ci o na, e dá
ou tras pro vi dên ci as. (São João da Ba li za-RR).

Sala das Ses sões, 12 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res.

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 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.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 304,
de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para a Men -
sa gem nº 136, de 2001.

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 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 sub se -
qüen te com os pa re ce res das Co mis sões.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao 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, du vi do que al gum
bra si le i ro não que i ra que este País seja es pe ta cu lar e
que te nha mos uma Edu ca ção de Pri me i ro Mun do.
Tra ta-se de um item que ex po nen cia to das as ou tras
po ten ci a li da des do ho mem. Quem tem edu ca ção ali -
men ta-se me lhor; pos sui me lho res há bi tos de hi gi e ne 
e pre ser va, por tan to, a sa ú de; ves te-se me lhor, pro te -
gen do-se das in tem pé ri es. Vive me lhor. A Edu ca ção é 

im pres cin dí vel. To dos nós gos ta ría mos de que pu -
dés se mos ofe re cer uma Edu ca ção fa bu lo sa. 

So nha mos com um Bra sil onde a Jus ti ça seja
ágil e igual para to dos; uma Jus ti ça que pune os er ros e
pro te ge o ino cen te, seja quem for. Qu e re mos um País
onde re i ne a paz, onde re i ne per ma nen te a paz – em
toda a ex ten são da pa la vra paz. Qu e re mos uma po pu la -
ção que goze de boa sa ú de, cri an ças bem-nutridas, cri -
an ças que man te nham sua den ti ção per ma nen te até a
ida de adul ta, So nha mos vi ver em um País onde não
haja do en ças en dê mi cas nem pes so as em fi las qui lo -
mé tri cas dos hos pi ta is, um País onde a sa ú de seja di re i -
to do ci da dão e de ver do Esta do.

To dos gos ta ría mos de eter ni zar aque le mo men -
to em que Guga ga nhou o tor ne io e nós nos sen ti mos
or gu lho sos de ser mos bra si le i ros. To dos que ría mos
um Bra sil que não es ti ves se, como diz um ver so do
nos so hino, “de i ta do eter na men te em ber ço es plên di -
do”, mas es ti ves se aten to, tri lhan do o seu ca mi nho,
er gui do, bus can do na glo ba li za ção o seu es pa ço.
Gos ta ría mos de um País, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que apro ve i tas se to das as suas van ta -
gens re la ti vas.

Este é um País in crí vel, que tem 20% da água
do mun do, uma enor me quan ti da de de ter ras ará ve is,
uma ex ten são de cos ta que per mi te a pes ca em
quan ti da de e la gos e rios que fa vo re cem a pis ci cul tu -
ra. Não há no Bra sil as tra gé di as que ocor rem no res -
to do mun do – um in ver no ri go ro so, vul cões, tu fões,
ma re mo tos, ter re mo tos, ci clo nes. Nada dis so exis te
nes te País.

Gos ta ríamos que o Bra sil ex po nen ci as se seus
re cur sos, a fim de que seus fi lhos fos sem cada vez
mais ri cos e hou ves se mais tra ba lho; que se in ves ti sse
na pes qui sa e na tec no lo gia, uma vez que, nes te
mun do glo ba li za do, man da quem do mi na a tec no lo -
gia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
cer te za de que to dos que ría mos um País onde re i -
nas se a se gu ran ça e o ci da dão pu des se sair a qual -
quer hora sem ser as sal ta do, e as jo vens sem se rem
es tu pra das, onde não hou ves se vi o lên cia. 

To dos nós so nha mos, Sr. Pre si den te, Srs. Se na -
do res, com um país sem fome, em que to dos ti ves -
sem ali men tos à von ta de – isso era algo que to dos
nós que ría mos; um país onde não hou ves se sede.
De te mos 20% da água do mun do, e, no en tan to, Sr.
Pre si den te, te mos áre as sem água para se be ber. So -
nha mos com um país que ex por te cada vez mais
bens, pois, com toda esta po ten ci a li da des, o Bra sil
ex por ta me nos que a Co réia, me nos Ta i wan. Qu i se ra



vi ver em um país, onde, se Deus per mi tis se, hou ves -
se tra ba lho para to dos. Não é o que ve mos. Alme ja -
mos um país com boas es tra das, bons hos pi ta is e
boas es co las. Esse era o país que to dos nós, no ín ti -
mo, gos ta ría mos de ter. 

E o que te mos? 

Um país que ain da faz Edu ca ção de ver niz: es -
ten de mos a edu ca ção, mas não a apro fun da mos. Por
exem plo, sa ber o co le ti vo de bor bo le ta não tem ne -
nhum va lor prá ti co. Para que sa ber – e du vi do que sa i -
bam – o co le ti vo de bor bo le ta que é pa na pa ná. Mas é
uma ques tão de ves ti bu lar. Ou tro exem plo de per gun -
ta do ves ti bu lar é sa ber o nome do es cri vão da fro ta
de Fer não de Ma ga lhães. Quem quer sa ber dis so? 

Te mos uma cul tu ra enor me em ex ten são, mas
sem ne nhu ma pro fun di da de – ma nia da cul tu ra ibé ri ca.
Ou vi mos di zer que to dos sa bem ler e es cre ver. No mun -
do glo ba li za do de hoje, quem sabe só ler e es cre ver é
anal fa be to. É pre ci so co nhe cer tec no lo gia. É pre ci so,
com cer te za, saber ma ni pu lar com pu ta do res.

Qu e ría mos que a nos sa Jus ti ça não es ti ves se
es cle ro sa da, su fo ca da, como sa be mos que está;
que ría mos que a Jus ti ça ti ves se re cur sos para fa zer a 
in for ma ti za ção, o que não tem. Ou tro dia, fui às Va ras
da Jus ti ça Fe de ral e fi quei im pres si o na do. São mi -
lhões de pro ces sos. Não há juiz no mun do ca paz de
fa zer o que se es pe ra dos ju í zes bra si le i ros. O mes mo 
ocor re na Jus ti ça do Tra ba lho e mes mo na Jus ti ça Co -
mum: os ju í zes vi vem em meio a uma ava lan che de
pro ces sos. E há dis tor ções. Cu i da-se do pro ces so,
mas não do mé ri to. Qu an do me nos se es pe ra, o cul -
pa do está sol to e o ino cen te está pre so. É re al men te
di fí cil fi car mos fe li zes com uma si tu a ção des sas.

Embo ra que i ra mos um País de paz, o que ve -
mos, no Bra sil, é o cres ci men to da vi o lên cia. Antes
era o Co man do Ver me lho, ago ra é o PCC — Pri me i ro
Co man do da Ca pi tal, que está to man do con ta. A nos -
sa Po lí cia está sen do der ro ta da por pe que nos gru pos
que se ar vo ram em uni da des de co man do e, de re -
pen te, são ca pa zes de en fren tar a Po lí cia, a or dem
cons ti tu í da, a so ci e da de e tudo o mais.

Gos ta ría mos de um País que des se or gu lho a
cada fi lho. Mas, às ve zes, te mos ver go nha de ser bra -
si le i ro. Qu an tas ve zes tive ver go nha! Se ma na pas sa -
da, fui ao Nor des te e vi po pu la ções in te i ras à mer cê
de uma ces ta bá si ca con ten do cin co qui los de fe i jão,
cin co de fa ri nha, um pou co de fa ri nha de mi lho e dois
qui los de sal. É duro pre sen ci ar mos um ir mão nos so
numa si tu a ção des sa em ple no sé cu lo XX. Na re gião
ama zô ni ca, a si tu a ção não é di fe ren te. Lá tam bém,

mes mo nas ca pi ta is, en con tra mos ca bo clos com do -
en ças en dê mi cas que já de vi am es tar er ra di ca das.

Gos ta ría mos de ter or gu lho dos fa tos po si ti vos.
Mas a im pren sa des ta ca os fa tos ne ga ti vos. O Bra sil
pas sou anos como pri me i ro co lo ca do na lis ta de fu te -
bol. Nin guém des ta cou o fato. Mas foi pri me i ra pá gi na
nos jor na is, quan do o Bra sil per deu a pri me i ra po si -
ção. No mês se guin te vol tou à pri me i ra po si ção. Nin -
guém men ci o nou. 

Nin guém des ta ca os fa tos po si ti vos. Mas os fa -
tos ne ga ti vos me re cem a pri me i ra pá gi na dos jor na is.
Não en ten do o que se pas sa com a nos sa im pren sa.

Com re la ção às ci da des, to me mos como exem -
plo o Rio de Ja ne i ro. Ci da de lin da, tal vez a mais lin da
do mun do. Tal vez não, é a mas lin da do mun do. Mas a
pró pria im pren sa do Rio de Ja ne i ro de can ta suas des -
van ta gens todo dia, toda hora, aju dan do seus con cor -
ren tes, que não pos su em a sua be le za, a ale gria, o
sol, as pra i as, as ma tas. Em ou tras ci da des a im pren -
sa até mas ca ra os pro ble mas. Nós não! Nós pro mo -
ve mos as nos sas ma ze las. Dá im pres são de que gos -
ta mos mes mo de abrir as nos sas en tra nhas e mos trar 
as nos sas vís ce ras para o mun do todo. Não sei, mas
essa é uma es pé cie de ma so quis mo nos so. E não en -
ten do como Can cún e Co zu mel, ci da de zi nhas do Mé -
xi co, têm ex por ta ção equi va len te a um ter ço da nos -
sa. Um país do ta ma nho do nos so para ex por tar qua -
se nada.

Fico im pres si o na do quan do ob ser vo os nú me -
ros de Ta i wan, onde es ti ve um dia des ses. São 22 mi -
lhões de pes so as e US$900 bi lhões já apli ca dos do
bol so de les na Ásia. Eles têm cer ca de US$120 bi -
lhões no bol so para apli car. Lá as cons tru ções são
mu i to po bres, no en tan to, é im pres si o nan te o vo lu me
das ex por ta ções. Eles tra ba lham de uma for ma tal,
que a Chi na tem res pe i ta do. Só na Chi na, eles apli ca -
ram US$60 bi lhões, nos úl ti mos anos. E nós só te mos
dí vi da, um país de di men são con ti nen tal, com uma
enor me po pu la ção. Não ex por ta mos nem per to do
que po de ría mos.

Não con si go en ten der como nós, na área de
pes qui sa, Srªs e Srs. Se na do res, te mos 30 pa ten tes
re gis tra das num ano, con tra 26 mil de um país da Eu -
ro pa ou qua se 100 mil dos Esta dos Uni dos. Não dá
para en ten der.

Te mos uma quan ti da de enor me de uni ver si da -
des, mas só ago ra cri a mos os Fun dos de pes qui sa. E
mes mo ten do sido cri a dos por este Con gres so, só um 
de les, o Ver de-Amarelo, tem 1,5 bi lhão pa ra do, guar -
da do, por que a equi pe eco nô mi ca não de i xa usá-lo.
Não sei aon de que rem che gar.



Se for mos ana li sar o que si to se gu ran ça, ve re -
mos in se gu ran ça por toda par te. Há in se gu ran ça nos
lo ca is que eram se gu ros até há pou cos dias. E ve mos
que, mu i tas ve zes, os pró pri os ór gãos que de ve ri am
fa zer se gu ran ça são ge ra do res de in se gu ran ça.

Fa lei que que ría mos ter um País sem fome, e o
que vejo? Po pu la ções in te i ras do Bra sil, mi lhões de
pes so as pas san do fome, num país que tem um solo
in crí vel e que po de ria es tar pro du zin do três, qua tro
ve zes o que está pro du zin do hoje. Mas não te mos
uma po lí ti ca agrí co la. Fa lei que to dos gos ta ría mos de
ter um país sem sede, e ve ri fi ca mos que no Nor des te
só ago ra co me çam a che gar os car ros-pipas. São 14
mi lhões de pes so as sem água; ci da des, como acon -
te ce no meu Esta do, em que não há água para be ber
já há dois anos e meio. Há vá ri as ci da des nes sa si tu a -
ção, mas hoje vol to a fa lar de Ser ra Bran ca, que há
dois anos e meio está be ben do água de car ro-pipa.
Co me çou re ce ben do cem car ros-pipas por dia, mas a 
Pre fe i tu ra foi di mi nu in do a quan ti da de, por que foi aca -
ban do o di nhe i ro. Hoje são 25 car ros-pipas por dia, o
que equi va le a uma lata de 20 li tros para cada fa mí lia.
Pen sem os se nho res que me es tão ou vin do: o que
são vin te li tros de água, para uma fa mí lia, por dia? É
as sim que te mos tra ta do al guns ir mãos. E por quê?
Por que não fa ze mos obras es tru tu ran tes. O Go ver no
do Esta do tem fe i to tudo o que pode, mas não con se -
gue fa zer tudo so zi nho. Isso tudo num País que, com
toda cer te za, po de ria ofe re cer tra ba lho para to dos.
Te mos tudo para isso se con cre ti zar.

Não con si go en ten der, por exem plo, como até
hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te -
mos casa de cen te para to dos os bra si le i ros. Te mos
ter re no? Te mos. Te mos bar ro para fa zer ti jo lo? Te -
mos. Te mos bar ro para fa zer te lha? Te mos. Te mos pe -
dra para fa zer ali cer ce? Te mos. Te mos gen te sem tra -
ba lho? Te mos. Será que não con se gui mos nos mo bi li -
zar para fa zer casa para to dos? Não con se gui mos.
Entra ano, sai ano; en tra Go ver no, sai Go ver no, e mi -
lhões de bra si le i ros ain da mo ram em ca sas de ta i pa,
vul ne rá ve is aos bar be i ros e, con se qüen te men te, à
do en ça de Cha gas, ou de ba i xo de vi a du tos, for man do 
aque la le gião de pes so as sem rumo, sem des ti no,
sem fu tu ro.

Às ve zes per gun to-me de quem é a cul pa. Pela
nos sa tra di ção, a cul pa é do Go ver no. Sem pre o cul -
pa mos. Mas per gun to: será que é so men te do Go ver -
no? Será que cada um de nós, não só nós po lí ti cos,
mas cada um que me ouve, tem fe i to a sua par ce la?
Será que cada um tem pro cu ra do me lho rar um pou -
co? Será que as mães têm en si na do aos fi lhos tudo o

que de ve ri am? E quan do digo tudo o que de ve ri am,
digo ser tra ba lha dor, es tu dar, ser res pe i ta dor, não
ape lar para a vi o lên cia. Não é isso que te mos vis to
acon te cer. O País, a cada dia, seja pela te le vi são,
pelo rá dio, que bra mais as nor mas mo ra is. E pre o cu -
po-me com o nos so fu tu ro.

Não sei aon de va mos che gar. Mas sei que cada
um de nós, cada um dos que es tão me ou vin do tem
sua par ce la de res pon sa bi li da de, em bo ra to dos a atri -
bu a mos ao Go ver no. Di ze mos: “O Go ver no é o res -
pon sá vel. Va mos es pe rar que ele faça isso ou aqui lo”.
Per gun to: e o que é o Go ver no? É ape nas a re pre sen -
ta ção da qui lo que ele ge mos para go ver nar o País. E o 
que é um país? É o so ma tó rio das ca sas que for mam
as ruas. E em cada casa deve ha ver uma fa mí lia – um
ho mem, uma mu lher, fi lhos, al guns an ces tra is. So ma -
das as ruas, for ma-se um ba ir ro; so ma dos os ba ir ros,
for ma-se uma ci da de; so ma das as ci da des, for ma-se
o Esta do; os Esta dos, so ma dos, for mam a Na ção.
Ain da as sim atri bu í mos a cul pa ao Go ver no, como se
todo mun do não ti ves se cul pa, mas ela fos se úni ca e
ex clu si va men te des se ente cha ma do Go ver no Fe de -
ral, Esta du al ou Mu ni ci pal.

É hora de cada um de nós co lo car a mão na
cons ciên cia e co me çar a pen sar o que pode fa zer
pelo País. É hora de cada um de nós pro cu rar tra ba -
lhar e dar a sua par ce la de con tri bu i ção. Como? Exis -
tem mil for mas. Mas o que não po de mos é con ti nu ar
sem pre a es pe rar que o País seja o País do fu tu ro ou
que ele per ma ne ça “de i ta do em ber ço es plên di do”.
Te mos de acor dá-lo, e acor dá-lo por meio da in dig na -
ção. Cada um de nós tem de se in dig nar com tudo o
que não seja cor re to. E não é pre ci so es pe rar o ano
que vem para vo tar con tra o Go ver no ou a fa vor de fu -
la no, si cra no ou bel tra no. É pre ci so se in dig nar já, fa -
zen do pres são por meio de car tas, pas se a tas, pro tes -
tos, or ga ni zan do vi zi nhos e as so ci a ções, co me çan do
a mo vi men tar-se. Só as sim con se gui re mos mu dar o
País.

Te nho fe i to a mi nha par te. Eu, em pre sá rio, no
dia em que vi que es ta va bem, que já ti nha o su fi ci en -
te para vi ver, can di da tei-me para tra ba lhar e lu tar pe -
las ca u sas em que acre di to. De sa fio qual quer um a
mos trar que não te nho fe i to isso to dos os dias. Sou
um dos pri me i ros a che gar e sou um dos úl ti mos a sair 
e to dos os dias es tou aqui re ver be ran do, lu tan do.

Hoje mes mo tive uma ale gria mu i to gran de ao
tra zer ao Se na do uma equi pe que che gou da Lí bia. A
Lí bia já teve US$2 bi lhões em ne gó ci os com o nos so
País, mas esse ca nal es ta va fe cha do. Na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, cri a mos essa ver ten te



nova na ten ta ti va de me lho rar as ex por ta ções, e fo -
mos até a Lí bia – nin guém pa gou a mi nha pas sa gem,
a Re pú bli ca não gas tou um cen ta vo com mi nha ida.
Esti ve duas ve zes com o lí der Ka da fi. Ha via uma de -
man da con tra a Pe tro bras, aliás, já ha via uma sen ten -
ça con tra o Bra sil no va lor de US$400 mi lhões, e já
ha vi am sido gas tos US$15 mi lhões com ad vo ga dos.
Con se gui mos fa zer um acor do, sen tan do, con ver san -
do, e con se gui mos apa gar todo o pas sa do, fe chan do
um acor do no va lor de US$50 mi lhões.

Hoje tive o pra zer de en tre gar ao Pre si den te da
Re pú bli ca a có pia do con tra to, di zen do que a Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos ini ci ou uma ação que
cul mi nou nes se acor do. Ago ra o Mi nis tro lí bio, acom -
pa nha do de uma de le ga ção, está no Bra sil para fa zer
com pras. Aca bou a obs tru ção. O que de vía mos pa -
gar, por que já ha vía mos sido con de na dos, re su -
miu-se de US$400 mi lhões para US$50 mi lhões, e
aca ba ram-se as ou tras de man das. Abri mos, no va -
men te, as por tas do co mér cio com a Lí bia. Esta mos
ten tan do fa zer isso com a Ucrâ nia e Ta i wan, mas é di -
fí cil. Ta i wan tem 110, 120 bi lhões para in ves tir. Cada
vez que eles vêm ao Bra sil, têm que ti rar um la is -
sez-passer, o que leva 15 dias, Se na dor Na bor Jú ni -
or. Qu an do vão em bo ra, de i xam-no com a Po lí cia Fe -
de ral. Para vol tar, têm que ti rar ou tro. Para en trar na
Chi na, ini mi ga de les, pre ci sam ape nas do pas sa por te 
de Ta i wan. Qu e re mos ser mais re a lis tas do que o rei e 
ter, num mun do glo ba li za do e mo der no, re gras in te i -
ra men te ul tra pas sa das!

Te nho fe i to mi nha par te, seja cor ren do atrás da
ex por ta ção, seja lu tan do pelo meu Esta do, por ca u -
sas que con si de ro jus tas. De sa fio to dos os bra si le i ros
a fa ze rem o mes mo. Va mos lu tar. Va mos fa zer cada
um sua par ce la. Se cada bra si le i ro fi zer 10% a mais, o 
Bra sil vai fa zer 10% a mais. Não va mos es pe rar pelo
Go ver no e cul pá-lo. Va mos as su mir nos sa par ce la de
res pon sa bi li da de tam bém. Esse é o ape lo que me
traz hoje à tri bu na. É o ape lo que faço a cada um de V.
Exªs, por que nós, que te mos li de ran ça nos nos sos
Esta dos, te mos que ini ci ar essa cru za da, te mos que
co me çar um mo vi men to. Não po de mos con ti nu ar pa -
ra dos, es pe ran do pe los ou tros. Que cada um faça sua 
par te! Sei que não é fá cil.

A dona de casa deve es tar pen san do como
pode aju dar. Até já dei um exem plo: edu que me lhor
seu fi lho. Cu i de dele. Não de i xe que ele se apro xi me
da dro ga. Ori en te-o nas boas nor mas. Cada tra ba lha -
dor pode au men tar sua pro du ti vi da de. Cada um que
es tu da está me lho ran do o ní vel in te lec tu al do País.
São mil for mas de se fa zer isso, mas cre io que a mais

atu an te, a mais rá pi da ain da é a de fe sa da ci da da nia
por meio da in dig na ção.

Te mos que nos or ga ni zar me lhor. Te mos que co -
brar das au to ri da des que são des cu i da das, te mos
que usar nos sa arma prin ci pal, o voto. Mas, mu i tas ve -
zes, não po de mos es pe rar que che gue a ele i ção.
Ago ra, por exem plo, fal tam qua se dois anos para a
ele i ção de De pu ta dos, Se na do res, Pre si den te e Go -
ver na dor. Então, cre io que cada um de nós já po de ria, 
a par tir de hoje, de ago ra, des te mo men to, pen sar em
como co la bo rar com o País, como po de ria se or ga ni -
zar me lhor para co brar das au to ri da des, usan do de
to dos os me i os de co mu ni ca ção, que hoje são mu i tos: 
a car ta, o te le gra ma, o te le fo ne, a or ga ni za ção na rua. 
Enfim, te mos que co brar, mas te mos que tam bém dar
a nos sa par te.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, era a men -
sa gem que eu que ria hoje de i xar aqui, não só aos Se -
na do res, que têm obri ga ção de fa zê-lo, não só à clas -
se po lí ti ca, mas a cada bra si le i ro, em cada lar.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Qu e -
ro so men te elo gi ar o dis cur so de V. Exª, que, mais
uma vez, usa a tri bu na, de for ma com pe ten te, para
cla mar o ca mi nho de uma so lu ção. E eu gos ta ria de
re gis trar, para fa zer jus ti ça tam bém, o es for ço de V.
Exª, im por tan tís si mo para o País, na ques tão es pe cí -
fi ca da Lí bia, re la ta do por V. Exª e que te nho acom pa -
nha do de per to, es for ço hoje co ro a do com a au diên -
cia do Pre si den te da Re pú bli ca para tra tar de ques -
tões im por tan tes para o seu co mér cio bi la te ral. Qu e ro 
pa ra be ni zá-lo pelo dis cur so e re co nhe cer, sem dú vi -
da ne nhu ma, a ação im por tan te de V. Exª no Se na do
Fe de ral.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Ro me ro Jucá. Incor po ro as
pa la vras de V. Exª ao meu dis cur so.

Te nho fe i to mi nha par te, mas às ve zes me pe ni -
ten cio pen san do se não po de ria fa zer mais. Ten ta rei
me es for çar mais até o fi nal des te meu man da to, mas
sei que cada bra si le i ro que está me ou vin do pode fa -
zer o mes mo, cada um no seu cam po, cada um no seu 
ní vel. Jun tos, co bran do, pro du zin do, em to dos os se -
to res da vida so ci al, po de re mos dar uma ala van ca da
nes te País. Espe ra mos ser uma so ci e da de mais jus -
ta, mais pa cí fi ca, mais hu ma na, para ter mos uma na -
ci o na li da de in ve ja da, e não que nos de i xe tris tes, pre -
o cu pa dos.

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



Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr.Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, que fa la rá pela Li de ran ça do PSB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, que ro, em pri me i ro lu gar, co mu ni car
que apre sen tei ao Se na do da Re pú bli ca um pro je to
de re so lu ção que cria a Ou vi do ria Par la men tar no Se -
na do Fe de ral, à se me lhan ça do que apro vou a Câ ma -
ra dos De pu ta dos. A di fe ren ça é que pro po nho que o
Ou vi dor e seu subs ti tu to se jam ele i tos e não no me a -
dos pelo Pre si den te.

Essa Ou vi do ria tem uma com pe tên cia ex tre ma -
men te im por tan te, que é ou vir re cla ma ções, re ce ber
de nún ci as, to mar con ta, de cer ta for ma, de tudo que
pos sa acon te cer de er ra do no âm bi to do Se na do Fe -
de ral: o mau tra ta men to, o mau aten di men to a qual -
quer ci da dão. É um pro je to bas tan te am plo, que es pe -
ro ser dis cu ti do e apro va do por esta Casa, para ter -
mos aqui essa Ou vi do ria Par la men tar.

O que, de fato, me traz à tri bu na, Sr. Pre si den te,
é a mi nha in dig na ção, que, cre io, é mes ma do povo
bra si le i ro. Esta mos a as sis tir, no Bra sil, a pre sí di os
em per ma nen te es ta do de re vol ta. Pre si diá ri os ma -
tam pre si diá ri os, ma tam re féns, vi vem em con di ções
su bu ma nas, não ten do, em suas ce las, nem col chão
para dor mir, vi ven do como ani ma is, jo ga dos em ce las 
lo ta das, em con di ções de hi gi e ne ab so lu ta men te ine -
xis ten tes. Essas pes so as são, na sua qua se to ta li da -
de, eco no mi ca men te po bres, em nos so País. 

Uns são maus por na tu re za, ou tros ca í ram na
mar gi na li da de por que vi ram ali um meio de ga nhar di -
nhe i ro mais fa cil men te. Mas o fato real e con cre to é
que quem fica na ca de ia, no Bra sil, é quem não tem
di nhe i ro.

Eu que ro me re por tar à Cor te Ma i or do nos so
País. Qu e ro tam bém co men tar ações e de li be ra ções
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a úl ti ma ins tân cia re -
cur sal de qual quer ação ju di ci al, a Cor te Ma i or do
nos so Bra sil. O no ti ciá rio nos dá con ta de que o juiz
Ni co lau, que rou bou re cur sos pú bli cos, re cur sos do
povo bra si le i ro, de ve rá ser sol to ama nhã pelo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral. 

Cre io que, nos Esta dos Uni dos, esse ci da dão
pe ga ria pena de 30 anos de ca de ia. Em qual quer país 
da Eu ro pa, ele se ria pre so e as sim per ma ne ce ria. Em 
ou tros pa í ses, que ado tam a pena de mor te para cri -
mes de cor rup ção, es pe ci al men te os da Ásia, tal vez
ele fos se até con de na do à mor te. Mas aqui no Bra sil,
o Sr. Ni co lau par ti ci pou de uma fal ca trua, com ou tras
pes so as im por tan tes do nos so País, dan do su mi ço
em R$ 169 mi lhões, e está pres tes a ser sol to, ama -
nhã, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, ju ris ta re no ma -
do e re co nhe ci do, já adi an tou o seu voto fa vo rá vel. S.
Exª dis se que so men te não con ce deu a li mi nar para a
li be ra ção do Juiz Ni co lau por que não quer as su mir
essa res pon sa bi li da de so zi nho, es pe ran do que a de -
ci são seja to ma da pelo co le gi a do da que la Cor te.

Tal vez o Juiz Ni co lau ain da não te nha sido sol to
ape nas por que a úni ca mu lher a com por o co le gi a do
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – aliás, a pri me i ra mu -
lher na his tó ria do Bra sil a fa zer par te da Cor te Má xi -
ma de Jus ti ça do nos so País, a Drª Ellen Gra cie
Northfle et – te nha pe di do vis ta do pro ces so, que pro -
me te de vol ver ama nhã.

Fico ima gi nan do qual o sen ti men to do povo di -
an te de uma si tu a ção como essa, em que os cri mi no -
sos po bres apo dre cem na ca de ia, não são jul ga dos,
pas sam por todo tipo de di fi cul da des, são as sas si na -
dos pe los seus pró pri os par ce i ros e le vam vi das de
ani mal, por que não têm di nhe i ro para pa gar ad vo ga -
dos a fim de con ven cer ju í zes de sua ino cên cia ou
para ame ni zar a sua pena.

Po rém, Sr. Pre si den te, esse não é o úni co caso.
Há pou co tem po, ma ni fes tei a mi nha in dig na ção pela
li be ra ção do Sr. Pi men ta Ne ves, jor na lis ta do jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, que bar ba ra men te as sas si nou a
sua ex-namorada de ma ne i ra fria e co var de: ati rou
nela pe las cos tas e, de po is de ca í da, deu-lhe um tiro
de mi se ri cór dia na ca be ça. E o Mi nis tro Cel so de Mel -
lo, por meio de ha be as cor pus, li be rou esse ci da dão.
É mais uma vez a jus ti ça – ou a in jus ti ça – que se pra -
ti ca pelo Ju di ciá rio bra si le i ro.

É cla ro que es ses Mi nis tros, ao to ma rem es sas
de ci sões, es tão se ba se an do em ati tu des le ga is, es tão 
se ba se an do em ar gu men tos da lei. Afi nal, cada um in -
ter pre ta a lei como quer ou como de se ja. E, uti li zan -
do-se das fa lhas da lei, que o Con gres so Na ci o nal de i -
xou exis tir, os cri mi no sos do co la ri nho bran co per ma -
ne cem im pu nes. É jus ta, por tan to, a in dig na ção do
povo bra si le i ro. É jus ta a re vol ta do povo bra si le i ro con -
tra a clas se po lí ti ca, con tra o Go ver no, con tra o Ju di ciá -
rio, por que ob ser vam o es tí mu lo à im pu ni da de.



Qu an to ao caso do rou bo do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho de São Pa u lo, o Juiz Ni co lau tal vez seja
sol to ama nhã pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; mas os
ou tros en vol vi dos es tão to dos sol tos. Não há ne nhum
de les na ca de ia. E cha mo a aten ção para ou tros ca -
sos, para com pro var que a Jus ti ça bra si le i ra pune so -
men te po bres e mi se rá ve is. Os que têm di nhe i ro não
vão para a ca de ia. Va lem-se das fa lhas da lei – pe las
qua is os De pu ta dos e Se na do res são res pon sá ve is –
para per ma ne cer im pu nes e es ti mu lar cada vez mais
pes so as a ga nhar di nhe i ro com fa ci li da de, a rou bar o
Erá rio, a ma tar, a se trans for mar em as sas si nos bár -
ba ros. Essas pes so as sim ples men te são sol tas. Nada 
acon te ce com elas.

Qu an do a opi nião pú bli ca pede pro vi dên ci as em 
re la ção a al gu ma ques tão, agem, como o fi ze ram no
caso do Juiz Ni co lau. Alguns pas sam cin co, seis me -
ses na ca de ia, saem e, com cer te za, vão go zar dos
re cur sos que rou ba ram. Os anões do Orça men to de -
vem es tar go zan do dos re cur sos que rou ba ram no
Con gres so Na ci o nal. Fo ram cas sa dos, mas não fo -
ram pre sos, nem de vol ve ram o di nhe i ro. Tam bém não
fo ram pre sos o Pre si den te Fer nan do Col lor e to dos os 
seus as ses so res, nem os res pon sá ve is pe los ban cos
que fa li ram, como o Ban co Na ci o nal, Ban co Eco nô mi -
co, Ba me rin dus. To dos es ses ban cos fo ram à ban car -
ro ta, mas o Go ver no so cor reu-os com R$30 bi lhões,
mon tan te su fi ci en te para go ver nar o Esta do do Pará
du ran te oito anos, ou seja, por dois man da tos. Ne -
nhum de les está na ca de ia. Alguns têm seus bens
pre sos, mas es tão com pran do fa zen das e gado,
como é o caso do dono do Ban co Eco nô mi co no Esta -
do do Pará.

Qu e ro co men tar mais uma de ci são do Ju di ciá -
rio, es pe ci fi ca men te do Esta do do Rio de Ja ne i ro. O
Tri bu nal de Jus ti ça apro vou novo pe di do de in ter ven -
ção ao Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro, ad mi -
nis tra do por Anthony Ga ro ti nho, que hoje in te gra as fi -
le i ras do nos so Par ti do, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. 
Pri me i ra men te, hou ve uma de ci são do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça so li ci tan do essa in ter ven ção. A ra zão 
foi o não pa ga men to de um pre ca tó rio de apro xi ma -
da men te R$1,1 mi lhão a um ge ren te de ban co que,
ao ser as sal ta do, le vou um tiro e fi cou pa ra plé gi co. Ele 
aci o nou o Esta do pela fal ta de pro te ção dada pela se -
gu ran ça pú bli ca, foi vi to ri o so e de ve rá re ce ber R$1,1
mi lhão de in de ni za ção. Po rém, o Go ver no Ga ro ti nho
não pa gou o que de via, in for man do que vem pa gan do 
os pre ca tó ri os pela or dem cro no ló gi ca. Pa re ce que
isso con ven ceu o Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, que man dou sus pen der a de ci são. Pro va vel -

men te, S. Exª con ver sa rá com o Go ver na dor na pró xi -
ma se ma na, para ha ver um en ten di men to so bre a
ques tão.

Há vá ri as ou tras no tí ci as pu bli ca das com re la -
ção ao Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, que já to mou inú me ras de ci sões con tra o Go ver no, 
que por sua vez não as cum priu. E ques ti o no al gu mas 
de las, a fim de que o povo bra si le i ro re fli ta so bre qual
deve ser a ati tu de de um Go ver na dor di an te da de ci -
são de um de sem bar ga dor da Cor te da que le Esta do
ou de qual quer Esta do bra si le i ro quan do se re fe re a
ques tões como as que ex po rei aqui.

Pri me i ra men te, a ques tão tal vez mais gra ve é
que o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho es ta be le ceu
um de cre to – ou uma lei – se gun do o qual ne nhum
fun ci o ná rio pú bli co no Esta do do Rio de Ja ne i ro po de -
ria re ce ber mais do que R$9,6 mil por mês. Além de
es ta be le cer esse teto, es ti pu lou o piso de R$400,00
men sa is. Assim, na que le Esta do, ne nhum fun ci o ná rio 
pú bli co per ce be mais de R$9,6 mil por mês, nem me -
nos de R$400,00.

Hou ve re cur so ao Tri bu nal, e a Jus ti ça deu ga -
nho de ca u sa a fim de que o teto fos se der ru ba do, ou
seja, o Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro en ten deu que o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho
não po de ria aca bar com os ma ra jás, ou seja, di mi nu ir
o sa lá rio de quem re ce be R$18 mil; R$20 mil, R$25
mil, ou R$30 mil men sa is a tí tu lo de apo sen ta do ri as,
gra ti fi ca ções e in ven ções de todo o tipo. Então, de ci -
diu-se que ele te ria que re ti rar o teto e con ti nu ar pa -
gan do aos ma ra jás, àque les que, de modo le gal, mas
an tié ti co, e tal vez até de so nes ta men te, con se gui ram
au men tar seus sa lá ri os a ní ve is as tro nô mi cos.

Essa ques tão veio para o Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, que con fir mou a ile ga li da de do teto. Não en ten -
do como este País pode ir para fren te, com fal ta de
de ci sões por par te dos ho mens que de ve ri am to -
má-las. Não en ten do como, até ago ra, o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, o Pre si den te da Re pú bli ca e o Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal não se re u ni ram ain da
para de fi nir o teto sa la ri al.

Hoje, um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
acu mu lan do a fun ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
ga nha em tor no de R$12 mil por mês; o Pre si den te da 
Re pú bli ca ga nha R$8,5 mil por mês; nós, Se na do res
da Re pú bli ca e De pu ta dos Fe de ra is, ga nha mos R$8
mil por mês.

Ora, o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho es ta be le -
ce um teto su pe ri or ao que ga nha o Pre si den te da Re -
pú bli ca, os Mi nis tros de Esta do, os Se na do res da Re -
pú bli ca, os De pu ta dos Fe de ra is. E, ain da as sim, o Ju -



di ciá rio do Rio de Ja ne i ro en ten de que S. Exª tem de
pa gar R$16 mil, R$20 mil, R$25 mil, R$30 mil por mês 
a de ter mi na do ci da dão e man da que o Go ver no pa -
gue de qual quer ma ne i ra. Será que um Go ver na dor
tem de obe de cer a esse tipo de or dem? Será que
uma ques tão como essa não de ve ria ser am pla men te 
dis cu ti da pela po pu la ção? Será que é jus to um tra ba -
lha dor ga nhar R$180 por mês, en quan to um fun ci o -
ná rio pú bli co, com as ma ra cu ta i as de so mas e so mas
de gra ti fi ca ções, ga nhe R$25 mil ou R$30 mil por mês 
com o acú mu lo de apo sen ta do ri as etc.

No Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, hou ve uma bri ga
en tre o atu al Pre si den te e al guns Mi nis tros, por que o
Pre si den te en ten dia que os apo sen ta dos que es ta -
vam na que le ór gão não po di am acu mu lar os sa lá ri os.
Pa re ce-me que, hoje, 17 ou 18 fun ci o ná ri os do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral ga nham mais que os Mi nis tros
da que la Cor te.

Onde está a co ra gem des te Go ver no, des ses
ho mens pú bli cos, que não sen tam para de fi nir, de
uma vez por to das, a ques tão des se teto sa la ri al,
essa ver go nha para o Bra sil, onde um fun ci o ná rio, às
ve zes, ga nha 300 ve zes mais que ou tro? Em que lu -
gar do mun do o tra ba lho de al guém, por mais qua li fi -
ca do que seja, pode va ler du zen tas ou tre zen tas ve -
zes o tra ba lho de ou tra pes soa? 

Será que não é ques ti o ná vel, que não é cor re to
o que o Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho fez? Será que 
es ses Mi nis tros do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do
Rio de Ja ne i ro não de ve ri am olhar o lado éti co da mi -
sé ria da po pu la ção, das fa ve las, da di fi cul da de de mo -
ra dia, e con cor dar com o Go ver na dor e apo iá-lo na
sua de ci são? Não. Aque les Mi nis tros vêm im por ao
Go ver na dor que S. Exª pa gue mais de R$9,6 mil por
mês e ain da re cor rem ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
que con tes ta o teto es ta be le ci do pelo Go ver na dor.

E não se tra ta ape nas dis so, Sr. Pre si den te. Há
ou tra de ci são do Tri bu nal de Jus ti ça do Rio de Ja ne i -
ro. Exis tia uma gra ti fi ca ção, cha ma da “gra ti fi ca ção fa -
ro es te”, con ce di da aos po li ci a is mi li ta res, in di vi du al -
men te, por atos de bra vu ra. Tal gra ti fi ca ção des vir tu a -
va o pa pel da Po lí cia ao pre mi ar po li ci a is que, por
exem plo, ma ta vam ban di dos du ran te as ope ra ções.
As mor tes eram con si de ra das atos de bra vu ra e ele -
va vam a re mu ne ra ção dos po li ci a is de ba i xa pa ten te
a va lo res pró xi mos às de seus su pe ri o res. Às ve zes, o 
an se io de ser um he rói de fa ro es te fa zia com que to -
dos os dias hou ves se ba las per di das, na tro ca de ti ros 
en tre po li ci a is e cri mi no sos, a acer tar pes so as ino -
cen tes, mu i tas de las cri an ças, no Esta do do Rio de
Ja ne i ro e em ou tros Esta dos bra si le i ros. A “gra ti fi ca -

ção fa ro es te” es ti mu la va, na prá ti ca, atos de vi o lên cia 
po li ci al, que au men ta ram sig ni fi ca ti va men te após a
sua ins ti tu i ção.

O Go ver na dor, a fim de di mi nu ir a vi o lên cia,
subs ti tu iu a “gra ti fi ca ção fa ro es te” por uma que pre -
mia a área que con se gue re du zir o ín di ce de cri mi na li -
da de. Por tan to, uma ação co le ti va de de ter mi na do
dis tri to. Aí, vem o Tri bu nal de Jus ti ça obri gar o Go ver -
na dor a vol tar a pa gar a re fe ri da gra ti fi ca ção.

Sr. Pre si den te, a CPI do Nar co trá fi co per cor reu
o Bra sil in te i ro e de nun ci ou po lí ti cos e po li ci a is po de -
ro sos, des mas ca rou uma sé rie de pes so as no Bra sil.
Mais de 60 po li ci a is fo ram acu sa dos, no Rio de Ja ne i -
ro, de par ti ci pa rem de trá fi co de dro gas, de se qües -
tros, de for ma rem equi pes de se qües tra do res. O Go -
ver na dor afas tou es sas pes so as do car go, e vem o
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i ro a exi -
gir que o Go ver no Ga ro ti nho re in te gre es ses po li ci a is
pos tos em dis po ni bi li da de.

Fico a me per gun tar onde está o bom-senso
des ses ho mens, que têm o de ver e a obri ga ção de
tê-lo, e que re ce be ram a mis são, como ju í zes, de de -
ci dir so bre a vida dos ou tros e que têm com por ta men -
tos des se tipo.

O caso dos pre ca tó ri os, por exem plo, pode até
ser um caso jus to. Não sei se o va lor de R$1,1 mi lhão
de in de ni za ção é alto, mas o Go ver no Ga ro ti nho ale -
ga que, des de 1995, não se pa ga va pre ca tó rio no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, e ele co me çou a pa gar es -
ses pre ca tó ri os. Ago ra, há pre ca tó ri os que são ab sur -
dos, e o Se na do, in clu si ve, tem tra ba lha do nis so, e o
Ju di ciá rio é o cul pa do. O Ju di ciá rio não re fle te, não ra -
ci o ci na e, mu i tas ve zes, age de ma ne i ra ir res pon sá -
vel. Há um caso, do Ban co da Ama zô nia, so bre o qual
o Ju di ciá rio es ta be le ceu uma in de ni za ção ma i or que
todo o pa tri mô nio do Ban co da Ama zô nia. Há um ci -
da dão que rou bou o Incra, na Usi na Pa cau, na Tran -
sa ma zô ni ca, e le vou tudo o que a usi na ti nha, en ri -
que ceu e ain da está na Jus ti ça para re ce ber uma in -
de ni za ção ab sur da e mons tru o sa.

Há ou tro caso es pe cí fi co no Rio de Ja ne i ro, en -
fren ta do pelo Go ver na dor, que se tra ta de uma de sa -
pro pri a ção de um ter re no ocor ri da na dé ca da de 70,
para cons tru ir uma au to-estrada na La goa—Bar ra. O
Ju di ciá rio está exi gin do do Go ver no Ga ro ti nho R$100 
mi lhões, quan do o ter re no, a pre ço de mer ca do hoje,
não vale mais que R$1,5 mi lhão. Onde está o Ju di ciá -
rio? Onde está a ló gi ca? Onde es tão a cor re ção e a
éti ca? Será que um juiz des se não sabe ra ci o ci nar, fa -
zer cál cu lo? Se não sabe, re cor ra a quem sabe, cha -
me um téc ni co do Mi nis té rio da Fa zen da ou de ou tro



ór gão; mas não pode de ci dir que o Go ver no deve ti rar 
R$100 mi lhões da boca do povo, ne ces sá ri os ao
aten di men to à po pu la ção, para o pa ga men to de um
ter re no que, a pre ço de mer ca do, vale R$1,5 mi lhão!
E o Esta do já pa gou nes se caso R$6 mi lhões ao an ti -
go pro pri e tá rio. Isso cus tou a pe nho ra de to dos os
bens da Com pa nhia Esta du al de Ha bi ta ção. Onde
está o bom sen so dos de sem bar ga do res do Tri bu nal
de Jus ti ça do Rio de Ja ne i ro? No cur so do pro ces so,
ten ta ram in ter rom per a cons tru ção de 20 mil ca sas
po pu la res. Que com pro mis so tem essa gen te com a
so ci e da de bra si le i ra? 

Não que ro aqui ge ne ra li zar. O meu Esta do tem
27 de sem bar ga do res, não sei quan tos há no Rio de
Ja ne i ro. Cre io que en tre eles há uma ma i o ria com res -
pon sa bi li da de com a so ci e da de. Mas aque les que
são res pon sá ve is por de ci são como essa, no meu en -
ten di men to, não têm res pon sa bi li da de com a so ci e -
da de bra si le i ra.

Qu e ro aqui ma ni fes tar a mi nha in dig na ção di an -
te des se qua dro. O Se na dor Ney Su as su na, que me
an te ce deu, fa lou que cada um deve fa zer a sua par te.
Acre di to em uma so ci e da de cons ci en te, uma so ci e -
da de or ga ni za da, que tem ca pa ci da de de pres si o nar
e de exi gir o seu di re i to. Acre di to na po lí ti ca, no aper -
fe i ço a men to do pro ces so po lí ti co, na com pre en são,
cada vez ma i or, do povo bra si le i ro de fa zer po lí ti ca
com sa be do ria, de sa ber es co lher seus re pre sen tan -
tes com sa be do ria. E o mun do ten de evi den te men te a 
me lho rar na me di da em que as pes so as te nham mais
aces so à in for ma ção. Acre di to no fu tu ro do nos so
País.

La men to es ses atra sos e es sas in co e rên ci as e
ma ni fes to a mi nha in dig na ção di an te de ati tu des
como essa do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Peço ao
povo bra si le i ro que pro cu re, a cada ele i ção, es co lher
me lhor os seus re pre sen tan tes, o par ti do po lí ti co, os
seus can di da tos, co nhe cen do-lhes a his tó ria e quem
está fi nan ci an do cada um dos que vão para o Con -
gres so, para o Exe cu ti vo e para as Assem bléi as Le -
gis la ti vas. Este jam sem pre per to des sas pes so as, co -
bran do ati tu des ou até ame a çan do o lu gar da que les
que re pre sen tam, em vez do di re i to do povo, o di re i to
da que les que os aju da ram, com di nhe i ro, a aqui che -
gar, ape sar de com o voto da po pu la ção.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, ma ni -
fes tan do toda a mi nha in dig na ção em nome do Par ti -
do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra por que que ro
fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por -
tan te.

Há al guns dias, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so edi tou a Me di da Pro vi só ria nº 2151, que
de fi ne o re gi me do anis ti a do po lí ti co e con si de ra uma
sé rie de van ta gens e re pa ra ções aos anis ti a dos que
pas sa ram, du ran te mu i to tem po, por so fri men tos no
nos so País.

O ca pí tu lo I da Me di da Pro vi só ria, Do Re gi me
do Anis ti a do Po lí ti co, re gis tra os se guin tes di re i tos: 

I – de cla ra ção da con di ção de anis ti a -
do po lí ti co;

II – re pa ra ção eco nô mi ca, de ca rá ter in -
de ni za tó rio, em pres ta ção úni ca ou em pres -
ta ção men sal, per ma nen te e con ti nu a da;

III – con ta gem, para to dos os efe i tos,
do tem po em que o anis ti a do po lí ti co es te ve
com pe li do ao afas ta men to de suas ati vi da -
des pro fis si o na is, em vir tu de de pu ni ção ou
de fun da da ame a ça de pu ni ção, por mo ti vo
ex clu si va men te po lí ti ca; e

IV – con clu são do cur so, a par tir do pe -
río do le ti vo in ter rom pi do, para o pu ni do na
con di ção de es tu dan te, em es co la pú bli ca, ou
re gis tro do res pec ti vo di plo ma para os que
con clu í ram cur so em ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or no ex te ri or, de acor do com os cri té ri -
os es ta be le ci dos pela Lei nº 9.394, de 20 de 
de zem bro de 1996, que “Esta be le ce Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal’.

E a me di da pro vi só ria vai agre gan do a for ma
como isso de ve rá ocor rer. 

Qu e ro re gis trar que os fun ci o ná ri os pú bli cos, os
“de mi ti dos, sen do ser vi do res pú bli cos ci vis e em pre -
ga dos em to dos os ní ve is de go ver no ou em suas fun -
da ções pú bli cas, em pre sas pú bli cas ou em pre sas
mis tas sob con tro le es ta tal, ex ce to nos Co man dos mi -
li ta res;” po de rão ter re vis ta a sua si tu a ção.

Essa é uma ação im por tan te do Go ver no Fe de -
ral, pela jus te za das ações pro mo vi das ago ra. Des ta -
co os pa péis do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so e do Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, na edi ção 
des sa me di da pro vi só ria.



Peço, Sr. Pre si den te, a pu bli ca ção na ín te gra da
me di da pro vi só ria que aca bo de men ci o nar, enal te -
cen do o ca rá ter das suas ações. Tam bém re gis tro que 
ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça de ci dir a res -
pe i to do re que ri men to fun da do nes sa me di da pro vi -
só ria. Os mem bros da Co mis são de Anis tia se rão
tam bém no me a dos me di an te por ta ria do Mi nis tro da
Jus ti ça e dela par ti ci pa rão, en tre ou tros, um re pre sen -
tan te do Mi nis té rio da De fe sa, in di ca do pelo res pec ti -
vo ti tu lar, e um re pre sen tan te dos anis ti a dos do País.

Por tan to, sa ú do a me di da pro vi só ria como uma
ação de res ga te dos di re i tos dos ci da dãos que fo ram
per se gui dos du ran te a di ta du ra mi li tar. Com ela, o Go -
ver no dá mais um pas so no sen ti do des ses ci da dãos
re tor na rem às suas ati vi da des, in clu si ve a em pre gos
pú bli cos, uma vez que fo ram cas sa dos du ran te a di ta -
du ra. Re gis tro a im por tân cia da me di da pro vi só ria e
apla u do mais essa ação do Go ver no. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS
TERMOS DO ART. 210 DO REGIMENTO
INTERNO.

Pre si dên cia da Re pú bli ca
Casa Ci vil

Sub che fia para Assun tos Ju rí di cos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.151, DE 31 DE MAIO DE 2001

....................... ............................................................
Re gu la men ta o art. 8º do Ato das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção que lhe

con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se guin te Me di da Pro vi -
só ria, com for ça de lei:

CAPITULO I
DO REGIME DO ANISTIADO POLÍTICO

Art. 1º O Re gi me do Anis ti a do Po lí ti co com pre en de os se -
guin tes di re i tos:

I – de cla ra ção da con di ção de anis ti a do po lí ti co;
II – re pa ra ção eco nô mi ca, de ca rá ter in de ni za tó rio, em

pres ta ção úni ca ou em pres ta ção men sal, per ma nen te e con ti nu -
a da;

III – con ta gem, para to dos os efe i tos, do tem po em que o
anis ti a do po lí ti co es te ve com pe li do ao afas ta men to de suas ati vi -
da des pro fis si o na is, em vir tu de de pu ni ção ou de fun da da ame a -
ça de pu ni ção, por mo ti vo ex clu si va men te po lí ti co; e

IV – con clu são do cur so, a par tir do pe río do le ti vo in ter -
rom pi do, para o pu ni do na con di ção de es tu dan te, em es co la pú -
bli ca, ou re gis tro do res pec ti vo di plo ma para os que con clu í ram
cur so em ins ti tu i ções de en si no no Exte ri or, de acor do com os cri -
té ri os es ta be le ci dos pela Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de

1996, que “Esta be le ce Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o -
nal”.

CAPÍTULO II
DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE

 ANISTIADO POLÍTICO

Art. 2º São de cla ra dos anis ti a dos po lí ti cos aque les que no
pe río do de 18 de se tem bro de 1946 até 5 de ou tu bro de 1988,
por mo ti va ção ex clu si va men te po lí ti ca, fo ram:

I – atin gi dos por atos de ex ce ção, ins ti tu ci o na is ou com ple -
men ta res;

II – pu ni dos com trans fe rên cia para lo ca li da de di ver sa da -
que la onde exer ci am suas ati vi da des pro fis si o na is, im pon do-se
mu dan ças de lo cal de re si dên cia;

III – pu ni dos com per da de co mis sões já in cor po ra das ao
con tra to de tra ba lho;

IV – com pe li dos ao afas ta men to da ati vi da de pro fis si o nal
re mu ne ra da, para acom pa nhar o côn ju ge;

V – im pe di dos de exer cer, na vida ci vil, ati vi da de pro fis si o -
nal es pe cí fi ca em de cor rên cia das Por ta ri as Re ser va das do Mi -
nis té rio da Ae ro náu ti ca nº S-50-GM5, de 19 de ju nho de 1964, e
nº S-285-GM5;

VI – pu ni dos, de mi ti dos ou com pe li dos ao afas ta men to das 
ati vi da des re mu ne ra das que exer ci am, sen do tra ba lha do res do
se tor pri va do ou di ri gen tes e re pre sen tan tes sin di ca is, bem como
im pe di dos de exer cer ati vi da des pro fis si o na is em vir tu de de pres -
sões os ten si vas ou ex pe di en tes ofi ci a is si gi lo sos, sen do tra ba lha -
do res do se tor pri va do, di ri gen tes e re pre sen tan tes sin di ca is;

VII – pu ni dos com fun da men to em atos de ex ce ção, ins ti tu -
ci o na is ou com ple men ta res, ou so fre ram pu ni ção dis ci pli nar, sen -
do es tu dan tes;

VIII – abran gi dos pelo De cre to Le gis la ti vo nº 18, de 15 de
de zem bro de 1961, e pelo De cre to-Lei nº 864, de 12 de se tem bro 
de 1969;

IX – de mi ti dos, sen do ser vi do res pú bli cos ci vis e em pre ga -
dos em to dos os ní ve is de go ver no ou em suas fun da ções pú bli -
cas, em pre sas pú bli cas ou em pre sas mis tas sob con tro le es ta tal,
ex ce to nos Co man dos mi li ta res;

X – pu ni dos com a cas sa ção da apo sen ta do ria ou dis po ni -
bi li da de;

XI – des li ga dos, ex pul sos ou de qual quer for ma com pe li -
dos ao afas ta men to de suas ati vi da des re mu ne ra das, ain da que
com fun da men to na le gis la ção co mum;

XII – pu ni dos com a trans fe rên cia para a re ser va re mu ne -
ra da ou re for ma dos, com per da de pro ven tos, por atos de ex ce -
ção, ins ti tu ci o na is ou com ple men ta res;

XIII – com pe li dos a exer cer gra tu i ta men te man da to ele ti vo
de ve re a dor, por for ça de atos ins ti tu ci o na is; e

XIV – pu ni dos com a cas sa ção de seus man da tos ele ti vos
nos Po de res Le gis la ti vo ou Exe cu ti vo, em to dos os ní ve is de go -
ver no.

§ 1º Nos ca sos pre vis tos nos in ci sos XIII e XIV des te ar ti -
go, fica ga ran ti da ape nas a con ta gem des te tem po para efe i to de
apo sen ta do ria no ser vi ço pú bli co e pre vi dên cia so ci al.

§ 2º Fica as se gu ra do o di re i to de re que rer a cor res pon -
den te de cla ra ção aos su ces so res ou de pen den tes da que le que
se ria be ne fi ciá rio da con di ção de anis ti a do po lí ti co.



CAPÍTULO III
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Art. 3º A re pa ra ção eco nô mi ca de que tra ta o in ci so II do
art. 1º des ta Me di da Pro vi só ria cor re rá à con ta do Te sou ro Na ci o -
nal.

§ 1º A re pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção úni ca não é
acu mu lá vel com a re pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção men sal,
per ma nen te e con ti nu a da.

§ 2º A re pa ra ção eco nô mi ca será con ce di da me di an te por -
ta ria do Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, após pa re cer fa vo rá vel da
Co mis são de Anis tia de que tra ta o art. 12 des ta Me di da Pro vi só -
ria.

§ 3º Não te rão di re i to à re pa ra ção eco nô mi ca re fe ri da no
ca put os anis ti a dos po lí ti cos, ci vis ou mi li ta res, que fo ram re ad -
mi ti dos ou re in te gra dos, aos res pec ti vos qua dros fun ci o na is.

Se ção I
Da Re pa ra ção Eco nô mi ca em Pres ta ção Úni ca

Art. 4º A re pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção úni ca será
de vi da aos anis ti a dos po lí ti cos es pe ci fi ca dos nos in ci sos I a VII
do art. 2º des ta Me di da Pro vi só ria. 

Art. 5º A re pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção úni ca con sis -
ti rá no pa ga men to de trin ta sa lá ri os mí ni mos por ano de pu ni ção.

§ 1º Para o cál cu lo do pa ga men to men ci o na do no ca put
des te ar ti go, com pu ta-se como um ano o pe río do in fe ri or a este. 

§ 2º Em ne nhu ma hi pó te se o va lor da re pa ra ção eco nô mi -
ca em pres ta ção úni ca será su pe ri or a R$100.000,00 (cem mil re -
a is). 

Seção II 
Da Re pa ra ção Eco nô mi ca em Pres ta ção

Men sal, Per ma nen te e Con ti nu a da 

Art. 6º A re pa ra ção eco nô mi ca em pres ta ção men sal, per -
ma nen te e con ti nu a da será as se gu ra da aos anis ti a dos po lí ti cos
es pe ci fi ca dos nos in ci sos VIII a XII do art. 22 des ta Me di da Pro vi -
só ria. 

Art. 7º O va lor da pres ta ção men sal, per ma nen te e con ti nu a -
da será igual à re mu ne ra ção que o anis ti a do po lí ti co re ce be ria se
hou ves se per ma ne ci do em ser vi ço ati vo no car go, em pre go, pos to
ou gra du a ção a que te ria di re i to, obe de ci dos os pra zos de per ma -
nên cia em ati vi da de pre vis tos nas leis e re gu la men tos vi gen tes, as -
se gu ra das as pro mo ções, res pe i ta das as ca rac te rís ti cas e pe cu li a ri -
da des das car re i ras dos ser vi do res pú bli cos ci vis e dos mi li ta res. 

§ 1º O va lor da pres ta ção men sal, per ma nen te e con ti nu a -
da será es ta be le ci do con for me os ele men tos de pro va ofe re ci dos
pelo re que ren te, in for ma ções de ór gãos ofi ci a is, bem como de
fun da ções, em pre sas pú bli cas ou em pre sas mis tas sob con tro le
es ta tal, or dens ou con se lhos pro fis si o na is a que o anis ti a do po lí ti -
co es ta va vin cu la do ao so frer a pu ni ção. 

§ 2º Para o cál cu lo do va lor da pres ta ção de que tra ta este
ar ti go se rão con si de ra dos os di re i tos e van ta gens in cor po ra dos à 
si tu a ção ju rí di ca da ca te go ria pro fis si o nal a que per ten cia o anis -
ti a do po lí ti co. 

Art. 8º O va lor da pres ta ção men sal, per ma nen te e con ti -
nu a da de que tra ta esta Se ção não será in fe ri or ao do sa lá rio mí -
ni mo nem su pe ri or ao do teto es ta be le ci do no art. 37, XI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Pa rá gra fo úni co. Se o anis ti a do po lí ti co era,
na data da pu ni ção, com pro va da men te re mu ne ra do por mais de
uma ati vi da de la bo ral, não even tu al, o va lor da pres ta ção men sal, 

per ma nen te e con ti nu a da, será igual à soma das re mu ne ra ções a 
que ti nha di re i to, até o li mi te es ta be le ci do no ca put des te ar ti go,
obe de ci das as re gras cons ti tu ci o na is de não acu mu la ção de car -
gos, fun ções, em pre gos ou pro ven tos. 

Art. 9º O re a jus ta men to do va lor da pres ta ção men sal, per -
ma nen te e con ti nu a da será fe i to quan do ocor rer al te ra ção na re -
mu ne ra ção que o anis ti a do po lí ti co es ta ria re ce ben do se es ti ves -
se em ser vi ço ati vo, ob ser va das as dis po si ções do art. 8º. 

CAPITULO IV 
Das Com pe tên ci as Admi nis tra ti vas 

Art. 10. Ca be rá ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça de ci dir a
res pe i to dos re que ri men tos fun da dos nes ta Me di da Pro vi só ria. 

Art. 11. To dos os pro ces sos de anis tia po lí ti ca, bem como
os res pec ti vos atos in for ma ti za dos que se en con tram em ou tros
mi nis té ri os, ou em ou tros ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta
ou in di re ta, se rão trans fe ri dos para o Mi nis té rio da Jus ti ça, no
pra zo de no ven ta dias con ta dos da pu bli ca ção des ta Me di da Pro -
vi só ria. 

Art. 12. Fica cri a da, no âm bi to do Mi nis té rio da Jus ti ça, Co -
mis são de Anis tia, com a fi na li da de de exa mi nar os re que ri men -
tos re fe ri dos no art. 10 des ta Me di da Pro vi só ria e as ses so rar o ti -
tu lar da Pas ta em suas de ci sões. 

§ 1º Os mem bros da Co mis são de Anis tia se rão no me a -
dos me di an te por ta ria do Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça e dela
par ti ci pa rão, en tre ou tros, um re pre sen tan te do Mi nis té rio da De -
fe sa, in di ca do pelo res pec ti vo ti tu lar, e um re pre sen tan te dos
anis ti a dos. 

§ 2º O re pre sen tan te dos anis ti a dos será de sig na do con -
for me pro ce di men to es ta be le ci do pelo Mi nis tro de Esta do da Jus -
ti ça e se gun do in di ca ção das res pec ti vas as so ci a ções. 

§ 3º Para os fins des ta Me di da Pro vi só ria, a Co mis são de
Anis tia po de rá re a li zar di li gên ci as, re que rer in for ma ções e do cu -
men tos, ou vir tes te mu nhas e emi tir pa re ce res téc ni cos com o ob -
je ti vo de ins tru ir os pro ces sos e re que ri men tos, bem como ar bi -
trar, com base nas pro vas ob ti das, o va lor da in de ni za ção pre vis ta 
no art. 5º des ta Me di da Pro vi só ria nos ca sos que não for pos sí vel 
iden ti fi car o tem po exa to de pu ni ção do in te res sa do. 

CAPITULO V 
Das Dis po si ções Ge ra is e Fi na is

Art. 13. No caso de fa le ci men to do anis ti a do po lí ti co, o di -
re i to à re pa ra ção eco nô mi ca trans fe re-se aos seus de pen den tes,
ob ser va dos os cri té ri os de vo ca ção fi xa dos para os pen si o nis tas
do re gi me ju rí di co do ser vi dor pú bli co fe de ral. 

Art. 14. Ao anis ti a do po lí ti co são tam bém as se gu ra dos os
be ne fí ci os in di re tos man ti dos pe las em pre sas ou ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca a que es ta vam vin cu la dos quan do fo ram
pu ni dos, ou pe las en ti da des ins ti tu í das por umas ou por ou tros,
in clu si ve pla nos de se gu ro, de as sis tên cia mé di ca, odon to ló gi ca e 
hos pi ta lar, bem como de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal.

Art. 15. A em pre sa, fun da ção ou au tar quia po de rá, me di -
an te con vê nio com a Fa zen da Pú bli ca, en car re gar-se do pa ga -
men to da pres ta ção men sal, per ma nen te e con ti nu a da, re la ti va -
men te a seus ex-empregados, anis ti a dos po lí ti cos, bem como a
seus even tu a is de pen den tes. 

Art. 16. Os di re i tos ex pres sos nes ta Me di da Pro vi só ria não
ex clu em os con fe ri dos por ou tras nor mas le ga is ou cons ti tu ci o na is, 
ve da da a cu mu la ção de qua is quer pa ga men tos ou be ne fí ci os ou



in de ni za ção com o mes mo fun da men to, fa cul tan do-se a op ção
mais fa vo rá vel. 

Art. 17. Com pro van do-se a fal si da de dos mo ti vos que en -
se ja ram a de cla ra ção da con di ção de anis ti a do po lí ti co ou os be -
ne fí ci os e di re i tos as se gu ra dos por esta Me di da Pro vi só ria será o 
ato res pec ti vo tor na do nulo pelo Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
em pro ce di men to em que se as se gu ra rá a ple ni tu de do di re i to de
de fe sa, fi can do ao fa vo re ci do o en car go de res sar cir a Fa zen da
Na ci o nal pe las ver bas que hou ver re ce bi do in de vi da men te, sem
pre ju í zo de ou tras san ções de ca rá ter ad mi nis tra ti vo e pe nal. 

Art. 18. Ca be rá ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão efe tu ar, me di an te co mu ni ca ção do Mi nis té rio da Jus ti ça, 
o pa ga men to das re pa ra ções eco nô mi cas men ci o na das nes ta
Me di da Pro vi só ria.

Pa rá gra fo úni co. O re co lhi men to da con tri bu i ção pre vi den -
ciá ria re fe ren te ao pe río do com pu ta do para efe i to de apo sen ta do -
ria, nos ter mos do in ci so III do art. 1º des ta Me di da Pro vi só ria,
po de rá ser efe tu a do em par ce las, cor res pon den tes aos me ses de 
du ra ção da pu ni ção. 

Art. 19. O pa ga men to de apo sen ta do ria ou pen são ex cep -
ci o nal re la ti va aos já anis ti a dos po lí ti cos, que vem sen do efe tu a -
do pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al e de ma is en ti da des
pú bli cas, bem como por em pre sas, me di an te con vê nio com o re -
fe ri do ins ti tu to, será man ti do, sem so lu ção de con ti nu i da de, até a
sua subs ti tu i ção pelo re gi me de pres ta ção men sal, per ma nen te e 
con ti nu a da, ins ti tu í do por esta Me di da Pro vi só ria. 

Art. 20. Ao de cla ra do anis ti a do que se en con tre em li tí gio
ju di ci al vi san do à ob ten ção dos be ne fí ci os ou in de ni za ção es ta -
be le ci dos pelo art. 8º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tá ri as é fa cul ta do ce le brar tran sa ção a ser ho mo lo ga da no
ju í zo com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go, a Advo ca cia-Geral da União e as Pro cu ra do ri as Ju rí -
di cas das au tar qui as e fun da ções pú bli cas fe de ra is fi cam au to ri -
za das a ce le brar tran sa ção nos pro ces sos mo vi dos con tra a
União ou suas en ti da des. 

Art. 21. Fi cam re vo ga dos o art. 2º, o § 5º do art. 3º, os arts.
4º e 5º da Lei nº 6.683, de 28 de agos to de 1979, e o art. 150 da
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991. 

Art. 22. Esta Me di da Pro vi só ria en tra em vi gor na data da
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 31 de maio de 2001; 180º da Inde pen dên cia e 113º
da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Gre -
go ri  – Ge ral do Ma ge la da Cruz Qu in tão – Mar tus Ta va res. 

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de 1-6-2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,

Ma u ro Mi ran da, Edi son Lo bão e Jor ge Bor nha u sen 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, se Bra sí -
lia era a me ni na-dos-olhos do sa u do so Pre si den te
Jus ce li no Kub tis check de Oli ve i ra, Pal mas ocu pa

esse mes mo lu gar no co ra ção de to dos os to can ti -
nen ses, que de al gu ma for ma con tri bu í ram para que
sur gis se, numa re gião vir tu al men te de ser ta, a úl ti ma
ca pi tal pro je ta da e cons tru í da no mi lê nio que aca bou
de ter mi nar.

Em ver da de, to dos te mos or gu lho – e par ti cu lar -
men te este Se na dor, que foi seu pri me i ro Pre fe i to ele -
i to – des sa ci da de e ve mos, com in con ti da sa tis fa ção,
como a Ca pi tal do To can tins cres ce e se trans for ma
no gran de cen tro ir ra di a dor de eco no mia, de cul tu ra e
de tec no lo gia, no con tex to do Esta do.

Se ria te di o so re la ci o nar, aqui, tudo o que tem
acon te ci do em Pal mas. Gos ta ria de me ater a duas
re cen tes ini ci a ti vas fa da das a di na mi zar ain da as ati -
vi da des eco nô mi cas em nos sa Ca pi tal.

A pri me i ra re fe re-se à im plan ta ção, em Pal mas,
de um im por tan te pólo de ca pri no cul tu ra. Esse pro je -
to está sen do vi a bi li za do por in ter mé dio de con vê nio
ce le bra do en tre a mu ni ci pa li da de e o Se brae.

Numa pri me i ra eta pa, ao lon go de seis me ses,
será efe ti va do o pla ne ja men to e a es tru tu ra ção da ati -
vi da de da ca pri no cul tu ra, que be ne fi ci a rá de ze nas de 
cha ca re i ros. Se rão mi nis tra dos cur sos, ela bo ra ção de 
pro je tos, fi nan ci a men tos e, em se gui da, ha ve rá a im -
plan ta ção das pas ta gens e a en tre ga dos ani ma is aos 
pro du to res.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, não ape nas a re -
gião de Pal mas, como, de res to, todo o To can tins tem
ple nas con di ções de tor nar-se um dos prin ci pa is pro -
du to res de ca pri no cul tu ra le i te i ra do País, eis que o
Esta do dis põe de fer ti li da de de solo e dis tri bu i ção plu -
vi o mé tri ca du ran te todo o ano.

Te mos con vic ção de que Pal mas se tor na rá um
gran de cen tro pro du tor de le i te de ca bra, o que con tri -
bu i rá de ci si va men te para seu de sen vol vi men to so ci o -
e co nô mi co.

Ou tra ini ci a ti va a que que re mos nos re por tar é
que Pal mas tam bém con ta rá com uma em pre sa pro -
du to ra de aço.

É que o Gru po Ger dau, cons ti tu í do por ses sen ta 
e qua tro em pre sas, ins ta la rá uma uni da de na Ca pi tal
do Esta do, que, an tes do fi nal des te exer cí cio, já es ta -
rá em ope ra ção, pro du zin do aço.

Evi den te men te, essa uni da de pro du to ra de aço
per mi ti rá uma sig ni fi ca ti va re du ção do pre ço do pro -
du to, lar ga men te uti li za do nas obras em exe cu ção na
re gião. Além, ob vi a men te, de cri ar no vos em pre gos e
in ten si fi car as ati vi da des eco nô mi cas lo ca is.

Re gis tran do es ses fa tos, Sr. Pre si den te, de se ja -
mos nos con gra tu lar com a Pre fe i ta de Pal mas, Nil -
mar Ruiz, e com to dos os gru pos eco nô mi cos que



acre di tam em nos so Esta do e em nos sa Ca pi tal, ali
in ves tin do e le van do o pro gres so e o de sen vol vi men -
to à re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa i ra so bre a eco -
no mia de Go iás uma gra ve ame a ça: tra ta-se da in ten -
ção ma ni fes ta da pelo Go ver no do Esta do de São Pa -
u lo de fe char o ca nal Pe re i ra Bar re to, par te in te gran te
da hi dro via Pa ra na í ba-Tietê-Paraná.

O fe cha men to do ca nal, e a con se qüen te in vi a -
bi li za ção da hi dro via, está sen do co gi ta do pelo Go -
ver no pa u lis ta como me di da que ele va ria os ní ve is
dos re ser va tó ri os das hi dre lé tri cas ins ta la das no rio
Pa ra ná. Cal cu la o Se cre tá rio de Ener gia de São Pa u lo 
que isso acres cen ta ria 800 me ga watts de ca pa ci da de 
de ge ra ção de ener gia elé tri ca para a Re gião Su des -
te.

Ora, Sr. Pre si den te, essa pro pos ta con fi gu ra um
ab sur do caso de des pir um san to para ves tir ou tro.
Exis tem al ter na ti vas para au men tar a pro du ção de
ener gia elé tri ca no Su des te sem fe char a hi dro via.

Invi a bi li zar a hi dro via Pa ra na í ba-Tietê-Paraná
re dun da ria em enor me pre ju í zo para Mi nas Ge ra is, o
Cen tro-Oeste e, prin ci pal men te, para a eco no mia de
Go iás. A in dús tria, a agro in dús tria e a agri cul tu ra go i -
a na de vem es co ar, este ano, pela hi dro via, cer ca de
1,8 mi lhão de to ne la das de seus pro du tos. Caso o Go -
ver no pa u lis ta fe che o ca nal, isso vai re pre sen tar au -
men to do cus to de fre te e, con se qüen te men te, per da
de com pe ti ti vi da de des ses se to res da eco no mia de
Go iás no mer ca do in ter no e ex ter no.

O Pre si den te da Fe de ra ção da Indús tria do
Esta do de Go iás, Pa u lo Afon so Fer re i ra, de fen de a
mo bi li za ção do Go ver no de Go iás para im pe dir a pre -
ten são do Go ver no pa u lis ta, por ele for te men te cri ti -
ca da. O fe cha men to da hi dro via, en fa ti zou ele em en -
tre vis ta à im pren sa, é des ca bi da e é uma afron ta ao
de sen vol vi men to agro in dus tri al de Go iás. 

Se gun do ou tro lí der em pre sa ri al, o Pre si den te
da Asso ci a ção Pró-desenvolvimento Indus tri al de
Go iás, Cyro Mi ran da, os pre ju í zos para a com pe ti ti vi -
da de da ca de ia pro du ti va em Go iás se rão ir re pa rá ve -
is. Ele afir mou que o em pre sa ri a do go i a no está dis -
pos to a dar ao Go ver no Esta du al apo io ins ti tu ci o nal e
ju rí di co no com ba te à ame a ça de fe cha men to da hi -
dro via.

Na tu ral men te, uma me di da drás ti ca como essa
in ter rup ção de na ve ga ção hi dro viá ria, afe ta rá ne ga ti -
va men te nu me ro sas ati vi da des pro du ti vas. Para se
ter uma me di da do seu al can ce des tru ti vo bas ta

apon tar para a per da de re ce i ta no pró prio se tor trans -
por ta dor hi dro viá rio. As trans por ta do ras que atu am
na Pa ra na í ba-Tietê-Paraná afir mam que te rão um
pre ju í zo de cen te nas de mi lhões de dó la res com sua
pa ra li sa ção, pre ju í zo em ter mos ope ra ci o na is e de in -
ves ti men tos re a li za dos. Essas em pre sas es tu dam
for mas de co brar na Jus ti ça res sar ci men to por es sas
per das imi nen tes, que se ri am ca u sa das pelo Go ver -
no pa u lis ta.

Sr. Pre si den te, devo aqui so li da ri zar-me com as
en ti da des em pre sa ri a is go i a nas que men ci o nei. O
gol pe con tra a eco no mia de Go iás po de ria ser, de
fato, de sas tro so. Qu e ro, nes te mo men to, usar esta tri -
bu na para fa zer um ape lo ve e men te ao Go ver na dor
do Esta do de São Pa u lo: é pre ci so re ver essa idéia de
fe cha men to do ca nal Pe re i ra Bar re to, que pode in vi a -
bi li zar a hi dro via Pa ra na í ba-Tietê-Paraná. Pro cu -
rem-se al ter na ti vas a essa me di da, que ca u sa ria tan -
tos da nos ao es co a men to com pe ti ti vo da pro du ção
de tão ex ten sa re gião, área das mais di nâ mi cas na
eco no mia bra si le i ra.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a esta tri bu na,
hoje, para no va men te abor dar o pro ble ma do Cen tro
de Lan ça men to de Alcân ta ra.

Tra ta-se do acor do de Sal va guar das Tec no ló gi -
cas fir ma do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, que tem como ob je ti vo a uti li za ção co mer ci -
al do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra – Ma
(CLA), ora em es tu do pelo Con gres so Na ci o nal, para
ser ra ti fi ca do.

É de cer ca de R$ 600 mi lhões o in ves ti men to re -
a li za do pelo Go ver no Fe de ral na cons tru ção do CLA,
e mais R$ 7 mi lhões de ma nu ten ção, anu al men te.

Um in ves ti men to des sa or dem não pode ser
des per di ça do nem, tam pou co, su bu ti li za do como vem 
acon te cen do, sob pena de su ca te a men to. O CLA, se -
gun do es tu dos, por uma sé rie de fa to res, como lo ca li -
za ção e con di ções ge o grá fi cas pri vi le gi a das, tem
gran de po ten ci al co mer ci al. O Bra sil pode ven der ser -
vi ços na área de lan ça men to de sa té li tes, o que pro pi -
ci a rá a auto sus ten ta ção do Cen tro de Lan ça men to, o
que o man te rá ocu pa do e atu a li za do. Tra ria, ain da,
me lho ria das con di ções de vida para a re gião. 

Com pa re-se o ser vi ço a ser pres ta do ao de um
ae ro por to. Hoje, o Cen tro é emi nen te men te mi li tar.
Com o acor do, será im ple men ta da uma de man da co -
mer ci al. A pre vi são é de que, quan do ple na men te uti -



li za do, pas se a re ce ber uma mé dia de 200 téc ni cos,
com um sa lá rio de U$ 5.000. A re gião pre ci sa rá es tru -
tu rar-se para aten der aos ser vi ços so li ci ta dos; como
ho téis, res ta u ran tes... Isso atra i rá, por cer to, re tor no
fi nan ce i ro e de sen vol vi men to, a mé dio e lon go pra -
zos. 

Na Gu i a na Fran ce sa e em Cor roux, na Fran ça,
em Cen tros de Lan ça men to si mi la res, que pres tam
os mes mos ser vi ços, fo ram cri a das, in clu si ve, uni ver -
si da des, que aten des sem à de man da téc ni ca. 

O que nos pre o cu pa, Sr. Pre si den te, são al gu -
mas con di ções im pos tas pelo Go ver no nor -
te-americano para a uti li za ção do Cen tro de Lan ça -
men to, que di zem res pe i to à so be ra nia na ci o nal. Den -
tre elas, a de que os re cur sos ob ti dos a par tir des sa
uti li za ção não pos sam ser em pre ga dos em pes qui sa
e de sen vol vi men to de qual quer ve i cu lo aé reo não tri -
pu la do. 

Na ver da de, o te mor do Go ver no nor -
te-americano re si de no fato de que o Bra sil pos sa
cons tru ir o Ve í cu lo Lan ça dor de Sa té li te – VLS, si mi -
lar a um mís sil ba lís ti co. Con di ção a que se re sig nou o 
Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca; até por que a pre vi são de
lu cro, a cada lan ça men to, aba ti das to das as des pe -
sas, será, se gun do es tu dos re a li za dos pela Infra e ro,
de no má xi mo US$ 200 mil. Ver ba in su fi ci en te para
de sen vol ver o VLS. 

Ou tra im po si ção res tri ti va do acor do re si de em
que toda a do cu men ta ção téc ni ca, ne ces sá ria para a
ope ra ci o na li za ção do Cen tro, quer de ve í cu los ame ri -
ca nos ou não, te ria, obri ga to ri a men te, de ser ava li a da 
pelo Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Esta,
re al men te, é uma im po si ção mu i to sé ria, mas a di plo -
ma cia bra si le i ra pro va vel men te terá con di ções para
con ven cer as au to ri da des nor te-americanas do ab -
sur do des sa exi gên cia. 

Como for ne ce dor de ser vi ços, o Cen tro de Lan -
ça men to de Alcân ta ra, por cer to, não lan ça rá so men -
te ve í cu los pro du zi dos pe los Esta dos Uni dos. Nes se
sen ti do, a im po si ção é, tam bém, um im pe di ti vo para a 
con se cu ção do ne gó cio, cujo ob je ti vo é o lu cro. Te -
nha-se a hi pó te se, por exem plo, de in ves ti do res ita li a -
nos de se ja rem lan çar seus sa té li tes por meio do Cen -
tro. Nem os ita li a nos nem in ves ti do res de qual quer
país so be ra no iri am ad mi tir que seus pla nos e tec no -
lo gi as fos sem de vas sa dos por téc ni cos e pe ri tos nor -
te– ame ri ca nos.

Já com pa rei aci ma o ser vi ço a ser pres ta do pelo 
Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra ao de um ae ro -
por to. Exem pli fi que mos com o fato cor ri que i ro de que
os prin ci pa is ae ro por tos bra si le i ros abri guem han ga -
res de em pre sas ae ro viá ri as es tran ge i ras como a Ja -
pan Air li nes ou a Bri tish Air ways. Tais em pre sas hos -
pe dam suas ae ro na ves em seus pró pri os han ga res,
ali re a li zan do a ma nu ten ção das mes mas. Não se ria
pla u sí vel ima gi nar que o Go ver no bra si le i ro pu des se
ter o di re i to de, nos gal pões pri va dos des sas com pa -
nhi as ali e ní ge nas, co nhe cer seus pla nos de ma nu -
ten ção e téc ni cas em pre ga das para a con se cu ção de
seu tra ba lho.

Estes são al guns dos pon tos a se rem dis cu ti dos 
por nós po lí ti cos – so bre ma ne i ra por nós, ma ra nhen -
ses -, já que Alcân ta ra é uma pre ci o si da de ar qui te tô -
ni ca do nos so Esta do. Mas que, por cer to, não de vem
cons ti tu ir mo ti vos im pe di ti vos à con cre ti za ção do pro -
je to de tor nar o Cen tro de Lan ça men tos co mer ci al -
men te viá vel, pois te mos a es pe ran ça de que che ga -
re mos a um acor do ra zoá vel com aque les que se uti li -
za rão do Cen tro de Lan ça men to.

O fato é que to dos os es for ços de vem ser em pe -
nha dos para que o País e o Ma ra nhão não so fram a
frus tra ção de per der in ves ti men tos que se ini ci a ram
com 600 mi lhões de re a is.

Espe ra mos que nos sas au to ri da des se em pe -
nhem nes se sen ti do.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri se ener gé ti ca
bra si le i ra exi ge uma re fle xão so bre o nos so mo de lo
emi nen te men te ba se a do na ge ra ção hi dráu li ca, cuja
con cen tra ção atin ge cer ca de 97% de nos sa ma triz.

É ne ces sá rio que se bus quem ou tras al ter na ti -
vas, a fim de que uma me lhor dis tri bu i ção no apro ve i -
ta men to de ou tras fon tes nos aju de, no fu tu ro, a de -
pen der me nos, como hoje, de fa to res cli má ti cos.

O car vão, o gás, a ener gia nu cle ar e a eó li ca de -
vem ser in cre men ta dos. Nada me lhor do que uma cri -
se para avan çar mos tam bém nes sas ou tras di re ções.

Sa be mos que o Bra sil po de rá con tar com no vas
hi dro e lé tri cas e ter mo e lé tri cas a gás, para o cur to e
mé dio pra zos, e, ain da, par tir para o gran de pro je to de 
Belo Mon te: uma nova Ita i pu. To da via, é pre ci so não
des cu i dar mos de no vas fon tes. 



Hoje, de se jo fa lar so bre o que mu i to diz res pe i to
aos Esta dos do Sul, es pe ci al men te a San ta Ca ta ri na,
que é o car vão mi ne ral.

É bom, ini ci al men te, que se des ta que a im por -
tân cia da uti li za ção do car vão no mun do como com -
bus tí vel base para a ener gia elé tri ca. Ele é res pon sá -
vel por 40% da atu al ge ra ção no nos so pla ne ta.

Se gun do da dos do World Coal Insti tu te, de
Lon dres, o car vão é res pon sá vel por 97% da ge ra ção
ener gé ti ca na Po lô nia; 85%, na Aus trá lia; 80%, na
Chi na; 75%, na Índia; 74%, na Re pú bli ca Tche ca;
71%, na Gré cia; 63%, na Di na mar ca; 52%, nos Esta -
dos Uni dos; 52%, na Ale ma nha; e 43%, na Ho lan da.

Aten den do à so li ci ta ção dos Esta dos pro du to -
res, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em mar ço de
2000, em vi si ta a San ta Ca ta ri na, as si nou de cre to ins -
ti tu in do o Pro gra ma de Incen ti vo de Uti li za ção de Car -
vão Mi ne ral nos Esta dos do Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e
Rio Gran de do Sul, na bus ca do au men to da par ti ci -
pa ção do car vão mi ne ral na Ma triz Ener gé ti ca Bra si -
le i ra, pela ge ra ção de ener gia elé tri ca e que, em seu
art. 3º, es ta be le ce a cri a ção de con di ções com pe ti ti -
vas para esse re cur so ener gé ti co na ci o nal.

Para a im ple men ta ção des sas di re tri zes, aque le 
mes mo de cre to ins ti tu iu uma Co mis são Inter mi nis te -
ri al sob a co or de na ção do Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia. Esse Mi nis té rio, an te ri or men te pela Por ta ria
MME nº 19, de 28/01/99, ha via ins ti tu í do gru po de tra -
ba lho que con clu iu pela “cri a ção de con di ções para a
com pe ti ti vi da de da ge ra ção ter mo e lé tri ca a car vão
mi ne ral; na área fis cal – re du ção a zero do II, IPI,
ICMS, ISQN e de pre ci a ção ace le ra da; fi nan ci a men to
es pe ci al pelo BNDES e con di ções de com pra de
ener gia pela Ele tro brás, até 3000 MW, atra vés de usi -
nas au to ri za das que uti li zem tec no lo gi as lim pas". 

É im por tan te de ta lhar mos as con tri bu i ções da
in dús tria car bo ní fe ra para o de sen vol vi men to do Bra -
sil. A ini ci ar-se pe las re ser vas bra si le i ras de com bus -
tí ve is fós se is, em que o car vão ocu pa uma fa tia cor -
res pon den te a 46% do seu to tal. Ade ma is, a Re gião
Sul do País dis põe, hoje, de re ser vas de car vão da or -
dem de 32,2 bi lhões de to ne la das, con fe rin do-se
gran de im por tân cia es tra té gi ca à uti li za ção des sas
re ser vas.

A pro du ção bru ta de car vão mi ne ral, no ano de
2000, foi de cer ca de 13,7 mi lhões de to ne la das, pro -
du zi das por 15 em pre sas, sen do 10 de las em San ta

Ca ta ri na. A in dús tria car bo ní fe ra aten de hoje à ge ra -
ção de ener gia equi va len te a 1414 MW, sen do 852
MW em San ta Ca ta ri na, po den do ser am pli a da, com
no vos pro je tos, até o ano de 2004, para 3181 MW.

A mes ma in dús tria, an ti ga men te de gra dan te do
meio am bi en te, ago ra de ve rá ope rar com tec no lo gia
mo der na, não pro du zin do po lu i ção am bi en tal e con -
tri bu in do até com re cu pe ra ção das áre as de gra da das
por meio de que i ma de re je i tos de car vão, ne las de -
po si ta dos.

Den tro do Pro gra ma Pri o ri tá rio das Usi nas Ter -
mo e lé tri cas, fo ram en qua dra das 4 pro je tos de Usi nas
Tér mi cas a car vão mi ne ral, sen do uma em San ta Ca -
ta ri na, a “Usi tesc”. A pro pó si to, a Usi na Ter mo e lé tri ca
Sul Ca ta ri nen se, com ca pa ci da de de ge rar 440 MW,
será ino va do ra por suas ca rac te rís ti cas tec no ló gi cas.
Uti li za rá o pro ces so de que i ma lim pa do com bus tí vel,
com a que i ma, em le i to flu i di za do, do car vão bru to e
do re je i to de car vão, em pro por ção de fi ni da de 70% e
30%, res pec ti va men te, não po lu in do e pro pi ci an do a
re cu pe ra ção do meio am bi en te. De cor re des se pro -
ces so, ain da, a pro du ção do fer ti li zan te sul fa to de
amô nia. Essa tec no lo gia, bus ca da nos Esta dos Uni -
dos, ca rac te ri za-se, por tan to, como um pro je to am bi -
en tal men te sus ten tá vel. O in ves ti men to será de U$
654 mi lhões, ofe re cen do 860 em pre gos di re tos e
5.000 in di re tos.

Para de ba ter o as sun to, o Go ver no de San ta
Ca ta ri na, a Fe de ra ção das Indús tri as de San ta Ca ta -
ri na e o Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Extra ção
de Car vão con vi da ram, no dia 18 de maio, o Mi nis tro
de Mi nas e Ener gia, Se na dor José Jor ge; o Pre si den -
te da Ele tro brás, Dr. Cláu dio Ávi la; o De pu ta do José
Car los Ale lu ia, au tor do subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei
nº 2905/00, de ori gem do Exe cu ti vo; e a ban ca da fe -
de ral do Esta do.

A par tir da re u nião em que foi ex pos to, em toda
sua pro fun di da de, o pro je to da Usi tesc, fi cou cons ta -
ta da a ab so lu ta ne ces si da de da apro va ção do subs ti -
tu ti vo ao Pro je to 2905, que ofe re ce as con di ções mí -
ni mas para a uti li za ção de fon tes ener gé ti cas al ter na -
ti vas, en tre as qua is, o car vão na ci o nal, as sim como a 
im ple men ta ção, por par te do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia e do Go ver no, como um todo, de me di das
que cri em as con di ções ne ces sá ri as de com pe ti ti vi -
da de, por ações tri bu tá ri as e fis ca is, por fi nan ci a men -
tos es pe ci a is do BNDES e pela com pra de ener gia
pela Ele tro brás.



O Mi nis tro José Jor ge so li ci tou ao Go ver no a ur -
gên cia na apro va ção do subs ti tu ti vo ao Pro je to 2905,
que de ve rá ser vo ta do na Câ ma ra, nes ta ou na pró xi -
ma se ma na, dan do as sim a pri me i ra res pos ta que o
Esta do de se ja va para im pul si o nar o apro ve i ta men to
cor re to de seu car vão mi ne ral.

Mi nha pre sen ça nes ta tri bu na, nes ta tar de, é
para me an te ci par à pró xi ma de ci são da Câ ma ra dos
De pu ta dos e pe dir aos meus Pa res, nes ta Casa, a
apre ci a ção, tam bém em re gi me de ur gên cia, do ci ta -
do pro je to, tal a im por tân cia que tem para o apro ve i ta -
men to do nos so car vão mi ne ral, no mo men to em que
o País se mo bi li za para ven cer a cri se ener gé ti ca.

Fi nal men te, de se jo apre sen tar meus cum pri -
men tos à so ci e da de bra si le i ra, es pe ci al men te aos
mo ra do res do Su des te, Cen tro-Oeste e Nor des te,
pela res pos ta pa trió ti ca que es tão dan do, co la bo ran -
do, de ma ne i ra efe ti va, para o su ces so do pla no de ra -
ci o na men to. Qu e ro, ain da, di zer que San ta Ca ta ri na,
que não está vi ven do a mes ma crí ti ca si tu a ção, quer
aju dar a re sol ver a cri se ener gé ti ca, não só com seu
po ten ci al hi dráu li co, mas, so bre tu do, com o apro ve i ta -
men to do seu car vão mi ne ral.

Mu i to obri ga do.

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 -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te

ORDEM DO DIA
(Às 15h30 min.)

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2001 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pe res, que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons -
ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos que cri -
am o Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia Oci -
den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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
Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 9, de 2000 (nº 3.178/97, na Casa de ori -
gem), que al te ra o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba ses 
da edu ca ção na ci o nal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 81, de 2000 (nº 1.455/99, na Casa de ori -
gem), que re no va 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 340, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

– 4 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 8, de 2001 (nº 2.429/2000, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o “Dia da Te le vi são”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 301, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 250, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 250, de 2000 (nº 492/2000, 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 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 fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São José do Rio Par do, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 353, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá vel,
com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 256, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 256, de 2000 (nº 524/2000, na Câ ma -



ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rede Au to no mis ta de Ra 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 Osas -
co, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 398, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 266, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 266, de 2000 (nº 561/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção dos Me i os de Co mu ni ca ção e Ati vi da des
Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de Ran cha ria a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ran cha ria, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 400, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 270, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 270, de 2000 (nº 522/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção João Pa u lo II para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer sob nº 401, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e 
abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 5, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 5, de 2001 (nº 494/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Bra sí lia Su per Rá dio FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe -
de ral, ten do

Pa re cer sob nº 402, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral, fa vo rá vel, 
com abs ten ção da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 14, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 14, de 2001 (nº 541/2000, 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 Joca Mot ta 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 União, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer sob nº 506, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, fa vo rá -
vel, com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e do
Se na dor Edu ar do Su plicy.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 126, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 126, de 2001 (nº 662/2000, 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 Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti -
va Des co ber ten se de Ra di o di fu são – FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de Des co -
ber to, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 545, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin to Por to.

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 279, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
279, de 2001, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, 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 86, de 2001.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
293, de 2001, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta das Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 41, de 1999 e 5, de 2001,
por re gu la rem a mes ma ma té ria.

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 37 
mi nu tos.)



SENADO FEDERAL

Ata da 72ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 13 de ju nho de 2001 

3ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Ja der Bar ba lho, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Ca sil do Mal da ner

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – 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 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 – Fran ce li -
no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Gil ber to Mes tri nho – Gil -
vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Ja der
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – 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 – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Na bor Jú -
ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Nova
da Cos ta – 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 –
Ro nal do Cu nha Lima – 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 63 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, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 1990

(Nº 3.875/93, na que la Casa)

Dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de
Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de Ener gia
Elé tri ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Dê-se ao pro je to a se guin te re da ção:

Dis põe sa bre a Po lí ti ca Na ci o nal de
Con ser va ção e Uso Ra ci o nal de Ener gia
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Po li ti ca Na ci o nal de Con ser va ção e

Uso Ra ci o nal de Ener gia visa alo ca ção efi ci en te de
re cur sos ener gé ti cos e pre ser va ção do meio am bi -
en te.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá ní ve is
má xi mos de con su mo es pe cí fi co de ener gia, ou mí ni -
mos de efi ciên cia ener gé ti ca, de má qui nas e apa re -
lhos con su mi do res de ener gia fa bri ca dos ou co mer ci -
a li za dos no País, com base em in di ca do res téc ni cos
per ti nen tes.

§ 1º Os ní ve is a que se re fe re o ca put se rão es -
ta be le ci dos com base em va lo res téc ni co e eco no mi -
ca men te viá ve is, con si de ran do a vida útil das má qui -
nas e apa re lhos con su mi do res de ener gia.

§ 2º Em até um ano a par tir da pu bli ca ção des -
tes ní ve is, será es ta be le ci do um Pro gra ma de Me tas
para sua pro gres si va evo lu ção.



§ 3º Os ní ve is má xi mos de con su mo es pe cí fi co
de ener gia ou mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca e o
Pro gra ma de Me tas se rão sub me ti dos à apre ci a ção
do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca – CNPE.

Art. 3º Os fa bri can tes e os im por ta do res de má -
qui nas e apa re lhos con su mi do res da ener gia fi cam
obri ga dos a ado tar as me di das ne ces sá ri as para que
se jam obe de ci dos os ní ve is má xi mos de con su mo de
ener gia e mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca, cons tan -
tes da re gu la men ta ção es pe cí fi ca es ta be le ci da para
cada tipo de má qui na e apa re lho.

§ 1º Os im por ta do res de vem com pro var o aten -
di men to aos ní ve is má xi mos de con su mo es pe cí fi co
de ener gia, ou mí ni mos de efi ciên cia ener gé ti ca, du -
ran te o pro ces so de im por ta ção.

§ 2º As má qui nas e apa re lhos con su mi do res de
ener gia en con tra dos no mer ca do sem as es pe ci fi ca -
ções le ga is, quan do da vi gên cia da re gu la men ta ção
es pe cí fi ca, de ve rão ser re co lhi dos, no pra zo má xi mo
de trin ta dias, pe los res pec ti vos fa bri can tes e im por ta -
do res.

§ 3º Fin do o pra zo fi xa do no § 2º, os fa bri can tes
e im por ta do res fi ca rão su je i tos às mul tas por uni da -
de, a se rem es ta be le ci das em re gu la men to, de até
cem por cen to do pre ço de ven da por eles pra ti ca dos.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo de sen vol ve rá me ca -
nis mos que pro mo vam a efi ciên cia ener gé ti ca nas
edi fi ca ções cons tru í das no Pais.

Art. 5º Pre vi a men te ao es ta be le ci men to dos in -
di ca do res de con su mo es pe cí fi co de ener gia, ou de
efi ciên cia ener gé ti ca, de que tra ta esta lei, de ve rão
ser ou vi das em Au diên cia Pú bli ca, com di vul ga ção
an te ci pa da das pro pos tas, en ti da des re pre sen ta ti vas
de fa bri can tes e im por ta do res de má qui nas e apa re -
lhos con su mi do res de ener gia, pro je tis tas e cons tru -
to res de edi fi ca ções, con su mi do res, ins ti tu i ções de
en si no e pes qui sa e de ma is en ti da des in te res sa das.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 13 de ju nho de 2001. –
Aé cio Ne ves.

PROJETO APROVADO PELO
SENADO FEDERAL

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá nor mas

para con ser va ção e uso ra ci o nal de ener gia elé tri ca,
pro ven do as ne ces si da des das con ces si o ná ri as pro -
du to ras e con tem plan do, nas fu tu ras ins ta la ções de

ge ra ção de ele tri ci da de, a con ser va ção e ener gia em
adi ção ou subs ti tu i ção.

Art. 2º As con ces si o ná ri as de ser vi ços de ele tri -
ci da de de vem sub me ter ao ór gão com pe ten te, a cada 
dois anos, jun ta men te com seu Pla no De ce nal de
Expan são, um Pla no de Con ser va ção de Ener gia,
con ten do:

I – os ob je ti vos es pe cí fi cos e quan ti fi cá ve is de
con ser va ção e ges tão de car ga;

II – des cri ção das op ções de con ser va ção, aná -
li ses e pro ces sos usa dos para ava li ar os mé to dos de
con ser va ção;

III – es ti ma ti va dos cus tos e dos be ne fí ci os das
op ções de con ser va ção, ava li a das e se le ci o na das
den tro de um con tex to que con tem ple um pla ne ja -
men to in te gra do de ofer ta e de man da;

IV – a me to do lo gia e as pre mis sas uti li za das
nas pre vi sões da de man da fu tu ra e na des cri ção; dos
vá ri os re cur sos ener gé ti cos dis po ní ve is;

V – o im pac to eco nô mi co pre vis to nos pro gra -
mas de con ser va ção, de uti li za ção de fon tes re no vá -
ve is de ener gia, co-geração e de ou tras me lho ri as na
efi ciên cia ener gé ti ca; e

VI – es tu do com pro ba tó rio de que os pro gra mas 
re pre sen tam os me i os mais eco nô mi cos de sa tis fa ze -
rem as ne ces si da des de ele tri ci da de.

Art. 3º A au to ri za ção para a cons tru ção de no -
vas ins ta la ções fi ca rá con di ci o na da ao cum pri men to
do dis pos to no ar ti go an te ri or e à pré-avaliação do im -
pac to am bi en tal por elas ca u sa do.

Pa rá gra fo úni co. O pro ces so de au to ri za ção da
ex pan são da ofer ta atra vés da cons tru ção de no vas
plan tas de ge ra ção dar-se-á em au diên cia pú bli ca,
após aná li se e pa re cer fa vo rá vel do ór gão com pe ten -
te do Po der Exe cu ti vo.

Art. 4º As con ces si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca fi cam au to ri za das a con ce der fi nan ci -
a men tos e in cen ti vos fi nan ce i ros aos con su mi do res
que uti li za rem equi pa men tos e pro ces sos tec no ló gi -
cos mais efi ci en tes em ter mos de con ser va ção de
ener gia.

Art 5º Os in ves ti men tos de cor ren tes dos pro gra -
mas de es tí mu lo à ado ção de tec no lo gi as de uso fi nal
de ener gia mais efi ci en tes se rão con si de ra dos in ves -
ti men tos de ca pi tal, cuja de pre ci a ção far-se-á se gun -
do a ex pec ta ti va de vida útil dos equi pa men tos ob je to
de cada pro gra ma.

Pa rá gra fo úni co. Os in ves ti men tos aos qua is se
re fe re o ca put des te ar ti go com po rão a base dos ati -



vos imo bi li za dos em ser vi ço, para efe i to do cál cu lo da 
re mu ne ra ção le gal das con ces si o ná ri as.

Art. 6º Se os in ves ti men tos em tec no lo gia de
uso fi nal de ener gia, cons tan tes do Pla no de Con ser -
va ção de Ener gia a que se re fe re o art. 2º, acar re ta -
rem di mi nu i ção de re ce i ta em de cor rên cia da re du ção 
das ven das fí si cas de ener gia elé tri ca no cur to pra zo,
po de rá o Po der Exe cu ti vo au to ri zar, tem po ra ri a men -
te, a con ces si o ná ria a ado tar um adi ci o nal na taxa de
re mu ne ra ção so bre os in ves ti men tos em uso ra ci o -
nal, com base nas per das de re ce i tas lí qui das.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá nor mas
so bre o ní vel má xi mo de con su mo es pe cí fi co de ener -
gia ou mí ni mo de efi ciên cia, com base nos in di ca do -
res téc ni cos per ti nen tes, dos se guin tes equi pa men -
tos elé tri cos, pro du zi dos ou co mer ci a li za dos no país:
re fri ge ra do res, “fre e zers”, con di ci o na do res de ar de
ja ne la, mo to res até 100 HP, re a to res, lâm pa das in -
can des cen tes e flu o res cen tes, e ou tros.

Art. 8º Se rão cre den ci a dos jun to ao ór gão com -
pe ten te en ti da des de re co nhe ci da ido ne i da de e ca pa -
ci da de téc ni ca para afe rir, pe ri o di ca men te, os ní ve is
de con su mo ou de efi ciên cia dos equi pa men tos en -
qua dra dos nos Pla nos de Con ser va ção de Ener gia.

Art. 9º Os fa bri can tes e im por ta do res dos equi -
pa men tos en qua dra dos nos Pla nos de Con ser va ção
de Ener gia fi cam obri ga dos a ado tar as me di das ne -
ces sá ri as para que es tes al can cem, no pra zo má xi mo 
de três anos, a con tar da pu bli ca ção dos ín di ces, os
ní ve is má xi mos de con su mo e mí ni mos de efi ciên cia
cons tan tes das nor mas es ta be le ci das para cada clas -
se de equi pa men tos.

Art. 10 O Po der Exe cu ti vo di vul ga rá, no pra zo de 
dois anos, a con tar da data da pu bli ca ção dos va lo res
de con su mo e efi ciên cia para cada clas se de equi pa -
men tos, um Pro gra ma de Me tas de Con su mo e Efi -
ciên cia, que de ve rá ser cum pri do pe los fa bri can tes e
im por ta do res, no qüin qüê nio se guin te ao tér mi no do
pra zo fi xa do no ar ti go an te ri or.

§ 1º Com in ter va lo má xi mo de qua tro anos, após 
a pu bli ca ção do Pro gra ma de Me tas men ci o na do no
ca put des te ar ti go, será pu bli ca do novo pro gra ma
para o qüin qüê nio sub se qüen te ao do pro gra ma an te -
ri or.

§ 2º As me tas se rão es ta be le ci das com base em 
va lo res téc ni ca e eco no mi ca men te viá ve is, to ma do
como pa râ me tro, para cada clas se de equi pa men to, o 
con su mi dor mé dio.

§ 3º Uma meta será con si de ra da eco no mi ca -
men te viá vel quan do sua im ple men ta ção im pli car a
re du ção do cus to de uti li za ção du ran te a vida de um

equi pa men to, de fi ni do este como o cus to to tal de
aqui si ção e ope ra ção do equi pa men to du ran te toda
sua vida útil es ta be le ci da pelo fa bri can te.

§ 4º O cus to de uti li za ção du ran te a vida será
cal cu la do se gun do cri té ri os téc ni cos de fi ni dos pelo
ór gão téc ni co com pe ten te do Po der Exe cu ti vo.

Art. 11 O ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo
pro mo ve rá, sis te ma ti ca men te, a ve ri fi ca ção dos pro -
du tos em co mer ci a li za ção, e caso es te jam em si tu a -
ção ir re gu lar, no ti fi car-se-á o fa bri can te ou im por ta -
dor, o qual, no pra zo de trin ta dias, de ve rá re ti rá-los do 
mer ca do, bem como dos es to ques em po der dos ven -
de do res.

Pa rá gra fo úni co. Se, após o pra zo fi xa do no ca -
put des te ar ti go fo rem en con tra dos no mer ca do pro -
du tos em si tu a ção ir re gu lar, seus fa bri can tes ou im -
por ta do res fi ca rão su je i tos ao pa ga men to de mul ta
igual a cem por cen to do pre ço de ven da para cada
uni da de em tal si tu a ção.

Art. 12 Os ven de do res são obri ga dos, quan do
exi gi do pelo ór gão téc ni co com pe ten te, a li be rar os
pro du tos para ins pe ção em la bo ra tó ri os cre den ci a -
dos, res pon sa bi li zan do-se o fa bri can te por sua re po -
si ção ao ven de dor e pela re ti ra da do pro du to do la bo -
ra tó rio, após a re a li za ção dos tes tes de con su mo ou
efi ciên cia.

Art. 13 O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 14 Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 15 Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Se na do Fe de ral, 31 de maio de 1993. – Se na dor 
Hum ber to Lu ce na, Pre si den te.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Ser vi ços de Infra-Es-
tru tu ra.)

PROJETO DE LEI DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 51, DE 2001

(nº 3.629/2000, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Des vin cu la, par ci al men te, no exer cí -
cio de 2001, a apli ca ção dos re cur sos de
que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº
9.478, de 6 de agos to de 1997, per ten cen -
tes à União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º No exer cí cio de 2001, fi cam des vin cu la -
dos de des pe sas, en ti da des e fun dos, man ti das as
vin cu la çàes aos res pec ti vos Mi nis té ri os, os se guin tes 
per cen tu a is de re cur sos, per ten cen tes à União, de
que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei  nº 9.478, de 6 de
agos to de 1997, in clu in do-se adi ci o na is e acrés ci mos
le ga is:

I – até vin te e cin co por cen to de cada uma das
par ce las dis tri bu í das na for ma dos arts. 48 e 49 da Lei 
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997; e

II – até se ten ta por cen to da soma das par ce las
dis tri bu í das na for ma do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos re cur sos des ti na dos a Esta dos e Mu ni ci pi -
os pela le gis la ção em vi gor, nem al te ra a des ti na ção
às Re giões Nor te e Nor des te, pre vis ta no § 1º do art.
49 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997.

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

PROJETO DE LEI  Nº 3.639, DE 2000

Des vin cu la, par ci al men te, nos exer -
cí ci os de 2001 e 2002, a apli ca ção dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 48, 49 e 50
da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de 1997,
per ten cen tes à União.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Nos exer cí ci os de 2001 e 2002, fi cam des -

vin cu la dos de des pe sas, en ti da des e fi in dos man ti da
a apli ca ção no âm bi to dos res pec ti vos Mi nis té ri os, os
se guin tes per cen tu a is dos re cur sos de que tra tam os
arts. 48 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, per ten cen tes à União, in clu in do-se adi ci o na is e 
acrés ci mos le ga is:

I – até vin te e cin co por cen to da soma das par -
ce las dis tri bu í das, res pec ti va men te, na for ma dos
arts. 48 e 49 da Lei nº 9.478, de 1997; e

II – até se ten ta por cen to da soma das par ce las
dis tri bu í das na for ma do art. 50 da Lei nº 9.478, de
1997.

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

Bra sí lia.

MENSAGEM Nº 1.422, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci -
as, acom pa nha do da Expo si ção de Mo ti vos dos Se -

nho res Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão e de Mi nas e Ener gia, Inte ri no, o tex -
to do pro je to de lei que ”Des vin cu la, par ci al men te,
nos exer cí ci os de 2001 e 2002, a apli ca ção dos re cur -
sos de que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997, per ten cen tes à União“.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2000. – Mar co Ma ci el.

EM INTERMINISTERIAL Nº 251/MP/MME

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Obje ti van do con fe rir ma i or ra ci o na li da de na

apli ca ção dos re cur sos per ten cen tes à União, re la ti -
vos às con ces sões para ex plo ra ção, de sen vol vi men to 
e pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral, sub me te mos à
ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, por in ter -
mé dio da Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº
185/MP/MME, de 15 de agos to de 2000, Pro je to de
Lei dis pon do so bre a des vin cu la ção dos re cur sos de
que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agos to de 1997.

2. O pro je to de lei em ques tão foi en vi a do ao
Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº 1.223, 
de 30 de agos to de 2000, onde re ce beu o nº 3.528, de 
2000, a fim de que seus efe i tos pu des sem ser con si -
de ra dos na ela bo ra ção do pro je to de lei or ça men tá ria
de 2001, nos ter mos do art. 67 da Lei nº 9.995, de 25
de ju lho de 2000 (LDO – 2001).

3. Ocor re, po rém, que, após ava li ar no vos ar gu -
men tos apre sen ta dos pela Agên cia Na ci o nal do Pe -
tró leo – ANP, au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, não con si de ra dos por oca sião da ela -
bo ra ção do pro je to de lei em tela, con clu iu-se ser pru -
den te a per ma nên cia da vin cu la ção par ci al dos re cur -
sos, no mon tan te ne ces sá rio ao aten di men to das
ações que vi nham sen do de sen vol vi das.

4. Por ou tro lado, tam bém en ten deu-se ser con -
ve ni en te que, mes mo com a des vin cu la ção par ci al,
essa fos se li mi ta da aos exer cí ci os fi nan ce i ros de
2001 e 2002, tem po su fi ci en te para uma am pla dis -
cus são so bre as vin cu la ções des ses re cur sos, na for -
ma hoje exis ten tes.

Di an te do ex pos to, pro po mos a Vos sa Exce lên -
cia a re ti ra da do Pro je to de Lei nº 3.528, de 2000, em
tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal, e o en vio àque la
Casa Le gis la ti va, em subs ti tu i ção ao pro je to de lei,
em ane xo.

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 –
Hé lio Vi tor Ra mos Fi lho, Mi nis tro de Esta do de Mi -
nas e Ener gia, Inte ri no.



MENSAGEM Nº 338, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para so li ci tar

seja atri bu í do o re gi me de ur gên cia, de acor do com
os ter mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ao pro je to de Lei que tra mi ta na Câ ma ra dos De pu ta -
dos com o nº 3.639, de 2000, que ”Des vin cu la, par ci -
al men te, nos exer cí ci os de 2001 e 2002, a apli ca ção
dos re cur sos de que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, per ten cen tes à
União“, en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal com a
Men sa gem nº 1.422, de 5 de ou tu bro de 2000.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MENSAGEM Nº 452, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as a fim de so li ci tar 

seja con si de ra da sem efe i to, e, por tan to, can ce la da a
ur gên cia pe di da com apo io no § 1º do art. 64 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral para o Pro je to de Lei nº 3.639, de
2000, que “Des vin cu la, par ci al men te, nos exer cí ci os
de 2001 e 2002, a apli ca ção dos re cur sos de que tra -
tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agos -
to de 1997, per ten cen tes à União”, en vi a do ao Con -
gres so Na ci o nal com a Men sa gem nº 1.422, de 5 de
ou tu bro de 2000.

Bra sí lia, 22 de maio de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.478 DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dis põe So bre a Po lí ti ca Ener gé ti ca
Na ci o nal, as Ati vi da des Re la ti vas ao mo -
no pó lio do Pe tró leo, Insti tui o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e a Agên -
cia Na ci o nal do Pe tró leo, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

CAPÍTULO V
Da Explo ra ção e da Pro du ção

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

SEÇÃO VI
Das Par ti ci pa ções

....................................................................................
Art. 48. A par ce la do va lor do “ro yalty”, pre vis to

no con tra to de con ces são, que re pre sen tar cin co por
cen to da pro du ção, cor res pon den te ao mon tan te mí -
ni mo re fe ri do no § 1º do ar ti go an te ri or, será dis tri bu í -

da se gun do os cri té ri os es ti pu la dos pela Lei nº 7.990,
de 28 de de zem bro de 1989.

Art. 49. A par ce la do va lor do “ro yalty” que ex ce -
der a cin co por cen to da pro du ção terá a se guin te dis -
tri bu i cão:

I – quan do a la vra ocor rer em ter ra ou em la gos,
rios, ilhas flu vi a is e la cus tres:

a) cin qüen ta e dois in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to aos Esta dos onde ocor rer a pro du ção:

b) quin ze por cen to aos Mu ni cí pi os onde ocor rer 
a pro du ção;

c) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to aos
Mu ni cí pi os que se jam afe ta dos pe las ope ra ções de
em bar que e de sem bar que de pe tró leo e gás na tu ral,
na for ma e cri té rio es ta be le ci dos pela ANP;

d) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi -
co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo;

II – quan do a la vra ocor rer na pla ta for ma con ti -
nen tal:

a) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
aos Esta dos pro du to res con fron tan tes;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
aos Mu ni cí pi os pro du to res con fron tan tes;

c) quin ze por cen to ao Mi nis té rio da Ma ri nha,
para aten der aos en car gos de fis ca li za ção e pro te ção
das áre as de pro du ção;

d) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to aos
Mu ni cí pi os que se jam afe ta dos pe las ope ra ções de
em bar que e de sem bar que de pe tró leo e gás na tu ral,
na for ma e cri té rio es ta be le ci dos pela ANP;

e) sete in te i ros e cin co dé ci mos por cen to para
cons ti tu i ção de um Fun do Espe ci al, a ser dis tri bu í do
en tre to dos os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

f) vin te e cin co por cen to ao Mi nis té rio da Ciên -
cia e Tec no lo gia, para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro 
à pes qui sa ci en tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi -
co apli ca dos à in dús tria do pe tró leo.

§ 1º Do to tal de re cur sos des ti na dos ao Mi nis té -
rio da Ciên cia e Tec no lo gia, se rão apli ca dos no mí ni -
mo qua ren ta por cen to em pro gra mas de fo men to à
ca pa ci ta ção e ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no -
ló gi co nas re giões Nor te e Nor des te.

§ 2º O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia ad mi -
nis tra rá os pro gra mas de am pa ro á pes qui sa ci en tí fi -
ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi co pre vis tos no ca -
put des te ar ti go, com o apo io téc ni co da ANP, no cum -
pri men to do dis pos to no in ci so X do art. 8º, e me di an -
te con vê ni os com as uni ver si da des e os cen tros de
pes qui sa do País, se gun do nor mas a se rem de fi ni das 
em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca.



Art. 5º O edi tal e o con tra to, es ta be le ce rão ‘que
nos ca sos de gran de vo lu me de pro du ção ou de gran -
de ren ta bi li da de, ha ve rá o pa ga men to de uma par ti ci -
pa ção es pe ci al a ser re gu la men ta da em de cre to do
Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º A par ti ci pa ção es pe ci al será apli ca da so bre
a re ce i ta bru ta da pro du ção, de du zi dos os ”ro yal ti es“,
os in ves ti men tos na ex plo ra ção, os cus tos ope ra ci o -
na is, a de pre ci a ção e os tri bu tos pre vis tos na le gis la -
ção em vi gor.

§ 2º Os re cur sos da par ti ci pa ção es pe ci al se rão
dis tri bu í dos na se guin te pro por ção:

I – qua ren ta por cen to ao Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, para o fi nan ci a men to de es tu dos e ser vi ços
de ge o lo gia e ge o fí si ca apli ca dos à pros pec ção de
pe tró leo e gás na tu ral, a se rem pro mo vi dos pela ANP,
nos ter mos dos in ci sos II e III do art. 8º;

II – dez por cen to ao Mi nis té rio do Meio Ambi en -
te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal des ti -
na dos ao de sen vol vi men to de es tu dos e pro je tos re la -
ci o na dos com a pre ser va ção do meio am bi en te e re -
cu pe ra ção de da nos am bi en ta is ca u sa dos pe las ati vi -
da des da in dús tria do pe tró leo:

III – qua ren ta por cen to para o Esta do onde
ocor rer a pro du ção em ter ra, ou con fron tan te com a
pla ta for ma con ti nen tal onde se re a li zar a pro du ção:

IV – dez por cen to para o Mu ni cí pio onde ocor rer 
a pro du ção em ter ra, ou con fron tan te com a pla ta for -
ma con ti nen tal onde se re a li zar a pro du ção.

§ 3º Os es tu dos a que se re fe re o in ci so II do pa -
rá gra fo an te ri or se rão de sen vol vi dos pelo Mi nis té rio
do Meio Ambi en te, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama -
zô nia Le gal, com o apo io téc ni co da ANP, no cum pri -
men to do dis pos to no in ci so IX do art. 8º.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, pu bli ca do no DSF,  DE 14-6-2001.)

PARECERES

PARECER Nº 563, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, So bre
o re que ri men to de Infor ma ções Nº 263,
de 2001.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O Se na dor Car los Be zer ra, com base no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 1º, § 1º do Ato
da Mesa nº 1, de 2001, en ca mi nhou a esta Mesa o

Re que ri men to de Infor ma ções nº 263, de 2001, no
qual so li ci ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo so li ci tar 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) a 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 de 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.

II – Voto

O art. 7º da Lei nº 9.998, de 17 de agos to de
2000, que ins ti tu iu o Fun do, 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. A Ana tel, con tu do, ain da não o fez.

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 – Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Mo za -
ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

PARECER Nº 564, DE 2001

Da Mesa do Se na do Ge de ral, so bre
o Re que ri men to nº 269, de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

O emi nen te Senador Edu ar do Su plicy, 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 269, 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 a in ter ven ção fe i ta
pelo Ban co Cen tral do Bra sil no Mil ban co.

E 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, – Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te – Anto nio Car los Va la da res, Re lat tor – Edi son
Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 565, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 270, de 2001.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O ilus tre 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 270, de 2001, no qual re quer se jam so -
li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or in for ma ções so -
bre fi nan ci a men tos e in ves ti men tos efe tu a dos pelo
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al – BNDES para ope ra ções de ge ra ção, trans -
mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, nos úl ti mos
dez anos.

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 sua apro va -
ção.

Sala de Re u niões, Ja der Bar ba lho, Pre si den te
– Anto nio Car los Va la da res, Re la tor – Mo za ril do
Ca val can ti – Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa apro vou os Re que ri men tos nºs 263, 269 e
270, de 2001, de au to ria dos Se na do res Car los Be -
zer ra, Edu ar do Su plicy e Osmar Dias, So li ci tan do in -
for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – So li ci to a V. Exª a

mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, an -
tes da Ordem do Dia, na for ma re gi men tal.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, da mes ma
for ma, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel, an tes da Ordem do Dia, nos ter mos re -
gi men ta is. Infor mo ain da que che guei ao ple ná rio de -
po is do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam -
bém so li ci to a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, an tes da Ordem do Dia, na for -
ma re gi men tal.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, se pos sí vel, tam bém gos ta ria de fa zer uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exªs se rão aten di dos, de acor do com o Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Co e -
lho, por ces são do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, so li ci to que V. Exª as se gu re a mi nha ins -
cri ção para fa lar pela Li de ran ça do PMDB, após o
Se na dor José Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do, na for ma re gi men tal.

Com a pa la vra o Se na dor José Co e lho. 
O SR. JOSÉ COELHO (PFL – PE. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te Anto nio Car los Va la da res, Srªs e Srs. Se na do -
res, che go a mais alta Casa le gis la ti va do País na
qua li da de de pri me i ro su plen te, para as su mir, em ca -
rá ter de tran si to ri e da de, a ca de i ra do ti tu lar, Se na dor



José Jor ge – re cen te men te con vo ca do pelo Exce len -
tís si mo Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so, para o hon ro so car go de Mi nis tro das Mi nas
e Ener gia – com pon do, des sa ma ne i ra, a Ban ca da do 
Esta do de Per nam bu co no Se na do Fe de ral. 

A mi nha che ga da ao Se na do Fe de ral acon te ceu 
em um mo men to di fí cil e tu mul tu a do para a Casa,
como é do mais am plo e ir res tri to co nhe ci men to de to -
dos. 

Nes ta Casa, que, como em to dos os pa í ses de -
mo crá ti cos do mun do, re ú nem-se pes so as da mais
alta res pon sa bi li da de e são dis cu ti dos os des ti nos da
Na ção, apor to com o es co po de en vi dar to dos os es -
for ços para co la bo rar com os com pa nhe i ros do Se na -
do Fe de ral para o en gran de ci men to do País.

Re co nhe ço que vi ve mos em um ce ná rio de di fi -
cul da des e essa re ver são pre ci sa ocor rer.

O Bra sil, jun ta men te com a Chi na e a Índia, são
as na ções com pers pec ti vas mais ani ma do ras para o
aco lhi men to de no vos in ves ti men tos, gra ças ao ex ce -
len te tra ba lho re a li za do por Sua Exce lên cia o Se nhor
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, pro mo ven -
do o País em suas fre qüen tes vi a gens ao ex te ri or. 

No en tan to, é de fun da men tal im por tân cia que
seja man ti do um cli ma da mais alta con fi a bi li da de jun -
to aos gran des in ves ti do res in ter na ci o na is, de for ma
que os re cur sos não se jam so men te di re ci o na dos
para os dois alu di dos pa í ses ori en ta is. Esse é um de -
sa fio que está afe to a to dos nós que ora com po mos o
Se na do Fe de ral.

Srªs e Srs. Se na do res, ve nho do Se mi-Árido
nor des ti no, onde as ad ver si da des cli má ti cas pre ci -
sam ser do ma das. Lá a vida sem pre é pró di ga em nos 
co lo car di an te de si tu a ções de sa fi a do ras. Con vi vo
com a po lí ti ca há mais de cin co dé ca das, ten do sido
Ve re a dor por três le gis la tu ras e pre fe i to de mi nha ci -
da de – Pe tro li na (PE) – por duas ges tões, a úl ti ma de -
las na con di ção de can di da to úni co.

Por fim, a opor tu ni da de de in te grar o Se na do
Fe de ral afi gu ra-se como um novo e ár duo de sa fio na
mi nha tra je tó ria de vida, em que sem pre atu ei como
em pre sá rio em vá ri os seg men tos da eco no mia.

Te nho a hon ra de re pre sen tar um Esta do que
con ta com um con tin gen te po pu la ci o nal de 7.910.922 
(sete mi lhões, no ve cen tos e dez mil, no ve cen tos e no -
ven ta e dois) ha bi tan tes, ou seja, 4,67% em re la ção
ao Bra sil como um todo, se gun do os in di ca do res es -
ta tís ti cos cons tan tes da pu bli ca ção do IBGE – Da dos
Pre li mi na res do Cen so De mo grá fi co 2000. Meu Esta -
do foi aqui nho a do com par cos re cur sos na tu ra is e
tem na pres ta ção de ser vi ços (Pólo Mé di co do Re ci fe, 

Pólo de Infor má ti ca, Com ple xo Indus tri al Por tuá rio de 
Su a pe e Cen tra is de Dis tri bu i ção) e na agri cul tu ra ir ri -
ga da na área po la ri za da por Pe tro li na e do Pólo Su -
cro al co o le i ro, na Zona da Mata, as ati vi da des re le -
van tes na sua eco no mia.

A ma i or par te do ter ri tó rio per nam bu ca no está
lo ca li za da no Se mi-Árido (83%), área que con ta com
ba i xa den si da de po pu la ci o nal, em de cor rên cia de
uma his tó ri ca con vi vên cia com as ma ze las im pos tas
pe las ca rac te rís ti cas cli má ti cas da re gião, im pli can do, 
des tar te, fre qüen tes mi gra ções de seus ha bi tan tes
para cen tros mais de sen vol vi dos e que pos sam ofe re -
cer me lho res pers pec ti vas de vida.

A es pe ran ça por dias me lho res sem pre está fora 
dos li mi tes ter ri to ri a is do Esta do. Por ou tro lado, o
êxo do para ou tras ci da des em bus ca de ho ri zon tes
mais pro mis so res e o fato de a po pu la ção não pos su ir 
as qua li fi ca ções ne ces sá ri as, de man da das pelo exi -
gen te mer ca do de tra ba lho, aca bam por ge rar a ex -
clu são so ci al, re dun dan do na ele va ção das ta xas de
de sem pre go e de su bem pre go e, por con se guin te,
au men tan do, cada vez mais, os ín di ces de mar gi na li -
za ção so ci al e de cri mi na li da de.

Nes se ce ná rio, a agri cul tu ra ir ri ga da – com des -
ta que para a fru ti cul tu ra, em es pe ci al os cul ti vos de
man ga e de uva – na área po la ri za da pelo Mu ni cí pio
de Pe tro li na, an te vis ta há mais de três dé ca das pelo
es ta dis ta e Go ver na dor de Per nam bu co na épo ca, Nilo 
de Sou za Co e lho, tem-se ca rac te ri za do como um ate -
nu an te, ge ran do um in co men su rá vel nú me ro de opor -
tu ni da des di re tas e in di re tas de tra ba lho e mi ni mi zan -
do, em par te, o qua dro de de sem pre go no Esta do.

Com efe i to, de acor do com as in for ma ções ob ti -
das jun to à Ter ce i ra Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da
Co de vasf, há, so men te no Esta do de Per nam bu co,
um po ten ci al de 320 mil hec ta res de áre as para ir ri ga -
ção, com 120 mil hec ta res já im plan ta dos, e 200 mil
hec ta res em fase de es tu do no de no mi na do ”Ca nal
do Ser tão“.

Ainda, de acor do com a ci ta da fon te ofi ci al, os
pro je tos de fru ti cul tu ra ir ri ga da, im plan ta dos em ope -
ra ção no Esta do de Per nam bu co, pro du zi ram, na úl -
ti ma sa fra, 247.409 (du zen tos e qua ren ta e sete mil)
to ne la das de fru tas, com des ta que para 76.012 (se -
ten ta e seis mil e doze) to ne la das de man ga e 32.369 
(trin ta e dois mil, tre zen tos e ses sen ta e nove) to ne -
la das de uva, en tre ou tros cul ti vos da área sob ju ris -
di ção da Ter ce i ra Su pe rin ten dên cia Re gi o nal da Co -
de vasf. 

Vale sa li en tar ain da que es ses in di ca do res de
pro du ção agrí co la e de co mer ci a li za ção re pre sen tam



de sem pe nhos sig ni fi ca ti vos, su plan tan do to dos os
Esta dos da Re gião Nor des te e até mes mo São Pa u lo, 
es pe ci al men te no que se res pe i ta aos US$44 mi lhões 
ori un dos da ven da de man ga e uva. 

To da via, esse oá sis de pros pe ri da de, en cra va do 
em ple na ca a tin ga nor des ti na, cor re um sé rio ris co de 
ser pe na li za do, em ra zão da cri se de ener gia elé tri ca,
que po de rá re dun dar no co lap so do bom be a men to de 
água para os pro je tos de ir ri ga ção, em fun ção do ba i -
xo ní vel das águas do São Fran cis co e da au sên cia de 
chu vas nos dois pró xi mos anos.

Esta mos ci en tes de que o ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca é uma si tu a ção de anor ma li da de, que 
vem me re cen do o apo io de to dos os seg men tos da
so ci e da de bra si le i ra, sin to ni za da com o sa cri fí cio que
o mo men to re quer, mas que pre ci sa ser de vi da men te
equa ci o na do, sob pena de in ter rom per uma ati vi da de
ge ra do ra de em pre gos e di vi sas para a ba lan ça co -
mer ci al do País, numa re gião efe ti va men te ca ren te de 
ma i o res opor tu ni da des, como, na re a li da de, é o ser -
tão do São Fran cis co.

Na qua li da de de ri be i ri nho e al ta men te pre o cu -
pa do com a si tu a ção caó ti ca da ba cia do São Fran cis -
co, tive a opor tu ni da de de re cep ci o nar, no dia 5 do
cor ren te, o Ge ne ral do Exér ci to Ja i me José Ju ras zek
(Co man dan te Mi li tar do Nor des te), o Ge ne ral de Di vi -
são Ma no el Indi a no da Fon se ca (Co man dan te da 7ª
Re gião Mi li tar) e o Ge ne ral de Bri ga da Antô nio Ga bri -
el Esper (Co man dan te da 10ª Bri ga da de Infan ta ria
Mo to ri za da) e mais um re pre sen ta ti vo gru po de em -
pre sá ri os dos se to res pro du ti vo e ex por ta dor da re -
gião, oca sião em que fo ram re a li za das pa les tras
abor dan do os pro ble mas la ten tes e ou tros que po de -
rão ad vir, num fu tu ro bem pró xi mo, da ma i or gra vi da -
de, con cer nen tes ao for ne ci men to de ener gia elé tri ca
e de su pri men to d’água para os pro je tos de ir ri ga ção
im plan ta dos no di pó lo Pe tro li na/Ju a ze i ro.

Dada a ex ce len te qua li da de da uva pro du zi da
na re gião e da am pla ace i ta ção do vi nho, já es tão im -
plan ta dos no Vale do São Fran cis co os pro je tos da Vi -
ní co la Bi an chet ti, Mi la no e Vi ti vi ní co la San ta Ma ria.
Em fase de im plan ta ção, te mos os pro je tos das Vi ní -
co las Mi o lo, Ge or ges Au bert, Lo va ra, Jor ge Gar zi e ra
e Tim ba u ba Agrí co la, além de um re no ma do gru po
fran cês, que ge ra rão inú me ros em pre gos di re tos e in -
di re tos na área em apre ço.

A pro pó si to, há que se des ta car, como fato po si -
ti vo re cen te, o de cre to as si na do por Sua Exce lên cia o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, no Dia Mun -
di al do Meio Ambi en te, cri an do o pro je to de con ser va -
ção e re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, de im por tân -

cia es tra té gi ca para o de sen vol vi men to re gi o nal, em
es pe ci al do se mi-árido nor des ti no, in clu in do ações de 
des po lu i ção, con ser va ção do solo e con vi vên cia com
a seca, cuja ba cia, com apro xi ma da men te 630 mil
Km², cor res pon de a 8% da área ter ri to ri al do País,
abri ga um con tin gen te po pu la ci o nal de 12,2 mi lhões
de ha bi tan tes, dis tri bu í dos por 503 Mu ni cí pi os em 7
Esta dos da Fe de ra ção.

Nes te mo men to, des ta co a atu a ção do Go ver -
na dor de Per nam bu co – Dr. Jar bas Vas con ce los –,
em sua cons tan te ba ta lha para car re ar no vos in ves ti -
men tos para o nos so Esta do, sem pre res pal da do por
S. Exª o Vi ce-Presidente Mar co Antô nio de Oli ve i ra
Ma ci el.

Ape sar des ses es for ços, o Esta do de Per nam -
bu co, tal qual o Bra sil, está a re que rer no vos in ves ti -
men tos em suas vo ca ções eco nô mi cas, sen do nos sa
mis são re ver ter o atu al ce ná rio.

Qu e ro ex ter nar o meu fir me pro pó si to de dar
con ti nu i da de aos tra ba lhos que vi nham sen do de sen -
vol vi dos pelo meu an te ces sor Se na dor José Jor ge,
hoje Mi nis tro das Mi nas e Ener gia. Fa rei isto ins pi ra do 
nos en si na men tos de meu mes tre e ir mão – Nilo de
Sou za Co e lho – de sa u do sa me mó ria, que go ver nou
Per nam bu co e que foi o exe cu tor de obras de por te
como a pa vi men ta ção da ro do via São Ca e ta no/Pe tro -
li na e que tão bri lhan te men te pre si diu o Con gres so
Na ci o nal no iní cio dos anos 80.

Tudo fa rei para hon rar essa tran si to ri e da de, pro -
me ten do, com a ina ba lá vel cren ça no Deus de
Abraão, de Isac e de Jacó, es go tar to dos os es for ços
para au xi li ar na me lho ria do atu al ce ná rio de di fi cul da -
des que o nos so País está vi ven ci an do.

O exem plo de hu mil da de, a pos tu ra com pro me -
ti da com o Esta do de mo crá ti co e a gran de za de es pí -
ri to do meu ines que cí vel ir mão Nilo de Sou za Co e lho
e ago ra do De pu ta do Oswal do Co e lho se rão o ali cer -
ce ne ces sá rio para, com a pru den te sa be do ria e a co -
e ren te gar ra, hon rar esse meu pe río do de tran si to ri e -
da de no Se na do da Re pú bli ca.

Às Srªs e aos Srs. Se na do res, de i xo uma men -
sa gem de oti mis mo e de co o pe ra ção, ob je ti van do o
me lhor para o nos so 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 no bre Se na dor Ma u ro
Mi ran da, do PMDB de Go iás, que fa la rá como Lí der. 

V. Exª terá cin co mi nu tos para fa zer a sua co mu -
ni ca ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos
do art. 14, in ci so II, alí nea ”a“, do Re gi men to Inter no.



O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, agra de ço a aten ção de V. Exª e gos -
ta ria de me jus ti fi car, pe ran te este Ple ná rio, pelo fato
de es tar fa lan do nes te mo men to pelo meu Par ti do, o
PMDB.

O Pre si den te da Casa con vo cou, para o dia 27,
no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, a vo ta ção da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as. Sr. Pre si den te, as dis -
tor ções so bre a ma té ria são tão gran des, es pe ci al men -
te em re la ção ao Di re i to Cons ti tu ci o nal da mo ra dia,
que pedi para fa lar nes te mo men to pelo meu par ti do.
Eu me ha via inscri to para fa lar em pri me i ro lu gar, mas, 
com de fe rên cia es pe ci al ao gran de Se na dor José
Coê lho, ce di-lhe a pa la vra e re cor ri ao meu par ti do.

Sr. Pre si den te, re tor no à tri bu na des ta Casa
para de nun ci ar aos in te gran tes des ta Casa e à so ci e -
da de bra si le i ra um fato la men tá vel, que, de tão re pe ti -
do, pa re ce não mais sen si bi li zar as cons ciên ci as das
nos sas eli tes e dos nos sos pla ne ja do res, que vêem
com in di fe ren ça o que ou tros po vos abo mi nam.

Nes te exa to mo men to, Srªs e Srs. Se na do res,
em que toda a so ci e da de bra si le i ra bem nas ci da cla -
ma por luz, cer ca de 27 mi lhões de pes so as cla mam
tam bém por um teto, eis que vi vem em uma si tu a ção
su bu ma na de de sa bri go. O nú me ro des ses de sam pa -
ra dos e es que ci dos, que re pre sen ta, ver go nho sa -
men te, a ex pres si va soma de 16% da po pu la ção bra -
si le i ra, não pode mais ser ob je to da de sa ten ção do
Go ver no e da so ci e da de.

Se gun do es ta tís ti cas do Insti tu to Bra si le i ro de
Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, o dé fi cit ha bi ta ci o nal
em nos so País é es ti ma do em cer ca de 5,2 mi lhões
de re si dên ci as. 

A es ta tís ti ca ofi ci al é oti mis ta quan do com pa ra -
da com es tu dos ba se a dos em con di ções mí ni mas de
qua li da de de vida ace i tá ve is por or ga ni za ções in ter -
na ci o na is. Se gun do o en ten di men to des sas ins ti tu i -
ções, a ques tão ha bi ta ci o nal diz res pe i to à qua li da de
de vida mí ni ma ace i tá vel e não se con cen tra ape nas
na cons tru ção di re ta de ca sas po pu la res. Mu i tas ou -
tras ações go ver na men ta is con tri bu em para a con se -
cu ção des se ob je ti vo, des ta can do a me lho ria da in -
fra-estrutura ur ba na com a im plan ta ção de sis te mas
de abas te ci men to de água, sa ne a men to bá si co,
trans por te, etc. Com base nes se con ce i to mais am -
plo, po de-se es ti mar que, além do dé fi cit ha bi ta ci o nal
de 5,2 mi lhões de re si dên ci as, ha ve ria um dé fi cit de
mo ra dia em con di ções dig nas da or dem de 2 mi lhões
de re si dên ci as.

Na pos se do atu al Se cre tá rio de Esta do de De -
sen vol vi men to Urba no, o meu con ter râ neo Oví dio de
Ange lis, o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca es po sou
esse en ten di men to, quan do afir mou que ”a ques tão
ur ba na não é fa zer ca sas. Fos se isso, já se ria mu i to
com pli ca do. Mas é mu i to mais do que isso: é po lu i ção, 
é trans por te, é trans for mar em ‘vi ví vel’ o que hoje é di -
fi cil men te ha bi tá vel“. O dis cur so pre si den ci al vê, as -
sim, a ques tão ha bi ta ci o nal como um pro ble ma com
di men são mu i to além da sim ples mo ra dia.

Há mu i to te nho lu ta do pe los di re i tos fun da men -
ta is da po pu la ção de sa bri ga da des te País. Em ju nho
de 1996, o Bra sil par ti ci pou da Con fe rên cia Ha bi tat II,
con vo ca da pela Orga ni za ção das Na ções Uni das, na
qual teve a im por tan te fun ção de re la tor da Agen da
do Ha bi tat. 

Na que le mes mo mês, vi san do a não só mi ti gar o 
dé fi cit ha bi taci o nal bra si le i ro, mas tam bém a cha mar
a res pon sa bi li da de des sa mis são para o Esta do,
apre sen tei pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal para
in clu ir o di re i to à mo ra dia en tre os di re i tos so ci a is
cons tan tes do art. 6º da Lei Ma i or. Após am plos de ba -
tes, foi pro mul ga da, em 15 de fe ve re i ro de 2000, a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 26, que al te rou re da ção do
art. 6º da Cons ti tu i ção, in clu in do o di re i to à mo ra dia
en tre os di re i tos so ci a is. Essa, no bres Co le gas, não
foi ape nas uma vi tó ria do Con gres so; foi, so bre tu do,
uma vi tó ria do povo bra si le i ro que, a par tir de en tão,
pas sou a con tar com am pa ro cons ti tu ci o nal para so -
lu ci o nar as ca rên ci as ha bi ta ci o na is de nos sos de sa -
bri ga dos. 

Mais re cen te men te, como fru to de nos sa ação e 
do apo io dos Se na do res Iris Re zen de e Ma gui to Vi le -
la, que teve gua ri da jun to ao Mi nis tro Oví dio de Ange -
lis, o Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nou à Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral que per do as se o sal do de ve dor
de cen to e vin te e oito mil mu tuá ri os do Pro gra ma de
Ação Inte gra da de Ha bi ta ção (PAIH), co bran do-lhes,
ape nas, 12% do va lor de ava li a ção do imó vel – no
meu Esta do, con se gui mos esse be ne fí cio para dez
mil fa mí li as. Com isso, será pos sí vel con ce der-lhes a
es cri tu ra de fi ni ti va, aten den do os de se jos de casa
pró pria des ses mu tuá ri os, cu jas ren das vão de ape -
nas um a três sa lá ri os mí ni mos.

Po rém, em bo ra te nha mos ven ci do es sas eta -
pas, quan do che ga a épo ca de aná li se das leis or ça -
men tá ri as, que é quan do se tem a opor tu ni da de de
apor tar ma i or quan ti da de de re cur sos para aten di -
men to des sas ca rên ci as, ve mos que o Go ver no não
tem ma ni fes ta do o mes mo en tu si as mo.



Des se modo, igual men te como ocor reu quan do
da apre ci a ção do Pro je to de Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as (PLDO) para 2001, para mi nha sur pre sa, e
mais, para mi nha de cep ção, Srªs e Srs. Se na do res,
vejo se re pe tir, no exa me do PLDO para 2002, o des -
ca so com que é tra ta do o aten di men to do di re i to à
mo ra dia e ao que foi de ter mi na do na Cons ti tu i ção.

Na que la opor tu ni da de, di an te de toda aque la
ca rên cia, o Pro je to de LDO para 2001 man da do pelo
Go ver no pre via ape nas a cons tru ção de ape nas doze
mil e se te cen tas e oito uni da des ha bi ta ci o na is. Ape -
nas para se ter uma idéia, aler tei que, nes se rit mo,
con si de ran do que 94% da de man da por re si dên ci as
ocor rem nas clas ses so ci a is mais ba i xas, não aten di -
das, his to ri ca men te, pelo SFH, se ri am ne ces sá ri os
não ape nas onze anos, mas qua tro cen tos anos para
a er ra di ca ção do dé fi cit ha bi ta ci o nal bra si le i ro, isso
sem se le var em con ta o au men to po pu la ci o nal. Mas o 
pior es ta va por vir. 

Na ela bo ra ção do Pro je to de Lei do Orça men to
para 2001, en tre tan to, o Go ver no re du ziu aque la pre -
vi são da PLDO/2001 para ir ri só ri as mil e cen to e cin -
qüen ta e qua tro uni da des ha bi ta ci o na is! Isso mes mo!
Re du ziu de doze mil e se te cen tas e oito para mil e
cen to e cin qüen ta e qua tro uni da des!

Mas o qua dro de de te ri o ra ção não fi cou nis so!
Na PLDO para 2002 não está pre vis ta a cons tru ção
de ne nhu ma uni da de ha bi ta ci o nal para as fa mí li as ca -
ren tes!

Em que pese o fato de o Go ver no es tar pre ven -
do, den tro do Pro gra ma Mo rar Me lhor, vol ta do para
pe que nos Mu ni cí pi os, im plan tar sa ne a men to bá si co,
me lho rar as con di ções de ha bi ta bi li da de e ou tras
ações, o nú me ro de fa mí li as a se rem be ne fi ci a das foi
pou co su pe ri or a cen to e dez mil, no caso de sa ne a -
men to, e de ape nas de zes se is mil e qua tro cen tos e
cin co, no caso de me lho ria das con di ções de ha bi ta bi -
li da de. O Se na dor Sa tur ni no co nhe ce a re a li da de das
fa ve las do Rio de Ja ne i ro. O subs ti tu ti vo da Re la to ra,
aten den do par ci al men te às nos sas emen das, está
ele van do es ses nú me ros para du zen tas mil e trin ta
mil fa mí li as, res pec ti va men te. Esses nú me ros, se não 
são os ide a is, pelo me nos me lho ram subs tan ci al men -
te o al can ce da PLDO. 

De qual quer modo, além da in su fi ciên cia des ses 
re cur sos, o subs ti tu ti vo con ti nua não des ti nan do um
só tos tão para a cons tru ção de mo ra di as po pu la res!

Re la tó ri os de exe cu ção dos or ça men tos anu a is
dão a fal sa im pres são de que há uma abun dân cia de
re cur sos para ha bi ta ção de ba i xa ren da. Tais re la tó ri -
os in di cam que, na mé dia dos úl ti mos seis anos, até

1999, R$1.603 mi lhões são des ti na dos, anu al men te,
à ha bi ta ção, cor res pon den do ape nas 0,4% dos re cur -
sos or ça men tá ri os.

Con tu do, de ve mos ter ca u te la na aná li se des -
ses da dos, para evi tar mos con clu sões er rô ne as acer -
ca do vo lu me de re cur sos efe ti va men te gas tos para a
ofer ta de re si dên ci as à po pu la ção ca ren te. 

Pas mem, Srªs e Srs. Se na do res, mas, na ver da -
de, o vo lu me des ti na do à po pu la ção ca ren te é bem
me nor, pró xi mo a ín fi mos 0,09% do to tal or ça do anu -
al men te. Isso ocor re por que na ru bri ca há va lo res que 
pou co ou nada con tri bu em para o au men to da ofer ta
de re si dên ci as a essa po pu la ção. Inclu í das en tre os
gas tos com ha bi ta ção, es tão ações des ti na das à
cons tru ção, re pa ro e con ser va ção de uni da des ha bi -
ta ci o na is de ór gãos pú bli cos, bem como ao Fun do de
Com pen sa ção das Va ri a ções Sa la ri a is (FCVS), cujo
ob je ti vo é, ba si ca men te, a co ber tu ra do re sí duo re sul -
tan te de con tra tos fir ma dos com o Sis te ma Fi nan ce i ro 
de Ha bi ta ção – SFH. Obvi a men te, esse tipo de des -
pe sa em nada con tri bui para a re du ção do dé fi cit ha -
bi ta ci o nal, ex tre ma men te con cen tra do nas clas ses
mais ba i xas. 

Des sa for ma, ape nas cer ca de 20% dos re cur -
sos da ha bi ta ção são re al men te des ti na dos à po pu la -
ção ca ren te, por meio de ações que vi sam à cons tru -
ção de ca sas po pu la res, sa ne a men to bá si co e me lho -
ria das con di ções de vida. 

Além da in su fi ciên cia de re cur sos, re gra ge ral, o
que te mos vis to é que o Orça men to alo ca re cur sos
num mon tan te para aten der a uma pro gra ma ção, mas 
a exe cu ção des sa pro gra ma ção fica mu i to aquém do
au to ri za do. Para exem pli fi car, uma pes qui sa su per fi -
ci al no Orça men to de 1999 leva à con clu são de que
R$1.062 mi lhões fo ram des ti na dos à ha bi ta ção. No
en tan to, des se mon tan te, ape nas cer ca de R$183,5
mi lhões, ou seja, so men te cer ca de 17,3%, Srªs e Srs. 
Se na do res, des ti na ram-se à ofer ta de mo ra di as às
po pu la ções ca ren tes. E, o que é pior, a exe cu ção da
pre vi são foi ain da mais ba i xa, ten do fi ca do em
R$117,3 mi lhões (64%), as sim mes mo dis tri bu í dos
en tre ações des ti na das à cons tru ção de mo ra di as po -
pu la res, sa ne a men to bá si co e me lho ria das con di -
ções de vida. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um bre ve apar te, Se na dor Ma u ro Mi ran -
da?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se
for pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Advir to o no bre Se na dor que não exis te pos si -



bi li da de de apar te, uma vez que S. Exª está fa lan do
como Lí der. Se ria um pra zer ou vir V. Exª, sem dú vi da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – La -
men to mu i to, Sr. Pre si den te, e peço a pa ciên cia da
Mesa para ex ter nar a mi nha in dig na ção com esse
pro ble ma da LDO. Já que va mos vo tá-la na pró xi ma
quar ta-feira, gos ta ria que os emi nen tes Se na do res
pu des sem me aju dar a re ver ter esse pro ces so, essa
man cha que está na LDO des te ano. 

Hou ve uma que da per cen tu al nas do ta ções
apro va das na lei or ça men tá ria e cré di tos adi ci o na is
des ti na dos à ha bi ta ção de 34,3%, em 1998, e de
31,1% em 1999, pas san do de R$2.344 mi lhões em
1997 para R$1.062 mi lhões em 1999, o que evi den cia 
a ten dên cia de de crés ci mo nas apli ca ções em ha bi ta -
ção.

Ade ma is, a sim ples aná li se do mon tan te de re -
cur sos des ti na dos di re ta men te à re du ção do dé fi cit
ha bi ta ci o nal, ex clu in do-se des pe sas que não au men -
tem a ofer ta de re si dên ci as à po pu la ção, mos tra uma
for te re du ção nos dois úl ti mos exer cí ci os fi nan ce i ros,
to ta li zan do, en tre 1997 e 1999, 45,2% de que da.

Qu an do se ana li sa a exe cu ção or ça men tá ria é
que fica mais de ses pe ra do ra a si tu a ção. O ”Pro gra ma 
Mo rar Me lhor“, por exem plo, que re ce beu uma do ta -
ção or ça men tá ria de R$713 mi lhões, viu uma exe cu -
ção de ape nas R$383,1 mi lhões. Den tro dele, a ação
”cons tru ção de uni da des ha bi ta ci o na is em par ce ria
com ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas“, que ha via re ce -
bi do uma do ta ção de 76,1 mi lhões teve a ri dí cu la exe -
cu ção de so men te R$ 500 mil, ou seja, me nos de 1%
do que ha via sido pre vis to. Na lei de or ça men to para
2001 esse pro gra ma rece beu uma do ta ção or ça men -
tá ria de R$ 613,5 mi lhões, po rém, até ago ra, nada foi
exe cu ta do! Para as re fe ri das cons tru ções de uni da -
des ha bi ta ci o na is as do ta ções fo ram re du zi das a mí -
se ros R$ 5 mi lhões e, nem as sim, nada se exe cu tou!

Con si de ran do to dos os re cur sos des ti na dos aos 
pro gra mas de me lho ria das con di ções de ha bi ta ção e
cons tru ções de uni da des, na LDO para o ano 2001 fo -
ram apro va dos R$ 1.375 mi lhões, o que cor res pon de
a uma re du ção de 24% do to tal de re cur sos des ti na -
dos em 2000. O mon tan te de re cur sos or ça dos re -
gres sou a pa ta ma res de 1995.

Cabe ao Con gres so Na ci o nal cor ri gir essa ver -
go nho sa e de cli nan te tra je tó ria. No mo men to em que
a so ci e da de se vol ta para as ações go ver na men ta is
vi san do a re du ção do dé fi cit ha bi ta ci o nal, em obe -
diên cia ao dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que in clui a mo -
ra dia en tre os di re i tos so ci a is, não é mais ace i tá vel

que se tra ba lhe com vo lu me de re cur sos igua is ou in -
fe ri o res aos uti li za dos há qua se cin co anos.

Os re cur sos des ti na dos à ha bi ta ção nes se País, 
Srs. Par la men ta res, des ti nam-se, ba si ca men te, à co -
ber tu ra de uma dí vi da (FCVS) que be ne fi ci ou, ex clu -
si va men te, as clas ses mais fa vo re ci das. O Se cre tá rio
de Esta do de De sen vol vi men to Urba no, Mi nis tro Oví -
dio de Ange lis, mu i to bem apon tou, em seu dis cur so
de pos se, que ”o Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção ...
foi ine fi ci en te no aten di men to da po pu la ção de ba i xa
ren da, a quem teve e con ti nua ten do o pro pó si to de
pro te ger“. Re cen te men te, o Mi nis tro do De sen vol vi -
men to, Alci des Tá pi as, tam bém se ma ni fes tou fa vo rá -
vel a cri a ção de con di ções para o au men to da pro du ti -
vi da de da cons tru ção ci vil, de for ma a ca pa ci tá-la
para ofe re cer ”casa po pu lar aces sí vel a par ce las ma i -
o res da po pu la ção“. Para tan to, es ta ria en ca mi nhan -
do ao Pre si den te da Re pú bli ca a pro pos ta de cri a ção
do Mi nis té rio da Ha bi ta ção, de modo a pos si bi li tar
uma me lhor co or de na ção da ação go ver na men tal
nes sa área.

De fato, das 5,2 mi lhões de no vas ha bi ta ções
ne ces sá ri as, 94% são para fa mí li as com ren da até
cin co sa lá ri os mí ni mos, sen do que cer ca de 4,2 mi -
lhões são de man das ur ba nas e 1 mi lhão para a área
ru ral. Per ce be-se que o pro ble ma se pro je ta fun da -
men tal men te so bre a po pu la ção po bre das ci da des,
fa vo re cen do, jun to com os fa to res, o au men to da cri -
mi na li da de e da vi o lên cia nas ci da des bra si le i ras.

Então, se o Pre si den te da Re pú bli ca é fa vo rá vel
a uma po lí ti ca de am pli a ção da ofer ta de mo ra di as
con dig nas à ca ma da mais ca ren te da so ci e da de bra -
si le i ra, se o Se cre tá rio de Esta do e De sen vol vi men to
Urba no tam bém es po sa esse pro pó si to, se o Mi nis tro
do De sen vol vi men to igual men te en ten de que a vi são
go ver na men tal deve se re no var para me lhor aten der
es sas de man das, por que ra zão os re cur sos des ti na -
dos à ha bi ta ção po pu lar são tão ín fi mos, para não di -
zer ine xis ten tes?

Acre di to que a res pos ta isto deve ser bus ca da
em duas di re ções. Numa, con cla mo o Mi nis tro do Pla -
ne ja men to e Orça mento, Sr. Mar tus Ta va res, que é um 
dos res pon sá ve is pela ela bo ra ção das leis or ça men tá -
ri as, e a re la to ra do subs ti tu ti vo do PLDO/2002, De pu -
ta da Lú cia Vâ nia, a re ve rem sua po si ção e atu a rem
para que no Projeto de Lei do Orça men to para 2002 a
cons tru ção de uni da des ha bi ta ci o na is para a po pu la -
ção ca ren te não fi que mais uma vez es que ci da.

Nou tra, en ten do que a res pon sa bi li da de é do
pró prio Con gres so Na ci o nal. O Con gres so pre ci sa
as su mir efe ti va men te o seu pa pel de co-participante



na ela bo ra ção da lei or ça men tá ria, re dis cu tin do am -
pla men te as pri o ri da des de in ves ti men to, de modo a
vol tar a sua aten ção para a me lho ria das con di ções
de ha bi ta bi li da de da po pu la ção ca ren te. 

Se isto não ocor rer, se re mos, pe ran te a his tó ria
e a so ci e da de dos bra si le i ros es que ci dos, con si de ra -
dos cúm pli ces pela res pon sa bi li da de no agra va men to 
das con di ções hu mi lhan tes que tem sido im pos ta de
for ma cru el aos seus de sa for tu na dos in te gran tes.

Assim, nes te mo men to, con cla mo meus co le gas 
Se na do res, e tam bém aos de ma is par la men ta res,
para que una mos es for ços e de ter mi na ção no sen ti do 
de con fe rir ao pro ces so or ça men tá rio a qua li da de de
ins tru men to ver da de i ro de re du ção das de si gual da -
des so ci a is des te País, co me çan do pela ob ser vân cia
ir re du tí vel de tor nar re a li da de o di re i to a mo ra dia in se -
ri do na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, faço um ape lo aos
meus no bres Pa res para que nós não ace i te mos, em
hi pó te se ne nhu ma, o que cons ta na Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, ou seja, a não des ti na ção de um cen -
ta vo se quer para a cons tru ção de no vas mo ra di as no
País. Tra ta-se de um enor me des res pe i to à Cons ti tu i -
ção! E mu i to mais do que isso, é um des res pe i to para
com as pes so as hu mil des e po bres que ne ces si tam
de um teto.

Por tan to, ao fa zer esse ape lo, o faço de co ra ção
a esta Casa, pois pre ci sa mos re ver ter o que está es -
cri to na LDO. Infe liz men te, a re la to ra do pro ces so da
LDO não mu dou uma vír gu la se quer, de i xou exa ta -
men te como nos en vi ou o Po der Exe cu ti vo. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to,
do PMDB de Ro ra i ma e Su plen te da Mesa. 

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guinte dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por mu i tas ve zes, nos úl ti mos dias, o
tema edu ca ção su pe ri or foi evi den ci a do des ta tri bu na,
não ra ra mente com en fo ques so bre os gra ves pro ble -
mas pe los qua is pas sa o en si no su pe ri or bra si le i ro.

Tam bém hoje ve nho ma ni fes tar mi nhas pre o cu -
pa ções a res pe i to de um as sun to que in tran qüi li za a
so ci e da de ro ra i men se e diz res pe i to à nos sa Uni ver -
si da de Fe de ral.

Po rém, como pre li mi nar es cla re ci men to, não é
mi nha in ten ção di tar cá te dra ou tra çar ru mos da edu -
ca ção em nos so País. Ao con trá rio. Meu en fo que
nada tem de aca dê mi co ou ci en tí fi co, mes mo que sir -
va para aten der às no bres ca u sas.

Como po lí ti ca, cum pro meu de ver de aten der às
jus tas re i vin di ca ções de meu povo e, como ci da dã,
tam bém cum pri do ra dos pa péis so ci a is de mãe, de
irmã, de es po sa e de em pre sá ria, me vejo com pe li da
a ex por mi nhas re fle xões.

Acre di to, por vi ver num mun do com pe ti ti vo que
não per doa os que se atra sam, que não po de mos
con ti nu ar pa ti nan do em te o ri as, en quan to so bre nós
der ra ma a ava lan che da glo ba li za ção. A con ti nu ar as -
sim, se re mos en go li dos pelo in su ces so ou, no mí ni -
mo, ar ras tan do os pés so bre a tri lha de i xa da pela ca -
ra va na do pro gres so.

É cla ro como dia que, no mun do mo der no das
com pe ti ções, cor re mos con tra o tem po. Esta mos di -
an te de uma acir ra da dis pu ta de mer ca dos, onde o in -
te lec to, a ca pa ci ta ção pro fis si o nal e o apren di za do
são exi gên ci as nú me ro um nes sa ver da de i ra guer ra,
onde o mais bem ar ma do é quem re tém e apri mo ra
co nhe ci men tos.

Por es sas ra zões e con tex to no qual se in se rem
to das as uni ver si da des bra si le i ras e do mun do, hoje
es tou aqui para fa zer um ape lo ao Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so e ao Mi nis tro Pa u lo Re na to de
Sou za: que fa çam va ler os com pro mis sos im pres sos
nos ar ti gos, pa rá gra fos e alí ne as de nos sa Cons ti tu i -
ção, e que di zem res pe i to à edu ca ção nes te País.

Esti ve, se ma na pas sa da, com o Mi nis tro da
Edu ca ção, Dr. Pa u lo Re na to de Sou za, para ma ni fes -
tar mi nha con tra ri e da de – apo i a da em gê ne ro, nú me -
ro e grau pela so ci e da de ro ra i men se e, te nho cer te za, 
tam bém por to dos os re pre sen tan tes de Ro ra i ma no
Se na do e na Câ ma ra –, em re fe rên cia a um ple i to não 
aten di do de nos sa Uni ver si da de Fe de ral, que se re -
ves te da ma i or im por tân cia: a aber tu ra de va gas para
a con tra ta ção de mais pro fes so res, sob o ris co de,
não o fa zen do, ca u sar a pa ra li sa ção ou, no mí ni mo, a
de te ri o ra ção dos cur sos lá im plan ta dos.

Ago ra, des ta tri bu na, faço pú bli co o ape lo que,
se ma na pas sa da, fiz com pa la vras e de i xei por es cri to 
ao Mi nis tro Pa u lo Re na to.

Assim o faço, por que pre ci so e que ro con tar
com o apo io de meus Pa res nes se que, no dia de
hoje, con si de ro o mais jus to, o mais im por tan te e o
mais ur gen te ple i to em fa vor da Uni ver si da de Fe de ral
de Ro ra i ma.

Tam bém o faço, por sa ber que mu i tas ca be ças
pos su em me lho res con di ções de ar ti cu lar os me i os e
ima gi nar as so lu ções ao pro ble ma.

Sr. Pre si den te, pa re ce que em nos so País mu i -
tos se es que cem que o de sen vol vi men to cul tu ral,
eco nô mi co e tec no ló gi co pas sa, obri ga to ri a men te,



pela edu ca ção em to dos os ní ve is; pelo es tí mu lo aos
ta len tos e pela pes qui sa ci en tí fi ca. Isso, em ou tras
pa la vras, quer di zer que em qual quer lu gar do mun -
do, para se pro gre dir, é pre ci so da uni ver si da de.

Em Ro ra i ma não é di fe ren te; como não é di fe -
ren te em São Pa u lo, em Mi nas, no Rio Gran de do Sul, 
nos Esta dos Uni dos, na Eu ro pa, etc.

Aliás, ao con trá rio, acho que Ro ra i ma, em vir tu -
de de suas ca rac te rís ti cas tão pe cu li a res, por ser o
mais se ten tri o nal dos Esta dos bra si le i ros, por pos su ir
uma es tra té gi ca po si ção ge o grá fi ca, de ve ria me re cer
aten ções me lho res do que as até ago ra de di ca das. 

Há me nos de 10 anos, não pos su ía mos ne nhu -
ma via ter res tre as fal ta da que nos li gas se ao res tan te
do País. Até hoje con ta mos com uma úni ca via aé rea
– e de ma dru ga da! – para des cer a Li nha do Equa dor; 
de de pen der mos de pre cá ri as ter me lé tri cas como
fon te de ener gia. Acho que são si tu a ções que, an tes
de ser vi rem como em pe ci lho ao nos so de sen vol vi -
men to, de ve ri am, isso sim, ser vir de jus ti fi ca ti vas para 
a mais ur gen te lo ca ção de re cur sos e in cen ti vos que
nos des sem um mí ni mo do mu i to que ou tras re giões
há de cê ni os pos su em e que nos so povo nem em so -
nho faz idéia.

To das es sas di fi cul da des, é fá cil ima gi nar, ca u -
sam pro ble mas de toda or dem, não fi can do isen ta
nos sa Uni ver si da de, no ta da men te quan do di an te da
ne ces si da de de aqui si ção e ma nu ten ção de equi pa -
men tos e, prin ci pal men te, na atra ção de do cen tes
que su pram sua de man da.

Mas, Sr. Pre si den te, um fato é ad mi rá vel e me re -
ce ser en fo ca do com ên fa se e or gu lho: com tan tos
pro ble mas, tal vez su pe ri o res aos pro ble mas pe los
qua is pas sam qua se to das as uni ver si da des bra si le i -
ras, a Uni ver si da de de Ro ra i ma tem his tó ria e ale gri -
as para con tar.

Nos ape nas onze anos de sua exis tên cia, so -
mos or gu lho sos em afir mar que a nos sa Uni ver si da de 
su pe rou as ex pec ta ti vas mais des cren tes, for man do e 
in for man do a po pu la ção lo cal, que an tes de sua exis -
tên cia pre ci sa va de i xar o Esta do para com ple tar os
es tu dos su pe ri o res.

Hoje, após o De cre to nº 98.127, de 08 de se tem -
bro de 1989, que a ins ti tu iu, dá as sen to a mais de 4 mil
e 200 alu nos; pos sui 18 cur sos de gra du a ção e, no ano 
pas sa do, for mou 552 pro fis si o na is de ní vel su pe ri or.

Como des ta que, vale res sal tar dois fa tos que
mar ca ram o cur so de Me di ci na da Uni ver si da de de
Ro ra i ma em 1999: o pri me i ro, mes mo a des pe i to de
tan tas di fi cul da des, foi o fato de que 90% dos for man -
dos con se gui ram aces so às va gas de re si dên cia mé -

di ca, a ma i o ria em hos pi ta is con si de ra dos os me lho -
res do País e lo ca li za dos em São Pa u lo, Rio de Ja ne i -
ro e Bra sí lia. O se gun do, foi o de que, em bo ra fos se o
cur so mais novo do nor te do País, ob te ve a ma i or mé -
dia re gi o nal no Exa me Na ci o nal de Cur sos.

Hoje, a Uni ver si da de de Ro ra i ma já pos sui nove
cam pi, sen do dois na ci da de de Boa Vis ta, ba ti za dos
de cam pus do Pa ri ca ra na e cam pus do Ca u a mé e ou -
tros sete dis tri bu í dos em nove dos quin ze Mu ni cí pi os
do Esta do: Alto Ale gre, Bon fim, Ca ra ca raí, Mu ca jaí,
Nor man dia, Ro ra i nó po lis, São João da Ba li za, São
Luiz e Pa ca ra i ma, este na di vi sa com a Ve ne zu e la.

Em Boa Vis ta, o Cam pus do Pa ri ca ra na ocu pa
uma área to tal de 386 mil m², com 11.400 m² de área
cons tru í da. O Cam pus de Ca u a mé pos sui uma área
to tal de 5.740 mi lhões m² e suas cons tru ções to ta li -
zam 1.337 m².

Nos Mu ni cí pi os, os sete cam pi avan ça dos mi -
nis tram cur sos de Pe da go gia, Ma te má ti ca, His tó ria e
Li cen ci a tu ra Ple na em Le tras, com ha bi li ta ção em
Espa nhol, Inglês e Li te ra tu ra.

Essas, Sr. Pre si den te, den tre ou tras, al gu mas
de nos sas ale gri as. Mas tam bém te mos tris te zas a la -
men tar.

Pas mem V. Exªs di an te da in for ma ção que ago -
ra vou lhes dar: com tudo isso, com todo esse po ten ci -
al, toda essa es tru tu ra e to das es sas gló ri as acu mu la -
das, a Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma se man tém
com ape nas 210 pro fes so res per ma nen tes, sen do 10
dou to res, 100 mes tres e 100 gra du a dos. Com a res -
sal va de que, di an te da po lí ti ca da Re i to ria e
Pró-Reitorias de fo men to à qua li fi ca ção e me lho ria
das con di ções de en si no, 20% des se cor po do cen te
per ma ne ce em cons tan te ro dí zio, em li cen ça au to ri -
za da, para a efe ti va ção de cur sos de aper fe i ço a men -
to de seus es tu dos, mes tra do ou dou to ra do.

Na imen si dão ama zô ni ca, onde os pro ble mas
são por de ma is co nhe ci dos, te mos, nos dias de hoje,
ape nas qua tro uni ver si da des para aten der a de man -
da de qua se 17% de toda a po pu la ção na ci o nal: duas
no Pará, sen do uma fe de ral e ou tra es ta du al – a fe de -
ral do Ama zo nas e a nos sa de Ro ra i ma.

Em Ro ra i ma, o Cen tro de Ciên ci as Bi o ló gi cas e
da Sa ú de ape nas não se ni ve la àque les exis ten tes
nas uni ver si da des dos gran des cen tros ur ba nos pela
ine xis tên cia de um Cen tro Bi o mé di co que ofe re ça la -
bo ra tó ri os de pes qui sa mo der na para o es tu do e di -
ag nós ti co das en de mi as lo ca is. Em vir tu de dis so, não
dis po mos dos exa mes ou pro ce di men tos mé di cos
que, nos gran des cen tros, são con si de ra dos de mé -
dia com ple xi da de. Essa au sên cia nos obri ga a re qui -



si tar exa mes em ou tras ca pi ta is, o que one ra todo o
sis te ma de sa ú de e ex põe a so ci e da de a con tí nuo ris -
co de vi do à es pe ra dos re sul ta dos.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Te -
nho a hon ra de con ce der o apar te ao no bre Se na dor
do Ama zo nas, o ilus tre Ber nar do Ca bral. 

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, V. Exª tem ab so lu ta ra zão ao abor dar o
as sun to edu ca ção com con se qüên ci as na Uni ver si -
da de de Ro ra i ma. Cla ro, quem co nhe ce V. Exª como
co nhe ço, que, jun ta men te com o seu ma ri do, o Go -
ver na dor Otto mar Pin to, teve pelo en tão Ter ri tó rio Fe -
de ral e de po is Esta do de Ro ra i ma, uma luta mu i to
gran de, é bom ve ri fi car, que V. Exª vai em cima da
ques tão. Não há in ves ti men to que dê ma i or re tor no do 
que a edu ca ção. E vejo que V. Exª abor da o as sun to
da di fi cul da de do ex tre mo nor te, in clu si ve no que se
re fe re aos exa mes mé di cos em ca rá ter es pe ci al, que
são obri ga dos a se rem re a li za dos no Sul do País, por
fal ta de in ves ti men to ma i or, so bre tu do lá, que é uma
uni ver si da de fe de ral. Jun to aos pro pó si tos de V. Exª,
to dos eles, no sen ti do de dar à mo ci da de uni ver si tá ria 
dias me lho res, a mi nha so li da ri e da de. Co nhe ço bem
a Uni ver si da de. Esti ve lá, numa cer ta épo ca, fa zen do
pa les tra na Fa cul da de de Di re i to, e pos so afi an çar
que V. Exª está no ca mi nho cer to, Se na do ra Mar lu ce
Pin to. É bom que cada Se na dor que re pre sen ta o seu
Esta do se pre o cu pe com o tema edu ca ção. E V. Exª o
faz bem por que o co nhe ce in ti ma men te e, por isso,
que ro lou var-lhe essa de fe sa da Uni ver si da de Fe de -
ral de Ro ra i ma.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Meu
no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, é mu i to im por tan te a 
par ti ci pa ção de V. Exª, que co nhe ce a nos sa re gião e
to das as suas di fi cul da des, não ape nas na área edu -
ca ci o nal mas em to dos os as pec tos. E aqui eu não po -
de ria de i xar, mais uma vez, de re no var o nos so eter no 
agra de ci men to, o meu e o do povo de Ro ra i ma, a V.
Exª. Na épo ca da Cons ti tu in te, V. Exª, na qua li da de de 
Re la tor, deu-nos a ale gria de aca tar as nos sas emen -
das para que aque le an ti go ter ri tó rio se trans for mas -
se em Esta do. Então, V. Exª tem uma par te mu i to im -
por tan te no de sen vol vi men to da que la re gião. Se ain -
da con ti nuás se mos como ter ri tó rio, como es ta ría mos
lá? Se ria im pra ti cá vel qual quer de sen vol vi men to, por -
que, mes mo como Esta do, ain da abra ça mos gran des
di fi cul da des. A Ban ca da da Ama zô nia tem-se des do -
bra do aqui no Con gres so Na ci o nal para que as di fi -
cul da des da Re gião Nor te se jam eli mi na das e para

que o Esta do re ce ba al gum in cen ti vo para o de sen -
vol vi men to da que la re gião, que é tão rica, para so lu ci -
o nar não ape nas os pro ble mas da que la re gião, com
as suas ri que zas na tu ra is, mas os pro ble mas sé ri os
exis ten tes em nos so País. Mu i to obri ga da, Se na dor
Ber nar do Ca bral.

Con ti nuo o meu pro nun ci a men to.
Na Re gião Nor te, a po pu la ção está con ti nu a -

men te ex pos ta a inú me ras do en ças pa ra si tá ri as e in -
fec ci o sas, como a fe bre ama re la, a den gue, a le ish -
ma ni o se, a he pa ti te, a ma lá ria etc., o que tam bém exi -
ge uma con tí nua for ma ção e qua li fi ca ção de pro fis si -
o na is na área bi o mé di ca.

Ne ces sá rio tam bém é o de sen vol vi men to da ca -
pa ci da de do en si no nas áre as da ne u ro lo gia, of tal mo -
lo gia, pe di a tria, gi ne co lo gia, en do cri no lo gia, clí ni ca
ci rúr gi ca, en dos co pia, car di o lo gia, on co lo gia, otor ri -
no la rin go lo gia, uro lo gia, ne fro lo gia, or to pe dia, re u -
ma to lo gia, pne u mo lo gia etc.

To das es sas di fi cul da des ain da en fren ta mos no
Esta do por fal ta de es pe ci a lis tas, para que o nos so
povo pos sa re al men te ser aten di do sem ter de en fren -
tar as di fi cul da des de tra ta men to fora do seu Esta do.

Na área bi o ló gi ca, é pre ci so de sen vol ver o en si -
no de tec no lo gi as au to-sustentáveis, como a ge ra ção
de ener gia por bi o mas sa, es tu do da bo tâ ni ca e o uso
me di ci nal da flo ra.

Mu i to mais, meus no bres Pa res, po de ria fi car fa -
lan do aqui so bre a Uni ver si da de de Ro ra i ma: suas re -
a li za ções, seus va lo res, suas con quis tas, suas me -
tas, seus so nhos...; mas, in fe liz men te, ape nas vin te
mi nu tos são in su fi ci en tes para enu me rar a enor me
lis ta de be ne fí ci os que a ins ti tu i ção pro mo ve em fa vor
de nos so povo e em fa vor da Re gião Nor te.

É nes te par ti cu lar, Sr. Pre si den te, no des vão da
tris te za, que vou pre ci sar do apo io de V. Exª e da so li -
da ri e da de de meus Pa res: ou abri mos va gas ao cor po 
do cen te ou va mos à ban car ro ta.

Este é o cer ne de nos so dra ma.
Enquan to o pró prio Mi nis té rio da Edu ca ção de fi -

ne que a re la ção pro fes sor/alu no deve ser de 1 pro -
fes sor para cada 3 alu nos – Pa drão Mí ni mo de Qu a li -
da de para Cur sos de Gra du a ção em Me di ci na –, nos -
so cur so, nos dias de hoje, tem a re la ção de 1 pro fes -
sor para 17 alu nos!

No to tal, são ape nas sete os pro fes so res efe ti -
vos em nos so cur so de me di ci na que, se ain da so bre -
vi ve, é gra ças a um pro gra ma de do cên cia vo lun tá ria,
pro mo vi do pela uni ver si da de. Aliás, pro gra ma esse
que re ce beu elo qüen tes elo gi os da Co mis são de Ava -
li a ção do Mi nis té rio da Edu ca ção. Mé ri to, sem dú vi da, 



dos que pen sam e pos su em a von ta de de ven cer, o
que, fe liz men te, re i na en tre o ab ne ga do cor po de do -
cen tes, di re to ri as, ser vi do res, Re i to ri as e
Pró-Reitorias da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma. A
to dos es tes, ex ten si vo aos edu can dos, apro ve i to
para abra çar com mu i to or gu lho.

Então, Sr. Pre si den te, no bres co le gas, como di -
zia an tes, es ti ve, na se ma na pas sa da, com o Mi nis tro
Pa u lo Re na to Sou za. Fui lá exa ta men te para isto:
para con tar so bre nos sa uni ver si da de e co brar o au -
men to de va gas de do cen tes.

No ano pas sa do, quan do o MEC anun ci ou que
se ri am aber tas duas mil va gas para a con tra ta ção de
do cen tes no País, pron ta men te a Uni ver si da de de
Ro ra i ma apre sen tou suas de fi ciên ci as por meio de
de mons tra ti vos lú ci dos e in con tes tá ve is.

Não avan ça mos si na is, nem fi ze mos so li ci ta ção
além do es tri ta men te ne ces sá rio. Pe di mos 127 va gas. 
Ape nas 127 va gas para su prir ne ces si da des mí ni -
mas; para evi tar um co lap so de nos sa edu ca ção su -
pe ri or; para ga ran tir ao nos so povo um di re i to que lhe
é de vi do; para su prir o nú me ro mí ni mo im pres cin dí vel
de do cen tes aos nos sos de zo i to cur sos de gra du a -
ção.

Na se ma na pas sa da, veio a de ci são do Mi nis té -
rio: oito va gas para Ro ra i ma. Sim, Sr. Pre si den te, é
ver da de. Foi esse mes mo o nú me ro que V. Exª ou viu:
8 va gas! Me nos de 6% do so li ci ta do.

Há mo men tos – já dis se isso aqui – em que o si -
lên cio tra duz me lhor que qua is quer pa la vras, quan do
for te emo ção nos abra ça. Este é um de les: fo mos
abra ça dos pela for te emo ção da in dig na ção.

De ve ria pe dir um mi nu to de si lên cio a V. Exªs
pelo fato que aca bo de re la tar. Con tu do, não o fa rei,
por que que ro acre di tar em uma so lu ção que me lhor
aten da nos sa Uni ver si da de.

Exis te, con for me ouvi do pró prio Mi nis tro Pa u lo
Re na to, uma re ser va tá ci ta de va gas a se rem des ti na -
das ao que cha mou de ”pon tos crí ti cos“. Nós so mos
um pon to crí ti co. Con fio na lu ci dez e sen si bi li da de do
Mi nis tro e sei que algo será fe i to em re vi são da de ter -
mi na ção an te ri or.

Con fio, tam bém, no apo io de meus Pa res e nos
de síg ni os do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, que, por inú me ras ve zes, ma ni fes tou seu de se jo
de im pri mir nes te País uma po lí ti ca vol ta da para a di -
mi nu i ção dos con tras tes ca u sa dos pe los de se qui lí bri -
os re gi o na is. To dos nós, te nho cer te za, que re mos
isso.

A Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma, hoje uma
re a li da de que re pre sen ta o or gu lho de toda uma so ci -

e da de e que aten de aos an se i os mais no bres de todo
ser hu ma no, está ame a ça da, por que está im pe di da
de ex pan dir seus re cur sos hu ma nos. Sr. Pre si den te,
está ame a ça da em vir tu de de não po der cum prir re -
co men da ções de um Mi nis té rio que pede me lho res
con di ções de in fra-estrutura, que exi ge mais qua li da -
de e quan ti da de de pro fes so res. Mas, pa ra do xal men -
te, tudo isso de pen de ex clu si va men te des se pró prio
Mi nis té rio. É di fí cil de en ten der.

Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, de uma vez
por to das, va mos jun tar nos sas for ças e nos sas in te li -
gên ci as em fa vor das uni ver si da des, dos jo vens e dos
que re al men te que rem se me ar nes te País a jus ti ça e
a so li da ri e da de. Va mos aju dar o Pre si den te Fer nan do 
Hen ri que, que, sa bi a men te, afir mou: ”O Bra sil não é
um País po bre, mas, sim, um País in jus to“.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca, do PMDB de Mato Gros so do Sul.

V. Exª dis põe de 20 para o seu pro nun ci a men to.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Exmº Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os
Par la men ta res do Con gres so Na ci o nal têm sem pre
mu i ta pre ca u ção, quan do to mam a ini ci a ti va de al gum 
pro je to para mo di fi car ou tra zer nova re da ção a al gum 
ar ti go da le gis la ção am bi en tal do País.

A le gis la ção am bi en tal que te mos hoje é avan -
ça da em vá ri os se to res. Tra ta-se de uma le gis la ção
ama du re ci da, que cres ceu pela pes qui sa dos Par la -
men ta res e do Po der Exe cu ti vo, como tam bém pe las
de ci sões ju di ci a is. Mas, an tes de tudo, esse bom ní vel 
da le gis la ção foi al can ça do pela cons ci en ti za ção am -
bi en ta lis ta do País.

Embo ra te nha mos fe i to al gu mas crí ti cas a res -
pe i to da le gis la ção dos cri mes am bi en ta is – esta, sim, 
tem al guns de fe i tos sa ná ve is e ne ces si ta de ur gen tes
re pa ra ções –, quan do fa la mos de mo di fi ca ção ou in -
ter ven ção na lei que ins ti tu iu a po lí ti ca na ci o nal de re -
cur sos hí dri cos no Bra sil, ou seja, a Lei nº 9.433/97,
de ve mos ter mu i ta pre ca u ção, pois é um tex to de lei
dos mais pri mo ro sos do País. A Lei nº 9.433 tem per -
fe i ção tec ni cis ta, traz uma sis te ma ti za ção im por tan te
para a ges tão dos re cur sos hí dri cos do País.

Não há ne nhu ma pre ten são de que um pro je to
meu, do qual fa la rei em ins tan tes, ve nha cor ri gir, sim -
ples men te, a Lei nº 9.433. Ele vem, sim, aper fe i çoá-la. 
O Có di go de Águas tra ta mu i to mais da ques tão do di -
re i to das águas; em con tra par ti da, a Lei nº 9.433, que



ins ti tu iu a po lí ti ca na ci o nal dos re cur sos hí dri cos,
traz-nos uma pri mo ro sa sis te ma ti za ção da ges tão
das águas. 

Sa be-se, mun di al men te, que a ques tão das
águas é ex tre ma men te de li ca da, por que, de to das as
águas do pla ne ta, 3% são águas do ces; 2%, águas
po la res ou gla ci a is; e ape nas 0,8%, mais ou me nos,
águas do ces apro ve i tá ve is pela hu ma ni da de. Sa -
be-se tam bém que, de toda a água con su mi da no pla -
ne ta, 70% são para a agri cul tu ra; 23%, para a in dús -
tria; e ape nas 7%, apro xi ma da men te, para o con su mo 
hu ma no.

Esses da dos são im por tan tes, por que in se rem
no con tex to uni ver sal o con su mo das águas e per mi -
tem que se ana li se bem qual quer pro je to que che gue
a nos sa mesa. 

A Lei nº 9.433, de suma im por tân cia, fru to da
Eco 92 e da Agen da 21 – que fi ze ram com que to dos
os pa í ses des per tas sem para a ne ces si da de de pre -
ser va ção da quan ti da de e da qua li da de das águas –,
tem ins ti tu tos de gran de za para a pre ser va ção das
águas. 

No en tan to, tive a ou sa dia de ofe re cer um pro je -
to que mo di fi ca, um pou co, o seu art. 20, que diz o se -
guin te: ”Se rão co bra dos os usos de re cur sos hí dri cos
su je i tos à ou tor ga, nos ter mos do art. 12 des ta lei“. Eu
acres cen to: ”sal vo quan do para as se guin tes fi na li da -
des“. Obser vem que a mi nha pro pos ta não pre ten de
ex tin guir a ou tor ga, que con ti nua a ser im por tan te. Ela 
é a li cen ça, ela é a gar gan ta da ges tão ad mi nis tra ti va
dos re cur sos hí dri cos. É ins ti tu to fun da men tal para
toda e qual quer ad mi nis tra ção pú bli ca nes se sen ti do. 

É aí que está ha ven do um pou co de con tro vér -
sia com re fe rên cia ao meu pro je to. Fica, por tan to, re a -
fir ma do que o pro je to não dis pen sa a ou tor ga.

Diz, sim, que: 

Art. 20. Se rão co bra dos os usos de re -
cur sos hí dri cos su je i tos a ou tor ga, nos ter -
mos do art. 12 des ta lei, sal vo quan do para
as se guin tes fi na li da des: 

I – des se den ta ção de ani ma is; 

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

E eu gos ta ria de jus ti fi car por quê:
para que os ani ma is ma tem a sua sede. 

Diz a Lei nº 9.433, no seu art. 12: 

Estão su je i tos à ou tor ga pelo Po der
Pú bli co os di re i tos dos se guin tes usos de
re cur sos hí dri cos: 

I – de ri va ção ou cap ta ção de par ce la
de água exis ten te em um cor po de água
para con su mo fi nal; 

II – ex tra ção, tam bém para con su mo fi -
nal. 

De ri va ção, cap ta ção e ex tra ção. Qu an do os
ani ma is vão ao rio ma tar a sua sede não é por ex -
tra ção que a água che ga a eles, nem por de ri va ção
e nem por cap ta ção. Por tan to, a bo i a da de Lú dio
Co e lho, por exem plo, em Mato Gros so do Sul, quan -
do sai do pas to e vai ao rio ma tar a sua sede, atra -
ves sa as ma tas ci li a res, de gra da o ter re no, pos si bi li -
ta e cria con di ções fí si cas para a se di men ta ção dos
rios, ca u san do o as so re a men to que nós co nhe ce -
mos. Um dos gran des exem plos é o rio Ta qua ri, em
Mato Gros so do Sul. 

O fa zen de i ro, ven do o que está acon te cen do –
os bois indo ao rio e pro vo can do o de se qui lí brio am bi -
en tal –, toma uma pro vi dên cia, após fa zer a re fle xão:
”Essa si tu a ção não pode con ti nu ar. Eu pre ci so fa zer
que mi nha ati vi da de pro du ti va seja sus ten tá vel, ou
seja, não de pre de o meio am bi en te; que a mi nha pro -
du ção es te ja em con so nân cia com a Po lí ti ca Na ci o nal 
do Meio Ambi en te“. 

Mas se ele faz a cap ta ção da água no rio, sem
me xer com a mata ci li ar, e leva es sas águas por um
es pi gão e, lá em cima, na sua fa zen da, de ri va es sas
águas para os pi que tes, para agua das fora do le i to do
rio, se ele faz isso, con ti nua a ou tor ga mas ele é obri -
ga do a pa gar a água. 

Então, quan do o pro pri e tá rio, quan do o pro du tor 
mo der ni za a sua pro pri e da de e pro cu ra es tar em con -
so nân cia com o meio am bi en te, ele é ape na do pela
pró pria lei, que diz que ago ra ele vai ter de con tri bu ir
com al gum va lor. 

E isso ocor re por que nós en ten de mos, pela Lei
nº 9.433, que a água tem va lor eco nô mi co. Inclu si ve a
co bran ça pelo uso da água é edu ca ti va, pois faz que a 
po pu la ção não des per di ce mais a água. 

Obser ve, Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª que
é um es pe ci a lis ta no di re i to das águas, como há uma
con tra di ção na pró pria lei. A Lei nE 9.433 diz que a
ges tão das águas tem de es tar em con so nân cia com
a Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te. A lei que ins ti -
tu iu a Po lí ti ca Na ci o nal do Meio Ambi en te diz que
toda e qual quer ação pro du ti va tem de es tar em con -
so nân cia tam bém com o meio am bi en te.

Então, quan do o pro du tor ru ral se ade qua à le -
gis la ção, ele é ape na do. E se ele é isen to, ape sar de
ter ou tor ga, para fa zer suas agua das fora do rio, a le -



gis la ção o está in cen ti van do a pre ser var as ma tas ci li -
a res e os rios. O que não sig ni fi ca que ele es te ja li vre
para usar como bem en ten der as águas da sua fa zen -
da. De for ma ne nhu ma! Con ti nua o prin cí pio da ou tor -
ga, con ti nua o prin cí pio de que a água tem va lor eco -
nô mi co, con ti nua o prin cí pio de que a água é de uso
múl ti plo, de to dos os usuá ri os, en fim, to dos os prin cí -
pi os es tão as se gu ra dos. Ape nas o pro du tor deve ser
es ti mu la do, mo ti va do para a mo der ni za ção da sua
pro pri e da de, em be ne fí cio do meio am bi en te.

O se gun do pon to que tam bém co lo co como res -
sal va é que, ha ven do ou tor ga, haja isen ção do uso da
água. 

É jus ta men te o caso da pis ci cul tu ra em ge ral,
são os ca sos de uso por de ri va ção ou cap ta ção, em
que os re cur sos hí dri cos são lan ça dos de vol ta ao
cor po de água ori gi ná rio logo após a sua uti li za ção.

O que está acon te cen do hoje no País? A pes ca -
ria está de sen fre a da, a de pre da ção dos rios, in clu si ve 
dos pe i xes, é im pres si o nan te. Já não se pes ca mais
como an ti ga men te – até é bom que não se pes que
para le var para casa, que haja o “Pes que e Sol te”,
mas até nes se caso está di fí cil. Por que? Por que os
pe i xes es tão de sa pa re cen do dos nos sos rios. 

Se você tira o pe i xe do rio e o co lo ca nos tan -
ques, fora do le i to do rio, com a pis ci cul tu ra, que está
cres cen do nes te País, cres cen do de ma ne i ra im pres -
si o nan te, você ali via o le i to do rio, traz a pro du ção dos 
pe i xes para os tan ques, você está em con so nân cia
com o meio am bi en te e com a le gis la ção que es tou
pro pon do. Você está es ti mu lan do a pis ci cul tu ra a
cres cer cada vez mais, por que é uma vo ca ção nos sa,
não ape nas do Cen tro-Oeste, mas do Nor te, do Nor -
des te, do Sul, de todo o País. E a pis ci cul tu ra está
cres cen do. Ela é in clu si ve um fa tor, hoje, de pro du -
ção, que traz para o País no vas for mas de de sen vol vi -
men to. 

O ter ce i ro item é mu i to dis cu ti do. Até me dis se -
ram que, pelo fato de ser do Pan ta nal, eu es ta ria in -
clu in do o ter ce i ro item como “boi de pi ra nha” – co lo -
can do um boi para as pi ra nhas co me rem en quan to
pas sa a bo i a da. Mas, na ver da de, eu o in cluo com
con vic ção. O ter ce i ro item é so bre a pe que na ir ri ga -
ção de área não su pe ri or a dois mó du los de par ce la -
men to por pro pri e da de. Dois mó du los por área! 

Sa be mos que em Dou ra dos, que pos sui ter ras
mais pro du ti vas, o mó du lo de par ce la men to é de 20
hec ta res. Então, por pro pri e da de, são 40 hec ta res de
ir ri ga ção com ou tor ga, mas com isen ção. O ob je ti vo
do ter ce i ro item é pro mo ver a agri cul tu ra fa mi li ar,
aque la de pe que no por te, a pe que na agri cul tu ra, que

pode per fe i ta men te, como está acon te cen do hoje,
dar uma sus ten ta ção mu i to gran de à pro du ção de ali -
men tos nes te País.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te? 

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Lú cio Co e -
lho, do meu que ri do Mato Gros so do Sul.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Ju vên cio, V. Exª está tra tan do de um as sun to
que é mo ti vo das ma i o res pre o cu pa ções para a po pu -
la ção bra si le i ra, prin ci pal men te para a po pu la ção da
área ru ral. Qu a se todo dia e toda hora so mos ques ti o -
na dos so bre a lei das águas. Esses pon tos to dos que
V. Exª abor dou têm enor me fun da men to. Se você pen -
sar, por exem plo, nes sas pes so as que têm uma pe -
que na hor ta lá no Pan ta nal – aqui lo ala ga com ple ta -
men te, e, de cer to, quan do há so bra de água, ela ba -
ra te ia, por que ali se en tra na água todo dia. E no Nor -
des te, onde não há água para os nos sos ir mãos, a
Na ção de ve ria de cer to pa gar para eles te rem água
para be ber. Pen so que este as sun to de ve rá ser, como
V. Exª está fa zen do, es tu da do mu i to cu i da do sa men te, 
e na prá ti ca. Pa re ce que o pre ju í zo ma i or que a água
so fre é pro ve ni en te da con ta mi na ção dos rios. Te mos
enor me quan ti da de de rios cu jas águas não ser vem
mais, por que es tão sen do po lu í das, prin ci pal men te
pe las in dús tri as, pe las fá bri cas, pe las ci da des. Me ses 
atrás, pen sei em apre sen tar um pro je to de lei cri an do
es tí mu lo para que os pro pri e tá ri os ru ra is fi zes sem re -
pre sas de qual quer ta ma nho. Se con se guís se mos ar -
ma ze nar água pelo País afo ra, em to das as ca be ce i -
ras, em to das as de pres sões, se a li vre em pre sa fi -
zes se re pre sas pe que nas e gran des, ha ve ría mos de
ar ma ze nar um enor me quan ti da de de água para o
País, o que se ria mu i to bom. Anos atrás fui ao Mé xi co
exa mi nar o sis te ma de ir ri ga ção da que le país, pois lá
exis te uma gran de quan ti da de de rios que não che -
gam ao mar – são re pre sa dos, são apro ve i ta dos, por -
que, te o ri ca men te, a água que vai para o mar não ser -
ve para mais nada. Além dis so, V. Exª abor dou um
tema que me cha mou a aten ção: a pes ca ria, uma es -
pe ci a li da de de V. Exª. De i xei de pes car para não fal tar
com a ver da de, com pa nhe i ro Ju vên cio, por que os
pes ca do res são co nhe ci dos por não fa la rem a ver da -
de. Por tan to, pre fe ri pa rar de pes car a fal tar com a
ver da de. Fe li ci to-o pelo pro nun ci a men to, tão opor tu -
no e de tão alto in te res se pú bli co.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Se na dor Lú dio Co e lho, V. Exª é um pre ser va ci o nis ta 
por na tu re za, por que todo aque le que é pro pri e tá rio



no Pan ta nal é um pre ser va ci o nis ta pela pró pria na tu -
re za. E o Pan ta nal pode ser vir de exem plo para o
mun do in te i ro ao mos trar como o ho mem pode pre -
ser var a na tu re za cri an do gado. 

Fica, por tan to, a ho me na gem a V. Exª, que tem
esse es pí ri to pre ser va ci o nis ta.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Ber nar do Ca -
bral, co nhe ci do como o ”Se na dor das Águas“.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, V. Exª abor da um as pec to que,
ao lon go des tes anos, de ve ria ter sido ob je to de pre o -
cu pa ção por par te de ana lis tas. Veja V. Exª que tam -
bém eu sem pre me pre o cu pei com isso, ten do in clu si -
ve pu bli ca do um li vro, há qua tro ou cin co anos, cha -
ma do Di re i to Admi nis tra ti vo – Tema Água, de qua -
se 700 pá gi nas, cha man do a aten ção para o pro ble -
ma da água, aler tan do para a fal ta da cul tu ra da água
em nos so País, vis to que ela sem pre foi con si de ra da
um bem in fi ni to, que nun ca se aca ba ria. Anos de po is,
o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que pre si de
esta ses são, tam bém ocu pou essa tri bu na e fez re -
mis são ao meu tra ba lho e ao que ele lis ta va como
pro ble mas com os nos sos hí dri cos. Fui Re la tor da Lei
nº 9.433 no Se na do, e, de po is, tam bém da pro pos ta
de cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Águas. E, na que la
al tu ra, fal tou a con tri bu i ção de V. Exª, não pelo en fo -
que de não se co brar a água, mas pelo lado so ci al, in -
clu si ve nos hec ta res anun ci a dos por V. Exª e, tam -
bém, pela des se den ta ção dos ani ma is. E veja como
as co i sas vão ca mi nhan do à me di da que se vai to can -
do para a fren te, ou seja, quan do a es pe ci a li da de da
ma té ria vai sur gin do. Assim, se além de ser ho mem
do Pan ta nal, não fos se V. Exª um ad vo ga do mi li tan te,
não po de ria tra zer essa con tri bu i ção, ni ti da men te,
que i ra ou não, uma co la bo ra ção ju rí di ca. Sei que to -
dos ire mos nos de bru çar so bre o pro je to de V. Exª, até 
por que nele há um mé ri to, o de re co nhe cer a fal ta de
ra ci o na li za ção – e aqui não con fun dir com ra ci o na -
men to – do uso das águas. E é bom que haja essa
pre vi são ago ra, para que mais adi an te não co me ce -
mos a tro pe çar nas di fi cul da des que a es cas sez de
água tra rá tam bém para o nos so País, como já acon -
te ce no Extre mo Ori en te, na Eu ro pa Me ri di o nal e aqui 
no Nor des te. Só in ter rom pi V. Exª, Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca, por que tam bém que ro con tri bu ir com o
con jun to ana lí ti co do pro je to e dos es tu dos que V. Exª
está fa zen do, até por que por um ân gu lo que ain da
não foi abor da do. Não se ria pos sí vel, é cla ro, já que o

nos so Có di go de Águas é de 1934, que 50, 60 ou 70
anos de po is, quan do co me ça mos a atu a li zar os pro -
ble mas dos re cur sos hí dri cos, que se des se con ta de
tudo. Pen so, por tan to, que V. Exª me re ce a aten ção
de vi da na ma té ria. Qu a is quer que se jam os es pe ci a -
lis tas, eles não po dem pen sar que são os do nos da
ver da de. Assim, quan do V. Exª der pros se gui men to à
sua aná li se, gos ta ria de dar a mi nha con tri bu i ção. E
gos ta ria de di zer que quan do V. Exª pen sa no pro ble -
ma pis co so jun to com a água, isso é opor tu no, e é
opor tu no até para des mas ca rar o po bre do pes ca dor
que é cha ma do de men ti ro so.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral, pois V. Exª
con tri bui não só com a cul tu ra que tem, mas tam bém
com esse chis te jo co so, que é mu i to im por tan te no
nos so re la ci o na men to e tam bém no re la ci o na men to
com o Se na dor Lú dio Co e lho, que de i xou de ser pes -
ca dor por ca u sa dis so, já que é um ho mem cor re to,
sé rio, cujo ca rá ter Mato Gros so do Sul co nhe ce mu i to
bem. 

Ter mi no as mi nhas pa la vras di zen do que essa é
uma con tri bu i ção que leva em con si de ra ção – vou re -
pe tir – que o pro je to não tira da lei a ou tor ga, que leva
em con si de ra ção o meio am bi en te, a ques tão so ci al,
e que põe tam bém em foco que do to tal da água con -
su mi da no pla ne ta ape nas 7% é de con su mo hu ma -
no, e den tro des ses 7% cer ta men te es ta rá in se ri do o
con su mo dos ani ma is, já que 23% é de con su mo da
in dús tria e 70% da agri cul tu ra. Então, a des se den ta -
ção de ani ma is é de pe que no por te, e a pró pria lei diz
que quan do o con su mo for in sig ni fi can te, de ve rá ser
isen ta do. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos,
a fim de que a Casa pos sa ou vir os ora do res ins cri tos
para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ber nar do Ca bral, do PFL do Esta do do Ama -
zo nas, por cin co mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
Srªs e Srs. Se na do res, até que eu po de ria ig no rar
este dis cur so que trou xe por es cri to, por que o tema
água é mu i to im por tan te. Te nho dito sem pre, e re pi to,
que a água é o ouro do sé cu lo XXI. Pre ci sa mos, pois,
cu i dar des sa va li o sa ri que za que te mos sem, no en -
tan to, atro pe lar os acon te ci men tos.



Mas isso fica para quan do for mos abor dar o pro -
je to do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O que que ro di zer ago ra, Sr. Pre si den te, é que
se en ga nam aque les que apos tam na fal ta de po li ti za -
ção do nos so povo. Mu i tos já fo ram os que de cla ra -
ram, a sé rio ou jo co sa men te, a ”in com pe tên cia po lí ti -
ca“ de nos sos con ci da dãos. Eu, pelo con trá rio, dou
ou tro tes te mu nho: o da cons ciên cia e, mais do que
cons ciên cia, da par ti ci pa ção po lí ti ca de pes so as co -
muns. Re ce bo em meu ga bi ne te car tas, ofí ci os,
e-mails e te le fo ne mas de pes so as – e sei que mu i tos
ou tros Srs. Se na do res tam bém – que se po si ci o nam
de ma ne i ra cla ra e in so fis má vel so bre nos sas de ci -
sões aqui no Se na do.

Gos ta ria de ho me na ge ar es ses meus con ci da -
dãos, meus ele i to res ou não, re la tan do uma car ta,
mais que uma car ta, um ma ni fes to que me che ga de
Ma na us, en vi a do pelo Dr. Ra i mun do Di niz de Mes qui -
ta, ad vo ga do e Pro cu ra dor apo sen ta do, na qual de -
mons tra não ape nas seu ele va do co nhe ci men to so -
bre as po lí ti cas ener gé ti ca e de trans por tes, como
tam bém dá tes te mu nho das ini ci a ti vas ci ta das.

Indig na do, lem bra-nos ele que ”os cha vões (...)
cri se ener gé ti ca, apa gão, pou pan ça de ener gia, Mi -
nis tros de sin for ma dos, Pre si den te sur pre so“ de -
mons tram uma ig no rân cia in jus ti fi ca da. Isso por que
não é de hoje que o País é ame a ça do por tais pro ble -
mas. Com uma me mó ria his tó ri ca in co mum, esse ma -
na u a ra nos re cor da de uma pri me i ra gran de cri se de
ener gia, nos idos de 1924/25, em São Pa u lo, ocor ri da
em vir tu de da es ti a gem que re du ziu a va zão do rio Ti -
e tê e de seus aflu en tes.

Se gun do ele, na que la oca sião, além de o Go -
ver no es ta du al ter de ter mi na do a re du ção do con su -
mo, a São Pa u lo Ligth ”apres sou a exe cu ção do apro -
ve i ta men to do Ras gão, no Ti e tê, en tre Pi ra po ra e Ca -
bre ú va, com po tên cia to tal de 14mw. Essa usi na mo -
ni to rou o ra ci o na men to na Ca pi tal pa u lis ta, sem, con -
tu do, re sol ver to tal men te o pro ble ma“. Obser vem,
Srªs e Srs. Se na do res, como faz bem uma me mó ria
pro di gi o sa como essa.

Ra i mun do Di niz nos re cor da ain da de cri ses no
Rio de Ja ne i ro, par ti cu lar men te em 1951 e 1954, oca -
siões em que, exa ta men te pela in su fi ciên cia da ca pa -
ci da de de ge ra ção e pela ba i xa do rio Pa ra í ba do Sul,
hou ve com pro me ti men to do abas te ci men to.

Mas as cri ses não se li mi ta ram a es ses dois
cen tros, como res sal ta, vis to que hou ve ra ci o na men -
to em Belo Ho ri zon te, em 1959/60; em Cu ri ti ba, em
1962; em Vi tó ria e em Ca cho e i ro do Ita pe mi rim, tam -
bém em 1962.

A iden ti fi ca ção do pro ble ma do qual so mos ví ti -
mas hoje foi fe i ta ain da na dé ca da de 60, pelo Mi nis té -
rio das Mi nas e Ener gia, por in ter mé dio dos Co mi tês
Co or de na do res de Estu dos Ener gé ti cos, res pec ti va -
men te das Re giões Su des te e Sul do Bra sil. Des se di -
ag nós ti co, re sul tou um pla no pou co am bi ci o so, que
se li mi tou a ”con si de rar apro ve i ta men tos de por te su -
pe ri or a 20mw e os que re sul ta ri am mais ba ra tos do
que uma usi na ter me lé tri ca da mes ma po tên cia que
usas se óleo com bus tí vel, ou seja, me nos de US$500
por qui lo watt ins ta la do“.

Veja V. Exª, Sr. Pre si den te, que é do Nor des te, o
que vem de dra má ti co. Lem bra-nos o Dr. Ra i mun do
Di niz, já que es ta mos fa lan do em cri se, da imi nen te
cri se dos trans por tes ter res tres. Ape sar de nos sa
imen sa ex ten são ter ri to ri al, não obs tan te a com pro va -
ção da ma i or efi ciên cia e me nor cus to dos trans por tes 
fer ro viá ri os, man te mos a nos sa ma triz de trans por tes
ba se a da em ro do vi as e em ca mi nhões.

Mas nos so Go ver no, em vez de pres ti gi ar as fer -
ro vi as, per mi te o su ca te a men to das pou cas exis ten -
tes, de i xa de in ves tir em pes qui sas no se tor, en fim,
faz ou vi dos de mer ca dor a to dos os ape los nes se
sen ti do. Com isso, agra va nos sa de pen dên cia em pe -
tró leo, ao man ter nos pne us de ca mi nhão nos sas
pos si bi li da des de de sen vol vi men to.

Bem a pro pó si to, ele re cor da o caso da fer ro via
Ma de i ra-Mamoré, que ti nha como ob je ti vo li gar a Bo -
lí via ao Atlân ti co pelo rio Ama zo nas. Com uma his tó -
ria de fa lên ci as e re co me ços, ”foi sim ples men te aban -
do na da e en ter ra da pelo Go ver no que se ins ta lou no
Bra sil em 1964“.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – La men to in for mar, no bre Se na dor Ney Su as su -
na, que não é per mi ti do apar te, uma vez que o ora dor
está fa zen do, na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per dão,
Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – A
Pre si dên cia la men ta in for mar que não pos so ser
apar te a do, e eu de plo ro não ter a hon ra de ter esse
pri vi lé gio.

Sr. Pre si den te, con ti nuo o meu pro nun ci a men to.
Mas a fer ro via Ma de i ra-Mamoré não era uma

es tra da qual quer. Além de ter le va do 20 anos para ser 
cons tru í da, con su miu mi lhões de dó la res, ma tou mi -
lha res de tra ba lha do res, che gou a ter um tre cho to tal



de 364km, li gan do Por to Ve lho e Gu a ja rá-Mirim. Não
obs tan te tudo isso, foi aban do na da.

As Van ta gens Com pa ra ti vas – ex pres são eco -
nô mi ca tão de can ta da – da fer ro via em re la ção à ro -
do via são fa bu lo sas. Por exem plo, uma úni ca ”lo co -
mo ti va a di e sel pode re bo car 50 va gões ou mais, o
que, na ro do via, equi va le a 50 ca mi nhões, 50 mo to ris -
tas com subs ti tu to, 500 pne us, mi lha res de li tros de
com bus tí vel, ou tros mi lha res de pe ças de re po si ção,
pe dá gi os, in ves ti men tos em ruas e es tra das“.

Nas fé ri as e nos cha ma dos fe ri a dões, mi lhões
de ve í cu los se des lo cam de ci da de em ci da de, ab sor -
ven do uma fon te ines go tá vel de cus tos, o que se ria
evi ta do se exis tis se uma es tru tu ra fer ro viá ria com
trens para pas sa ge i ros, com todo o con for to e se gu -
ran ça. A Eu ro pa é o exem plo mais bem-acabado do
su ces so des sa mo da li da de de trans por tes. Na que le
con ti nen te, os trens ri va li zam com os aviões em con -
for to, ve lo ci da de e pre ço, per mi tin do o des lo ca men to
de mi lha res de pes so as en tre di fe ren tes pa í ses, to dos 
os dias.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que ro agra de cer ao meu con ci da dão Ra i mun -
do Di niz Mes qui ta e re a fir mar que te nho uti li za do o
meu man da to para exa ta men te ques ti o nar es sas po -
lí ti cas pú bli cas que pre ju di cam o País e para lu tar
pela ado ção de me ca nis mos que evi tem que ve nha -
mos a ser ví ti mas, além de uma apa gão, de um con -
ges ti o na men to ou uma imo bi li za ção na ci o nal.

Fico gra to a V. Exª por me ter dis pen sa do al guns 
mi nu tos a mais, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O se gun do ora dor ins cri to para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel é o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, do PSB 
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a quem con ce do a pa la -
vra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. 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, que ro dar no -
tí cia à Casa da cons ti tu i ção de um mo vi men to in ti tu la -
do Cam pa nha Na ci o nal do Ple no Empre go, que tem o 
ob je ti vo de mo bi li zar a so ci e da de bra si le i ra para en -
fren tar, de ma ne i ra efi caz, a ques tão mag na, o nos so
pro ble ma ma i or hoje: o de sem pre go.

Nes sa cam pa nha, há um co mi tê de or ga ni za ção 
e co or de na ção cons ti tu í do de pes so as da ma i or re -
pre sen ta ti vi da de na so ci e da de: Antô nio Sa ra i va da
Ro cha, da Asso ci a ção de Fun ci o ná ri os do BNDES;
Fer nan do Si que i ra, da Asso ci a ção de Enge nhe i ros
da Pe tro bras; Ro ber to Le her, da Asso ci a ção Na ci o nal 
de Do cen tes do Ensi no Su pe ri or; Adhe mar Mi ne i ro,

do Con se lho Fe de ral de Eco no mia; Mar ce lo Kha ir, da
De mo cra cia Di re ta; Cân di do Grzybowsky, do Iba se;
Le je u ne Mato Gros so de Car va lho, da Fe de ra ção Na -
ci o nal dos So ció lo gos; Sér gio Alme i da, da Fe de ra ção 
Inte res ta du al de Sin di ca tos de Enge nhe i ros; Re gi -
nald Fel ker, da OAB; Sid ney Li an za, da Uni tra ba lho;
Lu i zi nho, da For ça Sin di cal; Lú cia Reis e Ade il son, da
CUT; e José Car los de Assis, jor na lis ta e es cri tor, co -
nhe ci do no País.

Esse mo vi men to re a li zou, no Rio de Ja ne i ro, há
pou cos dias, um se mi ná rio para dis cu tir a ques tão do
de sem pre go e tra çar ru mos para a mo bi li za ção na ci o -
nal de en fren ta men to a esse gra ve pro ble ma. Ao fi nal
do en con tro, foi ti ra da uma car ta ao povo bra si le i ro, in -
ti tu la da ”Por um am plo com pro mis so so ci al pelo ple no 
em pre go“.

Peço a trans cri ção in te gral nos Ana is da Casa
des sa car ta, que co me ça des ta for ma:

A so ci e da de bra si le i ra con fron ta-se
com a ma i or cri se so ci al de sua his tó ria, re -
fle ti da nas al tas ta xas de de sem pre go e na
que da re cor ren te da ren da do tra ba lho, à
qual se su per põe nes te mo men to, com
pers pec ti vas som bri as para o res to des te
ano e os dois pró xi mos, a cri se da es cas sez 
fí si ca e de pre ços de ener gia elé tri ca nos
prin ci pa is cen tros po pu la ci o na is do País.
Ambas as cri ses são o re sul ta do ine xo rá vel
de uma mes ma ma triz de po lí ti ca eco nô mi -
ca que es ma gou o se tor pro du ti vo pri va do
com ta xas de ju ros de agi o ta gem e es tran -
gu lou o se tor pú bli co me di an te ajus tes fis ca -
is re i te ra dos des de 1995.

E de sen vol ve a ló gi ca do seu ra ci o cí nio, apon -
tan do as ca u sas dos gran des pro ble mas, e ter mi na
com o se guin te pa rá gra fo:

O Bra sil pode e vai su pe rar essa cri se.
Ape sar da re sis tên cia de gran de par te das
nos sas eli tes, que ga nham com ela, te mos
me i os es pi ri tu a is e ma te ri a is para pro mo ver
a re to ma da do de sen vol vi men to, so bre tu do
com re cur sos in ter nos, sem de pen der pri o ri -
ta ri a men te de ca pi tal es tran ge i ro. Acre di ta -
mos que a cri se nos deve ori en tar no sen ti -
do de uma nova in ser ção in ter na ci o nal, ba -
se a da não na sub ser viên cia e na ex plo ra -
ção, mas na co o pe ra ção e no cres ci men to
re cí pro co, na bus ca da afir ma ção dos di re i -
tos hu ma nos e da li ber da de subs tan ti va. É
en tre os jo vens, os es tu dan tes, os tra ba lha -



do res, os cam po ne ses, os pro fis si o na is li be -
ra is, os em pre sá ri os do se tor pro du ti vo, que
en con tra re mos os re cur sos de au to-estima
in dis pen sá ve is para cons tru ir esse Bra sil
novo, so be ra no, sem su pe rex plo ra dos e
sem ex clu í dos, e vi ven do em con di ções pró -
xi mas do ple no em pre go.

Rio de Ja ne i ro, 8 de ju nho de 2001.

Sr. Pre si den te, como eu dis se, peço a trans cri -
ção por in te i ro des sa car ta nos Ana is do Se na do Fe -
de ral, vis to não ha ver tem po para fa zer a le i tu ra in te -
gral.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROBERTO
SATURNINO, INSERIDO NOS TERMOS
DO ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO:

CARTA AO POVO BRASILEIRO
POR UM AMPLO COMPROMISSO SOCIAL

PELO PLENO EMPREGO

A so ci e da de bra si le i ra con fron ta-se com a ma i or 
cri se so ci al de sua his tó ria, re fle ti da nas al tas ta xas
de de sem pre go e na que da re cor ren te da ren da do
tra ba lho, à qual se su per põe nes te mo men to, com
pers pec ti vas som bri as para o res to des te ano e os
dois pró xi mos, a cri se da es cas sez fí si ca e de pre ços
de ener gia elé tri ca nos prin ci pa is cen tros po pu la ci o -
na is do País. Ambas as cri ses são o re sul ta do ine xo -
rá vel de uma mes ma ma triz de po lí ti ca eco nô mi ca
que es ma gou o se tor pro du ti vo pri va do com ta xas de
ju ros de agi o ta gem, e es tran gu lou o se tor pú bli co me -
di an te ajus tes fis ca is re i te ra dos des de 1995.

É im por tan te para a pro po si ção de al ter na ti vas
com pre en der a na tu re za dos con di ci o na men tos que
nos trou xe ram a esta si tu a ção. O Bra sil está sen do ví -
ti ma da apli ca ção ra di cal de um mo de lo de eco no mia
po lí ti ca que acen tu ou os pri vi lé gi os dos ri cos e le vou
a li mi tes ex tre mos a ex clu são so ci al, num pro ces so
de ma ni pu la ção ide o ló gi ca e de co op ta ção po lí ti ca de 
tal or dem que blo que ou as pró pri as pos si bi li da des de
re sis tên cia de mo crá ti ca, seja no Con gres so Na ci o -
nal, seja na so ci e da de ci vil.

Ta xas de de sem pre go alar man tes no cam po e
na ci da de vêm sen do re gis tra das des de 1996, mas a
in for ma ção per ti nen te tem sido so ne ga da ou mas ca -
ra da, na me di da em que o Go ver no se re cu sa a re co -
nhe cer as con se qüên ci as de sua pró pria po lí ti ca ma -
cro e co nô mi ca no mer ca do de tra ba lho. De for ma si -
mi lar, es con deu-se do pú bli co a in for ma ção re le van te
so bre a cri se ener gé ti ca imi nen te, a cri se do sa ne a -

men to, ou a cri se do sis te ma de trans por tes, cer ta -
men te para evi tar que a li vre in for ma ção pre ju di que
os pla nos ofi ci a is de pri va ti za ção, ou po nha em ris co
o ajus te fis cal acer ta do com o FMI e o Ban co Mun di al.

Ao con trá rio do de sem pre go, que cor rói as en -
tra nhas da so ci e da de de for ma mu i tas ve zes si len ci o -
sa, e com efe i tos po lí ti cos len tos, o ra ci o na men to de
ener gia elé tri ca tem um efe i to de vas ta dor so bre a si -
tu a ção e as pers pec ti vas de pra ti ca men te a to ta li da de 
da po pu la ção. É im pos sí vel, nes tas cir cuns tân ci as,
para os ma ni pu la do res ide o ló gi cos da opi nião pú bli ca 
e para os co op ta do res de apo io par la men tar, ne gar a
re a li da de da cri se. Entre tan to, não é evi den te para to -
dos a na tu re za úl ti ma dela. Isso pre ci sa ser dito: a cri -
se de de sem pre go e a cri se ener gé ti ca são um pro du -
to do mo de lo ne o li be ral que nos foi im pos to, como co -
me ça a re co nhe cer a pró pria Gran de Impren sa.

Sob a égi de do ne o li be ra lis mo, dis se ram que tí -
nha mos que fa zer ajus tes fis ca is re cor ren tes, pro du -
zir su pe rá vits no or ça men to pri má rio à cus ta de cor -
tes nas des pe sas pú bli cas, mes mo es sen ci a is, di mi -
nu ir o ta ma nho do Esta do, pri va ti zar às pres sas as es -
ta ta is para pa gar ju ros e dí vi das pú bli cas, res trin gir a
mo e da e o cré di to para as se gu rar a es ta bi li da de da
mo e da; che ga ram a pro cla mar o fim da Era Var gas,
como se esta fos se si nô ni mo da ine fi ciên cia – quan -
do, sin to ma ti ca men te, foi a era do lan ça men to dos
fun da men tos bá si cos da in fra-estrutura eco nô mi ca
bra si le i ra. A in ser ção cega e acrí ti ca no pro ces so de
glo ba li za ção fi nan ce i ra nos de ve ria re lan çar na tri lha
do de sen vol vi men to e da mo der ni da de apo i a dos es -
sen ci al men te no in ves ti men to es tran ge i ro. 

Não é ne ces sá rio mais apon tar o ca rá ter ide o ló -
gi co des sa po lí ti ca. Esta mos sob o im pac to da pe da -
go gia dos fa tos. Uma dé ca da de ne o li be ra lis mo exa -
cer ba do am pli ou o de sem pre go e o su bem pre go, pi o -
rou os in di ca do res de dis tri bu i ção de ren da, e de gra -
dou a in fra-estrutura eco nô mi ca – seja na for ma da
cri se si len ci o sa do sis te ma lo gís ti co, seja na for ma da
cri se aber ta do sis te ma elé tri co. Hoje a cons ciên cia
na ci o nal se le van ta num cla mor por uma al ter na ti va.
Não se tra ta ape nas de re sol ver es pe ci fi ca men te a
cri se elé tri ca ou de in fra-estrutura eco nô mi ca em ge -
ral, mas de re sol vê-la sob o con di ci o na men to de não
agra var o de sem pre go ou, me lhor ain da, am pli an do o
em pre go no cam po e nas ci da des.

É pos sí vel fa zê-lo. Para isso, é in dis pen sá vel re -
pen sar o Esta do de mo crá ti co e co lo cá-lo no cen tro do 
pro ces so eco nô mi co, seja como pla ne ja dor e co or de -
na dor, seja como in ves ti dor di re to em in fra-estrutura,
seja como in du tor e par ce i ro do in ves ti men to pri va do,



seja como re gu la dor, seja como pro mo tor efe ti vo da
re for ma agrá ria. Ao mes mo tem po é ne ces sá rio re na -
ci o na li zar o sis te ma de mo e da e de cré di to, de for ma
a ga ran tir a dis po ni bi li da de de cré di to ba ra to para o fi -
nan ci a men to in ter no dos in ves ti men tos que não têm
im pac to na ba lan ça co mer ci al, aí in clu í dos os in ves ti -
men tos com ma i or efe i to na ge ra ção de em pre go e na 
subs ti tu i ção de im por ta ções e pro mo ção de ex por ta -
ções – ser vi ços pú bli cos es sen ci a is, in fra-estrutura
elé tri ca e ro do viá ria, tu ris mo, ou tros ser vi ços.

Ve mos a cri se atu al como uma opor tu ni da de
para a re con quis ta da es pe ran ça e da au to-estima da
so ci e da de bra si le i ra apo i a das na co o pe ra ção e na
con fi an ça em seu pró prio po ten ci al de re a li za ções. É
o tem po pro pí cio para um gran de com pro mis so so ci al 
em tor no do ob je ti vo do de sen vol vi men to com jus ti ça
re dis tri bu ti va, an co ra do nos di re i tos bá si cos de ci da -
da nia. Con quis ta mos, nas dé ca das fi na is do sé cu lo
XX, a ple ni tu de de nos sos di re i tos ci vis e po lí ti cos. Na
aber tu ra do novo sé cu lo, o povo bra si le i ro sa be rá
usar es ses di re i tos po lí ti cos como ins tru men to de
con quis ta dos di re i tos eco nô mi cos subs tan ti vos – em
es pe ci al, o di re i to ao tra ba lho re mu ne ra do, as sim
como o di re i to aos ser vi ços pú bli cos es sen ci a is de
sa ú de, edu ca ção, ha bi ta ção dig na, la zer –, os qua is,
ou são as se gu ra dos pela ren da, ou são ofe re ci dos
pelo pró prio Esta do.

A Cam pa nha do Ple no Empre go visa a con cen -
trar as ener gi as po lí ti cas da so ci e da de bra si le i ra, na
an te vés pe ra da su ces são pre si den ci al, numa mo bi li -
za ção de mas sa por uma nova eco no mia po lí ti ca, na
qual o Esta do de mo crá ti co re to me seu pa pel de pro -
mo tor de in ves ti men tos em in fra-estrutura, de re gu la -
dor da ati vi da de em pre sa ri al e de pro du tor de ser vi -
ços pú bli cos es sen ci a is. O ob je ti vo des sa nova eco -
no mia po lí ti ca, con for me ex plí ci to no pro je to de lei de
ini ci a ti va po pu lar do Ple no Empre go, é o ser hu ma no,
não o mer ca do; a ge ra ção de em pre go e de ren da,
não o de sen vol vi men to em abs tra to; a li ber da de, não
a ser vi dão da po bre za. Pró xi mo do ple no em pre go,
não só me lho ra di re ta men te a con di ção de to dos os
que têm ren da do tra ba lho, como se am pli am, no cli -
ma de pros pe ri da de, as con di ções do Esta do de fa zer 
jus ti ça re dis tri bu ti va.

O Bra sil pode e vai su pe rar essa cri se. Ape sar
da re sis tên cia de gran de par te das nos sas eli tes, que
ga nham com ela, te mos me i os es pi ri tu a is e ma te ri a is
para pro mo ver a re to ma da do de sen vol vi men to so -
bre tu do com re cur sos in ter nos, sem de pen der pri o ri -
ta ri a men te de ca pi tal es tran ge i ro. Acre di ta mos que a
cri se nos deve ori en tar no sen ti do de uma nova in ser -

ção in ter na ci o nal, ba se a da não na sub ser viên cia e na 
ex plo ra ção, mas na co o pe ra ção e no cres ci men to re -
cí pro co, na bus ca da afir ma ção dos di re i tos hu ma nos
e da li ber da de subs tan ti va. É en tre os jo vens, os es tu -
dan tes, os tra ba lha do res, os cam po ne ses, os pro fis -
si o na is li be ra is, os em pre sá ri os do se tor pro du ti vo,
que en con tra re mos os re cur sos de au to-estima in dis -
pen sá ve is para cons tru ir esse Bra sil novo, so be ra no,
sem su pe rex plo ra dos e sem ex clu í dos, e vi ven do em
con di ções pró xi mas do Ple no Empre go.

Rio de Ja ne i ro, 8 de ju nho de 2001.

CAMPANHA NACIONAL DO PLENO EMPREGO

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

Antô nio Sa ra i va da Ro cha, AFBNDES (Asso ci a -
ção de Fun ci o ná ri os do BNDES)

Fer nan do Si que i ra, AEPET (Asso ci a ção de
Enge nhe i ros da Pe tro brás)

Ro ber to Le her, ANDES (Asso ci a ção Na ci o nal
de Do cen tes do Ensi no Su pe ri or)

Adhe mar Mi ne i ro, COFECON (Con se lho Fe de -
ral de Eco no mia)

Mar ce lo Kha ir, De mo cra cia Di re ta (de mo cra ci a -
di re ta.com.br)

Cân di do Grzybowsky, IBASE (Insti tu to Bra si le i -
ro de Aná li ses So ci a is e Eco nô mi cas)

Le je u ne Mato Gros so de Car va lho, FNSB (Fe -
de ra ção Na ci o nal de So ció lo gos)

Sér gio Alme i da, FISENGE (Fe de ra ção Inte res -
ta du al de Sin di ca tos de Enge nhe i ros)

Re gi nald Fel ker, OAB (Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil)

Sid ney Li an za, Uni tra ba lho
Lu i zi nho, For ça Sin di cal
Lú cia Reis/Ade íl son, CUT
MST
J. Car los de Assis, mí dia

Infor ma ções:
021.532.0450 (Afbndes)
021.533.1110 (Ae pet)
 (Cam pa nha do Ple no Empre go)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo e úl ti mo ora dor
ins cri to, Se na dor Tião Vi a na, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.



O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. 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, que ro co mu ni car
ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral que tive o pra zer de
par ti ci par on tem, na ci da de de São Luís, no Ma ra -
nhão, do Encon tro Na ci o nal de Ju í zes Fe de ra is e Pro -
cu ra do res Fe de ra is. Fui con vi da do para pro fe rir uma
pa les tra so bre o tema que foi con so li da do como Di re i -
tos Hu ma nos.

Foi um se mi ná rio mar can te e até inu si ta do, re a -
li za do pe los ju í zes fe de ra is do Bra sil, por meio da
Ana juf, cujo hon ro so Pre si den te é o Dr. Flá vio Dino.
Os co or de na do res des sa pro gra ma ção fo ram o Juiz
Fe de ral do Ma ra nhão Nei Belo e o Pro cu ra dor Fe de -
ral Ro ber to San to ro.

Esse en con tro é da ma i or im por tân cia, por que
re a fir ma o pa pel da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ju í zes
Fe de ra is como uma ver da de i ra trin che i ra de de fe sa
do Esta do de di re i to no Bra sil, por meio de uma in te -
gra ção de pro fis si o na is que têm olha do, com os olhos
da dig ni da de, da éti ca e da mo ra li da de, a vida ju rí di ca
do nos so País.

Tive a opor tu ni da de de pro fe rir a pa les tra ”Di re i -
to à Inti mi da de e Ban co de Da dos“, na qual pude ex -
ter nar um en fo que mais con cen tra do no se tor de Sa ú -
de, tra tan do de toda a evo lu ção his tó ri ca e do sig ni fi -
ca do do se gre do e do si gi lo pro fis si o nal e, ao mes mo
tem po, re tra tan do a re la ção mi le nar, des de a épo ca
de Hi pó cra tes, en tre o pro fis si o nal mé di co e o pa ci en -
te para um mun do glo ba li za do, em que a co mu ni ca -
ção se dá em tem po real, por meio de um sis te ma de
in for ma ção que as sus ta to dos.

Pu de mos ali tra du zir o que é hoje um ban co de
da dos e fa zer com pa ra ções en tre o sis te ma de in for -
ma ção dos Esta dos Uni dos e o do nos so País. Enfo -
ca mos o gran de cu i da do que de ve mos ter, ao lado do
en tu si as mo e da pru dên cia, no de sen vol vi men to do
Sis te ma Úni co de Sa ú de, que ago ra se afir ma com a
cri a ção e con so li da ção do cha ma do car tão ele trô ni co
do SUS. Esse sis te ma irá re u nir, em um ban co de da -
dos do Go ver no Fe de ral, mais de 165 mi lhões de ca -
das tros e in for ma ções, que vão da mais ab so lu ta in ti -
mi da de do ci da dão bra si le i ro até toda a sua his tó ria
so ci al. Isso tem uma im por tân cia es pe ci al em nos so
País, por que de ve mos ter um cu i da do mu i to gran de
ao tra tar des sa ques tão.

O Go ver no ame ri ca no dis cu te, hoje, de ma ne i ra
cri te ri o sa, a de ci são to ma da de que os hos pi ta is que
se guem a li nha de gran de in fluên cia e re pre sen ta ção
de mas sa, o cha ma do Med Ca re, en vol ven do in for ma -
ções em hos pi ta is, de vam for ne cer au to ma ti ca men te

es sas in for ma ções a qual quer po li ci al que ve nha a ter 
in te res se em des ven dar um cri me.

Ima gi nem V. Exªs o que pode sig ni fi car e acar re -
tar em nos so País um ban co de da dos que re ú ne 165
mi lhões de ca das tros pelo Go ver no Fe de ral – o que é
de mé ri to e ne ces sá rio – sem o de vi do cu i da do de se
pre ser var o si gi lo ou o di re i to à in ti mi da de.

Hoje com ple xos hos pi ta la res fun ci o nam si mul -
ta ne a men te em cin co Esta dos bra si le i ros e pos su em
um sis te ma de in for ma ção au to má ti co, ou seja, to dos
têm aces so à in for ma ção si mul tâ nea da his tó ria do
pa ci en te. Isso pode ter um sig ni fi ca do novo. O tra di ci -
o na lis mo dos có di gos pro fis si o na is es ta be le ce uma
re la ção de se gre do en tre o pro fis si o nal que as sis te e
o usuá rio be ne fi ci a do. E, hoje, a mo der ni da de, a con -
tem po ra ne i da de, im põe uma si tu a ção nova, como um 
ban co de da dos aces sa do em rede na ci o nal, a exem -
plo do Sis te ma Úni co de Sa ú de, que pode ter um sig -
ni fi ca do mu i to gran de.

Ima gi nem a fra gi li da de que esse sis te ma po de -
rá ter se se vier a per mi tir que mul ti na ci o na is, que
não se guem a idéia de cumpli ci da de en tre éti ca e
ciên cia e a vi são do de sen vol vi men to, pos sam
aces sar in for ma ções si gi lo sas exis ten tes nes se tipo 
de sis te ma ele trô ni co que es ta mos a vi ven ci ar!
Pos si vel men te, es ta rá rom pi da uma re la ção mi le -
nar do se gre do, do di re i to à in ti mi da de, do si gi lo do
pro fis si o nal na sua re la ção com o usuá rio, o que
pode ter um sig ni fi ca do da ma i or gra vi da de, pon do
em ris co até a so bre vi vên cia da dig ni da de pro fis si -
o nal em di ver sas áre as, como a área mé di ca, a
área ju rí di ca, a área da Psi co lo gia, a área da Enfer -
ma gem e qual quer área que venha vin cu lar uma re -
la ção ne ces sá ria de se gre do pro fis si o nal.

Faço ques tão de, com en tu si as mo, di zer da im -
por tân cia que teve esse se mi ná rio. O Bra sil deve or -
gu lhar-se sem pre da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ju í -
zes Fe de ra is.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, 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. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo 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 108, DE 2001

Acres cen ta os §§ 7º, 8º e 9º ao art.
47-da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, que “Esta be le ce nor mas para as
ele i ções”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
§§ 7º, 8º e 9º:

“Art. 47. .................................................
..............................................................

           § 7º Nas ele i ções em que hou ver duas va -
gas para Se na dor, o tem po des ti na do aos dois can di -
da tos a esse car go será di vi di do igual men te.

§ 8º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, 
se o par ti do ou co li ga ção re gis trar ape nas
um can di da to, terá di re i to à me ta de do tem -
po que lhe for des ti na do, sen do a ou tra me -
ta de acres cen ta da ao tem po pre vis to no in -
ci so I do § 2º des te ar ti go.

§ 9º Apli ca-se o dis pos to no pa rá gra fo
an te ri or se um dos dois can di da tos ao Se -
na do de sis tir da can di da tu ra".

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

Jus ti fi ca ção

A ini ci a ti va que ora sub me te mos à apre ci a ção
des ta Casa pre ten de acres cen tar os §§ 7º, 8º e 9º ao
art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
com o ob je ti vo de es ta be le cer que nas ele i ções em
que hou ver duas va gas para Se na dor, o tem po des ti -
na do aos dois can di da tos a esse car go será di vi di do
igual men te.

Por ou tro lado, se o par ti do ou co li ga ção re gis -
trar só um can di da to a Se na dor – ou se um dos dois
can di da tos re gis tra dos de sis tir – terá di re i to ape nas à
me ta de do tem po que lhe for des ti na do, sen do a ou tra 
me ta de acres cen ta da ao tem po que será ra te a do
igual men te en tre to dos os par ti dos ou co li ga ções
con cor ren tes ao ple i to nos ter mos do pre vis to no in ci -
so I do § 2º do art. 47 da lei aci ma re fe ri da.

Com efe i to, não há dú vi da de que o tem po re ser -
va do pela le gis la ção para a pro pa gan da ele i to ral gra -
tu i ta no rá dio e na te le vi são é tem po de na tu re za pú -
bli ca e, in clu si ve, one ro so ao erá rio, na me di da que o
art. 99 da Lei nº 9.504/97 im põe com pen sa ção fis cal
às emis so ras pela ce dên cia do ho rá rio.

Ou tros sim, tam bém não re si de dú vi da so bre o
fato de que a di tri bu i ção do tem po da pro pa gan da ele -
i to ral gra tu i ta nas emis so ras de rá dio e te le vi são é re -
gi da pelo prin cí pio da eqüi da de.

Ade ma is, sen do esse tem po des ti na do à ve i cu -
la ção dos pro gra mas e pro je tos dos par ti dos que con -
cor rem às ele i ções, bem como, des ti na do tam bém à
ve i cu la ção das qua li da des que unem os can di da tos
às idéi as di fun di das, não é jus to, nem equâ ni me, que
se jam in ves ti dos re cur sos pú bli cos para de si gua lar o
pro ces so ele i to ral, com a atri bu i ção de mais tem po
para um dos dois can di da tos ao Se na do.

Além dis so, tam bém não é jus to que o par ti do ou 
co li ga ção que re gis trou me nor nú me ro de can di da tos
do que as va gas exis ten tes (ou cu jos can di da tos de -
sis tam do ple i to), te nha di re i to a mais tem po de pro -
pa gan da, mor men te em ele i ções ma jo ri tá ri as, como
as que se re a li zam para o Se na do.

Essas as ra zões pe las qua is apre sen ta mos o
pre sen te Pro je to de Lei, ra zões es sas que, como vis -
to, es tão re ves ti das de re le van te in te res se pú bli co.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

Art. 47. As emis so ras de rá dio e de te le vi são e
os ca na is de te le vi são por as si na tu ra men ci o na dos
no art. 57 re ser va rão, nos qua ren ta e cin co dias an te -
ri o res à an te vés pe ra das ele i ções, ho rá rio des ti na do
à di vul ga ção, em rede, da pro pa gan da ele i to ral gra tu i -
ta, na for ma es ta be le ci da nes te ar ti go.

§ 1º A pro pa gan da será fe i ta:
I – na ele i ção para Pre si den te da Re pú bli ca, às

ter ças e quin tas-feiras e aos sá ba dos:
a) das sete ho ras às sete ho ras e vin te e

cin co mi nu tos e das doze ho ras às doze ho ras e vin te
e cin co mi nu tos, no rá dio;

b) das tre ze ho ras às tre ze ho ras e vin te e
cin co mi nu tos e das vin te ho ras e trin ta mi nu tos às
vin te ho ras e cin qüen ta e cin co mi nu tos, na te le vi são;

II – nas ele i ções para De pu ta do Fe de ral,
às ter ças e quin tas-feiras e aos sá ba dos:

a) das sete ho ras e vin te e cin co mi nu tos às sete 
ho ras e cin qüen ta mi nu tos e das doze ho ras e vin te e
cin co mi nu tos às doze ho ras e cin qüen ta mi nu tos, no
rá dio;



b) das tre ze ho ras e vin te e cin co mi nu tos
às tre ze ho ras e cin qüen ta mi nu tos e das vin te ho ras
e cin qüen ta e cin co mi nu tos às vin te e uma ho ras e
vin te mi nu tos, na te le vi são;

III – nas ele i ções para Go ver na dor de Esta do e
do Dis tri to Fe de ral, às se gun das, quar tas e sex tas fe i -
ras:

a) das sete ho ras às sete ho ras e vin te mi -
nu tos e das doze ho ras às doze ho ras e vin te mi nu tos, 
no rá dio;

b) das tre ze ho ras às tre ze ho ras e vin te mi -
nu tos e das vin te ho ras e trin ta mi nu tos às vin te ho ras
e cin qüen ta mi nu tos, na te le vi são;

IV – nas ele i ções para De pu ta do Esta du al
e De pu ta do Dis tri tal, às se gun das, quar tas e sex -
tas-feiras:

a) das sete ho ras e vin te mi nu tos às sete
ho ras e qua ren ta mi nu tos e das doze ho ras e vin te mi -
nu tos às doze ho ras e qua ren ta mi nu tos, no rá dio;

b) das tre ze ho ras e vin te mi nu tos às tre ze
ho ras e qua ren ta mi nu tos e das vin te ho ras e cin qüen -
ta mi nu tos às vin te e uma ho ras e dez mi nu tos, na te -
le vi são;

V – na ele i ção para Se na dor, às se gun -
das, quar tas e sex tas-feiras:

a) das sete ho ras e qua ren ta mi nu tos às
sete ho ras e cin qüen ta mi nu tos e das doze ho ras e
qua ren ta mi nu tos às doze ho ras e cin qüen ta mi nu tos,
no rá dio;

b) das tre ze ho ras e qua ren ta mi nu tos às
tre ze ho ras e cin qüen ta mi nu tos e das vin te e uma ho -
ras e dez mi nu tos às vin te e uma ho ras e vin te mi nu -
tos, na te le vi são;

VI – nas ele i ções para Pre fe i to e Vi ce-Prefeito,
às se gun das, quar tas e sex tas-feiras:

a) das sete ho ras às sete ho ras e trin ta mi -
nu tos e das doze ho ras às doze ho ras e trin ta mi nu -
tos, no rá dio;

b) das tre ze ho ras às tre ze ho ras e trin ta
mi nu tos e das vin te ho ras e trin ta mi nu tos às vin te e
uma ho ras, na te le vi são;

VII – nas ele i ções para Ve re a dor, às ter ças e
quin tas-feiras e aos sá ba dos, nos mes mos ho rá ri os
pre vis tos no in ci so an te ri or.

§ 2º Os ho rá ri os re ser va dos à pro pa gan da de
cada ele i ção, nos ter mos do pa rá gra fo an te ri or, se rão
dis tri bu í dos en tre to dos os par ti dos e co li ga ções que
te nham can di da to e re pre sen ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos, ob ser va dos os se guin tes cri té ri os:

I – um ter ço, igua li ta ri a men te;

II – dois ter ços, pro por ci o nal men te ao nú -
me ro de re pre sen tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos,
con si de ra do, no caso de co li ga ção, o re sul ta do da
soma do nú me ro de re pre sen tan tes de to dos os par ti -
dos que a in te gram.

§ 3º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, a re pre -
sen ta ção de cada par ti do na Câ ma ra dos De pu ta dos
será a exis ten te na data de iní cio da le gis la tu ra que
es ti ver em cur so.

§ 4º o nú me ro de re pre sen tan tes de par ti do que
te nha re sul ta do de fu são ou a que se te nha in cor po ra -
do ou tro cor res pon de rá à soma dos re pre sen tan tes
que os par ti dos de ori gem pos su íam na data men ci o -
na da no pa rá gra fo an te ri or.

§ 5º Se o can di da to a Pre si den te ou a Go ver na -
dor de i xar de con cor rer, em qual quer eta pa do ple i to,
e não ha ven do a subs ti tu i ção pre vis ta no art. 13 des ta
lei, far-se-á nova dis tri bu i ção do tem po en tre os can di -
da tos re ma nes cen tes.

§ 6º Aos par ti dos e co li ga ções que, após a apli -
ca ção dos cri té ri os de dis tri bu i ção re fe ri dos no ca put, 
ob ti ve rem di re i to a par ce la do ho rá rio ele i to ral in fe ri or
a trin ta se gun dos,

 
será as se gu ra do o di re i to de acu -

mu lá-lo para uso em tem po equi va len te.
Art. 99. As emis so ras de rá dio e te le vi são te rão

di re i to a com pen sa ção fis cal pela ce dên cia do ho rá rio 
gra tu i to pre vis to nes ta lei.

(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.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes: 

REQUERIMENTO Nº 312 DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50 § 2º da Cons ti tu -

i ção Fe de ral com bi na do ao art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Se -
nhor Mi nis tro do Esta do da De fe sa as se guin tes in for -
ma ções:

1 – São fi de dig nas as in for ma ções ve í cu la das
pela te le vi são Glo bo, no Pro gra ma Fan tás ti co, le va do
ao ar no úl ti mo do min go, dia 10 de ju nho de 2001, no
to can te ao tre i na men to de ofi ci a is mi li ta res es tran ge i -
ros por ofi ci a is bra si le i ros em ter ri tó rio ama zô ni co?



2 – Em caso afir ma ti vo, e, nos ter mos da en tre -
vis ta con ce di da no men ci o na do pro gra ma pelo Ca pi -
tão Ha nói, o exér ci to in glês tem o ob je ti vo de apren -
der téc ni cas de so bre vi vên cia e ope ra ções de guer ra
na sel va, per gun ta-se, en tão, se as mes mas opor tu ni -
da des de tre i na men to são ofe re ci das aos mi li ta res
bra si le i ros em ter ri tó ri os es tran ge i ros?

3 – A vul ne ra bi li da de que tais in for ma ções en -
gen dram so bre as re ser vas bra si le i ras não po ri am em 
ris co o prin cí pio de de fe sa na ci o nal?

4 – O re fe ri do pro gra ma de tre i na men to de mi li -
ta res es tran ge i ros na flo res ta ama zô ni ca faz par te de
que con vê nio de co o pe ra ção? Em que ter mos se dá
este tipo de co o pe ra ção? cf. art. 49 da CF

Jus ti fi ca ção 

Ca u sou-me apre en são o co nhe ci men to, por
pro gra ma te le vi si vo, de tre i na men to para mi li ta res de
pa í ses que já de cla ra ram, in clu si ve, in te res se mer -
can til da flo res ta ama zô ni ca.

Inte gra, den tre ou tros, o pa tri mô nio da ri que za
na ci o nal suas flo res tas, sua bi o di ver si da de e seu ma -
ne jo. A ve i cu la ção de in for ma ções que de ve ri am ser
pre ser va das em fa vor da so be ra nia e das po pu la ções
ali exis ten tes po dem acar re tar pre ju í zos in cal cu lá ve is.

A His tó ria do Bra sil re ve la as inú me ras ten ta ti -
vas de re du ção de suas di vi sas ge o grá fi cas por po vos 
que con ta vam com me nor co nhe ci men to do ter ri tó rio
bra si le i ro e que dis pu nham de ar ma men tos me nos
so fis ti ca dos.

Na era em que a in for ma ção fun ci o na como me -
ca nis mo de po der in tri ga-me a no tí cia de que o Exér -
ci to bra si le i ro ca pa ci ta mi li ta res es tran ge i ros como se
esta fos se uma prá ti ca con tu maz en tre par ce i ros com
in te res ses con ver gen tes.

Mi nha pre o cu pa ção jus ti fi ca-se pela di vul ga ção
da ma té ria ve i cu la da que pode tor nar vul ne rá vel o
prin cí pio da de fe sa na ci o nal, a in te li gên cia das in for -
ma ções, da pre ser va ção am bi en tal e da se gu ran ça
das co mu ni da des en vol vi das.

Por todo o ex pos to, im pu to ser da ma i or re le vân -
cia a ob ten ção das re fe ri das in for ma ções.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001, – Se na -
dor Tião Vi a na PT/AC.

Bra sil

AMAZÔNIA:  TERRA DE
TREINAMENTO MILITAR OU ESPIONAGEM?

Ti ros na Sel va Ama zô ni ca. Ope ra ções de guer -
ra na ma i or flo res ta do mun do. São mi li ta res es tran ge -

i ros em tre i na men to. O Te nen te Kraw chuk, do exér ci -
to ame ri ca no, já fala o por tu guês. O nos so idi o ma
tam bém está na pon ta da lín gua do ca pi tão Gu ío nie,
do exér ci to fran cês. “Co nhe cer o Iga ra pé, a sel va,
tudo isso foi mu i to im por tan te para um ofi ci al mi li tar
que tem que apren der ou tros ti pos de tre i na men to,
ou tros ti pos de mun do”. O Ca pi tão Ha non, do exér ci to 
in glês, de i xa cla ro o ob je ti vo da pre sen ça es tran ge i ra
na Ama zô nia: apren der téc ni cas de so bre vi vên cia e
ope ra ções de guer ra na sel va. “Ago ra co nhe ço me -
lhor mi nhas re a ções na sel va. Na Fran ça, não te nho
es tas si tu a ções di fí ce is”, diz Gu i o nie.

Ame ri ca nos, ale mães, fran ce ses e in gle ses se
jun tam aos mi li ta res bra si le i ros. To dos têm uma úni ca
mis são: apren der a com ba ter na sel va. Ali, os bra si le i -
ros são os pro fes so res, os es tran ge i ros, alu nos. “Tre -
zen tos es tran ge i ros já se es pe ci a li za ram em com ba te 
de guer ra na sel va”, con ta o Co ro nel Ara ú jo Lima. Ele
é quem tes ta a ca pa ci da de dos mi li ta res es tran ge i ros. 
É o co man dan te do CIGS – Cen tro de Instru ção de
Gu er ra na Sel va. São 12 se ma nas en fren tan do os pe -
ri gos que a flo res ta im põe.

Ali, a onça não per de tem po quan do en con tra
uma bar ra ca de acam pa men to. Sor te que já não ha -
via mais nin guém dor min do nela. Uma onça che ga
ata can do e des tru in do toda a bar ra ca.

Sur pre sas es tão por toda a mata. Uma co bra su -
cu ri se pre pa ra para dar o bote. Ela mede qua se seis
me tros e é ca paz de en go lir um ser hu ma no. Evi tan do
os ani ma is, eles tre i nam para com ba ter o pró prio ho -
mem. São si mu la dos vá ri os com ba tes.

Os úl ti mos dias do cur so são de ci si vos. Eles es -
tão há 48 ho ras sem be ber, co mer e dor mir. Já ca mi -
nha ram 36 qui lô me tros car re gan do 50 qui los de equi -
pa men tos. O Sar gen to Wil son, do exér ci to in glês, e o
Sar gen to Sir na mes, da Le gião Estran ge i ra Fran ce sa,
es tão no li mi te. “A gen te nun ca sabe quan do é o li mi te
do ho mem. Tem mo men tos que pen so que vou mor -
rer, aqui vejo que o li mi te está mu i to pró xi mo da mor -
te”, diz o Sar gen to fran cês.

Mais exa us to, o Sar gen to in glês diz que é mu i to
di fí cil um es tran ge i ro se adap tar à Sel va Ama zô ni ca.
“O sol da do bra si le i ro, fi lho de ín di os, tem mais chan ce 
de ven cer uma guer ra na sel va”, diz ele, que é con fir -
ma do pelo Te nen te Me i rel les:

“Ne nhum es tran ge i ro con se gue ser me lhor que
o sol da do bra si le i ro, mes mo aque les es pe ci a lis tas
ran gers e ma ri ners ame ri ca nos. ”Por que abrir a flo -
res ta para es tran ge i ros? Quem ga ran te que eles não
são es piões? Eu sei que al guns são es piões, e é aí
que eu te nho a opor tu ni da de de apre sen tar as di fi cul -



da des que eles vão ter se um dia re sol ve rem in va dir",
co men ta o Co ro nel Wil son.

A Flo res ta Ama zô ni ca, que cor res pon de a 55%
do ter ri tó rio bra si le i ro, é pri o ri da de dos mi li ta res por ca -
u sa da co bi ça in ter na ci o nal. As fra ses a se guir fo ram ti -
ra das do ar qui vo do co man do mi li tar da Ama zô nia:

“Se os pa í ses sub de sen vol vi dos não
con se guem pa gar suas dí vi das ex ter nas,
que ven dam suas ri que zas, seus ter ri tó ri os
e suas fá bri cas”.

Mar ga reth That cher, 1983
“Ao con trá rio do que os bra si le i ros

pen sam, a Ama zô nia não é de les, mas de
to dos nós. Ofe re ce mos o per dão da dí vi da
ex ter na em tro ca da flo res ta”.

Al Gore, 1989
“O Bra sil pre ci sa ace i tar uma so be ra -

nia re la ti va so bre a Ama zô nia”.
Fran ço is Mit ter rand, 1989
“O Bra sil deve de le gar par te dos seus

di re i tos so bre a Ama zô nia aos or ga nis mos
in ter na ci o na is com pe ten tes”.

Gor ba chev, 1992
“Caso o Bra sil re sol va fa zer uso da

Ama zô nia, pon do em ris co o meio am bi en te 
nos Esta dos Uni dos, te mos que es tar pron -
tos para in ter rom per este pro ces so ime di a -
ta men te”.

Ge ne ral Pa trick Hu gles
“Cada um de nos sos guer re i ros de sel -

va vale dez de qual quer um es tran ge i ro.
Eles po dem até in va dir, mas não sa i rão vi -
vos da flo res ta”, opi na o Co ro nel Wil son.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 313, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Com vis tas a ins tru ir o Pro je to de De cre to Le gis -

la ti vo nº 236, de 2000, re que i ro, nos ter mos do art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 
215, I, a, 216 e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, seja en ca mi nha da ao Exce len tís si mo Se -
nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al a se guin te so li ci ta ção:

1 – Infor ma ção so bre a si tu a ção da em pre sa TV
Ôme ga Ltda. jun to ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da -
de So ci al (INSS), no to can te às obri ga ções so ci a is re -
fe ren tes a seus em pre ga dos, e a re mes sa dos res -
pec ti vos ex tra tos men sa is;

2 – Infor ma ção so bre a si tu a ção da em pre sa TV
Man che te Ltda. jun to ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri -
da de So ci al (INSS), no to can te às obri ga ções so ci a is
re fe ren tes a seus em pre ga dos, de 1982 a 1999, e a
re mes sa dos res pec ti vos ex tra tos men sa is.

Jus ti fi ca ção

Encon tra-se na Co mis são de Edu ca ção des ta
Casa le gis la ti va, para pa re cer, o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 236, de 2000, que re no va a con ces são
trans fe ri da da TV Man che te à TV Ôme ga (nome fan -
ta sia Rede TV!) por meio do De cre to s/n, de 14 de
maio de 1999, para ex plo ra ção de ser vi ço de te le vi -
são aber ta nas ci da des do Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri -
zon te, Re ci fe, For ta le za e São Pa u lo.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Se na -
do Fe de ral, 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 às
for ma li da des e cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu -
ção SF nº 39, de 1992.

Essa nor ma in ter na elen ca uma sé rie de in for -
ma ções 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, e
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da 
Co mis são. O cum pri men to das obri ga ções pre vi den -
ciá ria e tra ba lhis ta in clui-se, evi den te men te, en tre as
exi gi das das emis so ras.

No pre sen te caso, há de nún ci as de que a TV
Ôme ga não vem hon ran do o con tra to de com pra e
ven da fir ma do com a TV Man che te, re sul tan te de ne -
go ci a ções pa tro ci na das pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, que diz, tex tu al men te, em sua cláu su la ter ce i ra:

Cons ti tu em res pon sa bi li da des da Ôme ga, a li -
qui da ção das se guin tes obri ga ções da TV Man che te:

– as se gu rar nu me rá rio para o re co lhi men to das
par ce las das con tri bu i ções pa ra fis ca is de vi das ao INSS
e do FGTS de vi do à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral (...);

– efe tu ar, por con ta e or dem da TV Man che te, o
pa ga men to dos sa lá ri os em atra so re la ti vos aos fun ci -
o ná ri os da que la em pre sa.

Essas as ra zões que nos le vam a apre sen tar o
pre sen te re que ri men to de in for ma ções, de modo a
em ba sar a apre ci a ção do ato de re no va ção da con -
ces são para ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens, ora sob aná li se da Co mis são de
Edu ca ção.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. –  Se -
na do ra He lo í sa He le na

(À Mesa para de ci são.)



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos 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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 314, DE 2001

De voto de apo io, apla u so e con gra -
tu la ções re la ti vo à ins ti tu i ção in ter na ci o -
nal de um im pos to so bre tran sa ções
cam bi a is.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 214, com bi na do com o

art. 223 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro que esta Casa en ca mi nhe aos Par la men tos
dos pa í ses mem bros da União Inter par la men tar a
ma ni fes ta ção que se se gue:

O Se na do Fe de ral da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil apóia a cri a ção de um im pos to so bre as tran sa -
ções cam bi a is, de alí quo ta re du zi da, com vis tas a re -
du zir a es pe cu la ção e a evi tar a de ses ta bi li za ção das
mo e das na ci o na is;

A ado ção do re fe ri do im pos to nos mol des pro -
pos tos por Ja mes To bin, Prê mio No bel de Eco no mia,
deve ser ob je to de Acor do Inter na ci o nal a ser fir ma do
pelo ma i or nú me ro pos sí vel de Na ções, em es pe ci al
por aque las que têm ju ris di ção so bre cen tros fi nan ce -
i ros res pon sá ve is por vo lu me ele va do de ope ra ções
cam bi a is;

O pro du to da ar re ca da ção do im pos to deve ser
apli ca do no aten di men to às ne ces si da des glo ba is
mais ur gen tes, en tre as qua is: so cor ro em si tu a ções
de ca la mi da de pú bli ca, com ba te à po bre za, pro te ção
do meio am bi en te, de sen vol vi men to so ci al; é cru ci al
que haja trans fe rên cia lí qui da de re cur sos dos pa í ses
ri cos para os po bres;

O Se na do bra si le i ro apla u de os Par la men tos que 
já apro va ram re so lu ções fa vo rá ve is à ins ti tu i ção in ter -
na ci o nal do im pos to To bin; con gra tu la-se com aque les
que já to ma ram a ini ci a ti va de dis cu tir e vo tar pro po si -
ções re la ti vas ao tema; e re co men da aos de ma is que
exa mi nem a con ve niên cia de ini ci ar o de ba te so bre
essa ques tão, tão re le van te para a Hu ma ni da de.

Jus ti fi ca ção

I – A Glo ba li za ção Fi nan ce i ra

Os dé fi cits or ça men tá ri os e co mer ci a is crô ni -
cos da eco no mia nor te-americana le va ram o Pre si -

den te Ni xon a de cre tar, em agos to de 1971, a in con -
ver si bi li da de do dó lar, em ouro, rom pen do, uni la te ral -
men te, as re gras so bre as qua is se as sen ta va todo o
sis te ma de pa ri da de fixa das mo e das, con cer ta do em
Bref ton-Woods. As moe das pas sa ram a flu tu ar li vre -
men te.

O sis te ma de ta xas de câm bio flu tu an tes, no
qual os ope ra do res fi nan ce i ros pri va dos de sem pe -
nham um pa pel de ci si vo na de ter mi na ção dos pre ços
re la ti vos das mo e das – as ta xas de câm bio –, cons ti -
tu iu o pri me i ro pas so na for ma ção de um mer ca do fi -
nan ce i ro mun di a li za do. A li be ra li za ção dos flu xos de
ca pi ta is e a ”se cu ri ti za ção“ dos tí tu los da dí vi da pú bli -
ca re pre sen ta ram o se gun do pas so. O ter ce i ro e úl ti -
mo foi al can ça do na se gun da me ta de dos anos 80
sob a for ma de big bang na ci da de de Lon dres e de -
po is em to das as ou tras pra ças dos pa í ses da Orga ni -
za ção para a Co o pe ra ção e o De sen vol vi men to Eco -
nô mi co (OCDE) me di an te a li be ra li za ção e des re gu -
la men ta ção dos mer ca dos.

Os anos 90 mar ca ram a in te gra ção dos pa í ses
não-membros da OCDE, os pa í ses de ”eco no mia em
tran si ção“ e os ”pa í ses de in dus tri a li za ção re cen te“
da Ásia e da Amé ri ca La ti na, nos qua is a li be ra li za ção 
e a des re gu la men ta ção eram par ti cu lar men te in te -
res san tes aos gran des es pe cu la do res fi nan ce i ros es -
tran ge i ros. É im por tan te res sal tar que essa in te gra -
ção foi for te men te ”es ti mu la da“ pelo FMJ, pelo Ban co
Mun di al e pelo go ver no ame ri ca no.

No fi nal des sas gran des mu dan ças ins ti tu ci o na -
is e po lí ti cas, as ins ti tu i ções de base des ta eco no mia
de mer ca do fi nan ce i ro mun di a li za do pas sa ram a ser:
a) os mer ca dos de di vi sas e tí tu los; b) os mer ca dos

se cun dá ri os de obri ga ções, em que os bô nus do 
Te sou ro po dem ser ven di dos a qual quer mo men to; e
c) as bol sas de va lo res, nas qua is as ações são com -
pra das e ven di das per ma nen te men te.

II – A Vo la ti li da de e a Insta bi li da de dos Mer ca dos
Cam bi a is e Fi nan ce i ros

Tudo isso con fe re à mun di a li za ção fi nan ce i ra
uma vo la ti li da de e uma ins ta bi li da de ex tre ma men te
ele va das. Em pou co mais de uma dé ca da (1986 a
1998), o vo lu me de tran sa ções cam bi a is, em es ca la
pla ne tá ria, au men tou de US$200 bi lhões para
US$1,8 tri lhão por dia. Mais que o vo lu me, o que im -
pres si o na é o ele va do grau de con cen tra ção e es pe -
cu la ção. Com efe i to, oito pra ças, ape nas, são res -
pon sá ve is por 82% das tran sa ções, a sa ber: Lon -
dres – 32%, Nova Ior que – 18%, Tó quio – 8%, Cin -



ga pu ra – 7%, Frank furt – 5%, Ber na – 4%, Hong
Kong – 4% e Pa ris – 4%.

A li qui dez é o ele men to-chave para ti rar pro ve i to 
das flu tu a ções que ocor rem, a cada mi nu to, no va lor
das mo e das. Assim sen do, 80% das tran sa ções cor -
res pon dem às idas e vin das de du ra ção in fe ri or a uma 
se ma na útil – de qua tro a cin co dias; 40% se dão em
dois dias ou me nos. So men te uma ín fi ma fra ção das
ope ra ções, es ti ma da em 3% pe los ob ser va do res
mais ri go ro sos e em 8% pe los mais con des cen den -
tes, tem por ob je ti vo efe tu ar a com pen sa ção das tran -
sa ções no co mér cio in ter na ci o nal ou ser vir de ve í cu lo 
para as trans fe rên ci as de ca pi ta is des ti na dos aos in -
ves ti men tos pro du ti vos. Mes mo se a es ti ma ti va do
mon tan te das tran sa ções ”ne ces sá ri as“ for ele va da
de ma ne i ra a in clu ir o to tal das ope ra ções se cun dá ri -
as (as de ri va das das ope ra ções fi nan ce i ras) e uma
taxa de ris co ou de pre ca u ção for es ta be le ci da pe los
ex por ta do res em face do câm bio, ela não atin gi ria
mais do que 20% do to tal.

Os de ten to res des ses ati vos lí qui dos, em es pe -
ci al cer tas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, têm um des me su -
rá vel po der de fogo no jogo da es pe cu la ção (e ata -
que) con tra as mo e das, ge ran do su ces si vas cri ses fi -
nan ce i ras, não só na Pe ri fe ria como no Pri me i ro Mun -
do. A ti tu lo de exem plo, lem bre mo-nos que, só nos úl -
ti mos dez anos, vá ri os pa í ses fo ram atin gi dos: a Fran -
ça, a Itá lia e a Ingla ter ra (1992, 1993 e 1996/7), o Mé -
xi co (1994), o Su des te da Ásia – Co réia, Ta i lân dia,
Indo né sia, Ma lá sia e Fi li pi nas (1997), a Rús sia
(1998), o Bra sil (1999), o Equa dor (2000) e, mais re -
cen te men te, a Tur quia (2001). Isto para não fa lar nas
cri ses que aba la ram ou tros se to res de mer ca do fi nan -
ce i ro, en tre as qua is a do Bah rings Bank, a da Bol sa
de Va lo res de Wall Stre et (1997) e a do fun do es pe cu -
la ti vo LTCM (1998).

Os pa í ses afe ta dos pe las cri ses, em es pe ci al os
me nos de sen vol vi dos, de las emer gem en fra que ci -
dos. As mo e das são ma xi-desvalorizadas; as re ser -
vas in ter na ci o na is se es va em; as dí vi das pú bli cas
cres cem; o em pre go e os sa lá ri os caem; as ins ti tu i -
ções eco nô mi cas e po lí ti cas se fra gi li zam; os pa í ses
se em po bre cem e mu i tas em pre sas na ci o na is são
trans fe ri das à pro pri e da de de es tran ge i ros.

III – O Impos to To bin

Ja mes To bin, bri lhan te eco no mis ta ame ri ca no,
pro fes sor da Uni ver si da de de Yale, la u re a do com o
Prê mio No bel de Eco no mia em 1981, pri me i ra men te 
em 1972 e, de po is em 1978, pro pôs a cri a ção de
um tri bu to so bre as tran sa ções de câm bio. O im pos -

to se ria co bra do me di an te a apli ca ção de uma alí -
quo ta in ter na ci o nal men te uni for me so bre to das as
con ver sões de mo e da. O tri bu to tor na ria one ro so o
aces so ao mer ca do de câm bio para qual quer ope ra -
ção cam bi al cujo ob je ti vo fos se uma po si ção tem po -
rá ria em re la ção a uma mo e da com fim es pe cu la ti -
vo; li mi ta ria a es pe cu la ção e es ta bi li za ria o mer ca do 
ao ní vel do mon tan te das ope ra ções de câm bio re al -
men te ne ces sá ri as aos in ves ti men tos e às tran sa -
ções co mer ci a is, “fil tran do” suas ope ra ções de ma -
ne i ra mu i to sim ples. Su po nha mos que um ope ra dor
fi nan ce i ro con ver tes se o real em dó lar. Ele pa ga ria,
por exem plo, um tri bu to de 0,1% so bre a tran sa ção.
Se con ver tes se, em se gui da, o dó lar em real, pa ga -
ria de novo o mes mo tri bu to de 0,1%. Se re a li zas se
es sas ope ra ções de ida e vin da uma vez por dia
(útil), o mon tan te anu al do tri bu to a pa gar che ga ria a 
48%. Em caso de ida e vin da se ma nal, o mon tan te
anu a li za do não pas sa ria de 10%, e se ria de 2,4%,
em caso de idas e vin das men sa is.

As ati vi da des es pe cu la ti vas or ga ni za das, que
são o apa ná gio dos mer ca dos de ações e dos mer ca -
dos nos qua is as mer ca do ri as são trans for ma das em
ati vos fi nan ce i ros, não de vem do mi nar os mer ca dos
cam bi a is, pois as mo e das, além de so be ra nas, são
ins tru men tos eco nô mi cos fun da men ta is para o fun ci -
o na men to da pro du ção.

O ob je ti vo de To bin é cla ro: di mi nu ir as flu tu a -
ções das ta xas de câm bio; amor te cer os ata ques es -
pe cu la ti vos con tra as mo e das e as con se qüên ci as
dos cho ques fi nan ce i ros in ter na ci o na is; me lho rar a
ca pa ci da de de os go ver nos e os ban cos cen tra is exe -
cu ta rem po lí ti cas mo ne tá ri as e fis ca is; au men tar a co -
or de na ção de po lí ti cas ma cro e co nô mi cas dos pa í ses
mais in flu en tes do mun do. Esses re sul ta dos te ri am
como co ro lá rio a di mi nu i ção do po der que, hoje, os
mer ca dos fi nan ce i ros in ter na ci o na is de têm so bre os
go ver nos na ci o na is.

IV – Ou tros Efe i tos Be né fi cos do Impos to To bin

A ar re ca da ção de mon tan te con si de rá vel de
re cur sos, cal cu la dos en tre US$150 a US$300 bi -
lhões anu a is, te ria um im pac to ex tre ma men te fa vo -
rá vel à hu ma ni da de, caso os re cur sos fos sem ca na -
li za dos para ações de com ba te à po bre za, de pro te -
ção do meio am bi en te, de de sen vol vi men to so ci al e
de aten di men to às si tu a ções de emer gên cia em
todo o mun do.

A co bran ça do tri bu to se pro ces sa ria em ní vel
na ci o nal; cada país se ria en car re ga do de ar re ca dá-lo
nas tran sa ções ocor ri das sob a sua ju ris di ção e se
apro pri a ria da to ta li da de ou de par te do seu re sul ta -



do, de acor do com re gras de dis tri bu i ção, que se ri am
de fi ni das por con sen so, após am pla ne go ci a ção in -
ter na ci o nal. É cru ci al que haja uma trans fe rên cia lí -
qui da de re cur sos dos pa í ses ri cos para os po bres,
pois a trans fe rên cia que tem ocor ri do des de os anos
80, por for ça da “glo ba li za ção fi nan ce i ra”, é dos po -
bres para os ri cos.

V – Argu men tos Con trá ri os ao Impos to To bin

Os opo si to res do Impos to To bin, de boa ou
má-fé, têm des fi la do ar gu men tos de or dem eco nô -
mi ca, po lí ti ca e ope ra ci o nal con tra a ins ti tu i ção do
tri bu to glo bal.

V. 1 – Crí ti cas de Ordem Eco nô mi ca

Ca pi ta ne a dos pelo pro fes sor Mil ton Fri ed man,
tam bém Prê mio No bel de Eco no mia, há os que de -
fen dem, in con di ci o nal men te, os es pe cu la do res. O
por ta-voz do li be ra lis mo e do mo ne ta ris mo sus ten ta, 
des de os anos 50, uma con cep ção de mer ca do fi -
nan ce i ro em que a es pe cu la ção se ria na tu ral men te
es ta bi li za do ra. O es pe cu la dor se ria ca paz de de ter -
mi nar os pre ços de equi lí brio. Ele ven de ria quan do o 
pre ço atu al fos se su pe ri or ao pre ço de equi lí brio,
para apro ve i tar a alta, e des sa ma ne i ra pre ci pi ta ria o 
re tor no ao equi lí brio. Pe las mes mas ra zões, ele
com pra ria quan do o pre ço de mer ca do fos se in fe ri or 
ao pre ço de equi lí brio.

Os fa tos des men ti ram essa te o ria. O sur gi men to 
do re gi me de câm bio flu tu an te am pli ou a es pe cu la ção 
sem que a vo la ti bi li da de das ta xas de câm bio re con -
du zis se ao equi lí brio os dé fi cits em tran sa ções cor -
ren tes, e au men tas se a au to no mia das po lí ti cas eco -
nô mi cas. Os es pe cu la do res são, mu i tas ve zes, au to -
res de “pro fe ci as au to-realizáveis.” Agin do com ins tin -
to de ma na da le vam os mer ca dos a pre ci pi tar a re a li -
za ção de suas apos tas, cujo prin ci pal ob je ti vo é sem -
pre o de ti rar o má xi mo pro ve i to das cir cuns tân ci as.

Argu men ta-se que o tri bu to au men ta os cus tos de
tran sa ção, o que é pre ju di ci al à li vre cir cu la ção de ca pi -
ta is. Ora, já foi de mons tra do que só as ati vi da des es pe -
cu la ti vas – de cur tís si mo pra zo – são efe ti va men te one -
ra das, sen do este o ob je ti vo prin ci pal do im pos to. O cus -
to adi ci o nal in cor ri do pe las ati vi da des “ne ces sá ri as” de
pro du ção, co mér cio e in ves ti men tos é mí ni mo e é mais
que com pen sa do pela es ta bi li da de pro por ci o na da aos
mer ca dos cam bi a is pelo pró prio im pos to.

V. 2 – Crí ti cas de Ordem Po lí ti ca

Os cé ti cos afir mam que nun ca será pos sí vel
al can çar o con sen so in ter na ci o nal ne ces sá rio à ado -
ção do im pos to To bin. Há, con tu do, ra zões para crer

que a Hu ma ni da de pode avan çar, ain da mais, na
so lu ção “glo bal” de seus pro ble mas. Já foi ca paz de
cri ar or ga nis mos mul ti la te ra is, de es tru tu ra com ple -
xa e, ao mes mo tem po, es pe ci a li za da, como: a
Orga ni za ção das Na ções Uni das e suas agên ci as; o 
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal; o Ban co Inter na ci o -
nal de Re cons tru ção e De sen vol vi men to e a Orga ni -
za ção Mun di al de Co mér cio. Qu in ze pa í ses da Eu -
ro pa, al guns dos qua is ri va is his tó ri cos, abo li ram as
bar re i ras adu a ne i ras e uni fi ca ram seus mer ca dos
ab di can do de par te subs tan ci al de sua so be ra nia.
Doze de les cons ti tu í ram uma mo e da úni ca.

Não se pode ar gu men tar que com im pos to é di -
fe ren te, pois já exis te pre ce den te en co ra ja dor. Com
efe i to, a União Eu ro péia fi nan cia sua in fra-estrutura
com a co bran ça de um im pos to su pra na ci o nal – o im -
pos to de im por ta ção – re gu la do pela Ta ri fa Exter na
Co mum dos quin ze pa í ses-membros.

É sem pre pos sí vel che gar-se a um acor do,
quan do a ne ces si da de de co or de na ção po lí ti ca so -
bre pu ja o ris co da ina ção con tí nua. As con se qüên ci as 
eco nô mi cas de um ter re mo to fi nan ce i ro, em es ca la
glo bal, e o co lap so so ci al, dele de cor ren te, se ri am in -
su por tá ve is para a Hu ma ni da de. Por isso, até mes mo
de fen so res ar do ro sos do li vre mer ca do ad vo gam a
im po si ção de um tri bu to so bre as trans fe rên ci as fi -
nan ce i ras in ter na ci o na is, com vis tas a pro te ger a eco -
no mia real.

Não é exa ge ro afir mar que, pela pri me i ra vez,
há uma co in ci dên cia de in te res se en tre os pa í ses de -
sen vol vi dos e os sub de sen vol vi dos: uns e ou tros bus -
cam ma i or au to no mia go ver na men tal, de for ma a re -
cu pe rar sua ca pa ci da de de for mu lar e exe cu tar po lí ti -
cas ma cro e co nô mi cas e de vol ver a seus ban cos cen -
tra is o po der de in ter ven ção efe ti va. Os ci da dãos es -
tão cres cen te men te frus tra dos com a ir ra ci o na li da de
des tru ti va da es pe cu la ção.

V.3 – Crí ti cas de Ordem Ope ra ci o nal

Não po dem ser le va das a sé rio as afir ma ções
de que os ope ra do res en con tra rão sem pre um “je i to” 
de eva dir-se ao pa ga men to do im pos to e que, se
isto não for pos sí vel em seus pa í ses de ori gem, le -
va rão o di nhe i ro para os pa ra í sos fis ca is.

Em pri me i ro lu gar, sem pre hou ve e sem pre ha -
ve rá ten ta ti vas de eva são ao pa ga men to de qual quer
im pos to; nem por isso, os go ver nos de sis ti ram de co -
brar im pos tos em todo o mun do, a exem plo do Impos -
to de Ren da e do IVA. Eles têm, ao con trá rio, aper fe i -
ço a do os re gu la men tos e os ins tru men tos de fis ca li -



za ção e dis su a são dos con tri bu in tes vi san do ao ple no 
cum pri men to das obri ga ções tri bu tá ri as.

Os opo si to res do im pos to To bin adu zem a pos -
si bi li da de de as tran sa ções em di nhe i ro (à vis ta) nos
mer ca dos de câm bio se rem subs ti tu i das pe los cha -
ma dos de ri va ti vos. É cla ro que, te o ri ca men te, o tri bu -
to deve es ten der-se a to das as ope ra ções as so ci a das 
ou de ri va das – con tra tos a ter mo, swaps, op ções etc.
–, mes mo que a uma taxa in fe ri or.

A idéia, se gun do a qual os pa ra í sos fis ca is como 
as Ba ha mas ou as Ilhas Cay man po de ri am in vi a bi li -
zar o im pos to em ques tão, é, no mí ni mo, exa ge ra da.
Como ob ser vou Ja mes To bin, se es ses pa ra í sos fis -
ca is fos sem tão atra ti vos, como ex pli car que o ca pi tal
fi nan ce i ro in ter na ci o nal não te nha ain da mi gra do para 
lá ma ci ça men te para es ca par de qual quer tipo de im -
pos to?

Vá ri as téc ni cas po de ri am ser usa das para abor -
tar essa su pos ta mi gra ção de ca pi ta is, como, por
exem plo:

a) co brar o tri bu to no lo cal em que os ban -
cos e os de a lers es tão fi si ca men te si tu a dos;

b) pe na li zar as trans fe rên ci as para os pa ra -
í sos fis ca is com uma taxa su pe ri or à vi gen te para os
de ma is pa í ses;

c) con di ci o nar a par ti ci pa ção de cada país
na re ce i ta do im pos to ao seu es for ço ar re ca da dor e à
im ple men ta ção de me di das de com ba te à la va gem de 
di nhe i ro.

Por ou tro lado, o de sen vol vi men to con tí nuo da in -
for má ti ca fa ci li ta, enor me men te, a ar re ca da ção des se
im pos to. To das as tran sa ções po dem ser fa cil men te
ras tre a das pe los me i os ele trô ni cos dis po ní ve is.

Ade ma is, a alta con cen tra ção ge o grá fi ca das
ope ra ções, já re fe ri da an te ri or men te, e o pe que no nú -
me ro de ban cos, so ci e da des de in ves ti men to e câ ma -
ras in ter na ci o na is de com pen sa ção, in ter ve ni en tes
no mer ca do, con cor rem para vi a bi li zar o acom pa nha -
men to e a fis ca li za ção das au to ri da des.

A ad mi nis tra ção des se tri bu to “glo bal” es tre i ta -
ria, au to ma ti ca men te, a co o pe ra ção en tre go ver nos e
ins ti tu i ções mul ti la te ra is, como a ONU, o Ban co de
Com pen sa ções Inter na ci o na is, o FMI e o BIRD, com
re sul ta dos po si ti vos para a eco no mia mun di al.

VI – Apo io Cres cen te à Insti tu i ção do Impos to To bin

O im pos to To bin não é um mero de va ne io de
or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, que, às cen te nas,
em es ca la pla ne tá ria, vêm mo bi li zan do a opi nião pú -
bli ca e pres si o nan do os go ver nos para a sua ado ção.

Os go ver nos da Fran ça e da Aus trá lia já se ma -
ni fes ta ram, pú bli ca e ofi ci al men te, em fa vor des se ins -
tru men to. O Pri me i ro-Ministro da Ma lá sia de cla rou,
em 1998, que “o co mér cio es pe cu la ti vo de mo e das é
des ne ces sá rio, im pro du ti vo e to tal men te imo ral”, e
“tem que aca bar”. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, em con fe rên ci as de cú pu la de que tem par -
ti ci pa do – en tre as qua is as Ci me i ras Eu -
ro-ibero-americanas, o Encon tro do G-7 e ou tras –
de fen de vi go ro sa men te a idéia.

Os par la men tos de um nú me ro cres cen te de pa -
í ses vêm de ba ten do, com ên fa se, o tema, que ago ra é 
par te in te gran te de suas agen das e ob je to de pro po si -
ções. Os de ba tes nos par la men tos su í ço e ale mão
têm avan ça do cada vez mais. Os Par la men tos Eu ro -
peu e Fran cês e a Câ ma ra dos Co muns do Re i no Uni -
do dis cu tem, atu al men te, pro po si ções for mal men te
apre sen ta das no sen ti do de dar su por te à cri a ção do
tri bu to. Em 11 de abril de 2000, o De pu ta do Pe ter De -
Fa zio e o Se na dor Paul Well sto ne pro to co la ram o
Pro je to de Re so lu ção do Con gres so dos Esta dos Uni -
dos nº 301, cujo in ten to é o de “ta xar as tran sa ções
cam bi a is para de ter a es pe cu la ção ex ces si va”. O
Con gres so do Ca na dá foi o pri me i ro a apro var uma
re so lu ção nes se sen ti do, en quan to o Go ver no da Fin -
lân dia já in tro du ziu um ca pí tu lo so bre o tema em seus
re gu la men tos.

O Se na do bra si le i ro não po de ria fi car alhe -
io a essa ques tão trans cen den tal. E che ga da a hora
de apo i ar a cri a ção in ter na ci o nal do im pos to so bre as
tran sa ções cam bi a is.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

(À Co mis são de Re cla ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Nos
ter mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re -
que ri men to lido será des pa cha do à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Na ses são an te ri or, foi lido o Re que ri men to nº
307, de 2001, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, so li -
ci tan do con sul ta à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia so bre a pos si bi li da de de o Se na do apro -
var re que ri men to para a re ti ra da do Pro je to de Lei do
Se na do nº 164, de 2000, que já está em tra mi ta ção na 
Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Pas sa-se à vo ta ção do 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 Pre si dên cia fará a con sul ta à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
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, pela or dem, ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, per mi ta-me, Se na dor Ja der
Bar ba lho, an tes de apre ci ar mos o pri me i ro item da
pa u ta, for mu lar uma ques tão que, acre di to, seja de
gran de im por tân cia para esta ins ti tu i ção que V. Exª
pre si de. 

V. Exª en ca mi nhou um re que ri men to à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que foi hoje
exa mi na do, e que pos si bi li ta ria, se apro va do, a sus -
pen são da imu ni da de par la men tar de V. Exª para que
seja, even tu al men te, pro ces sa do pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. A ma i o ria da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con si de ran do que não há
até ago ra for ma li za ção de algo con cre to, con clu iu que 
não de ve ria apro var esse re que ri men to. 

V. Exª tem cons ciên cia do quão a Na ção, o povo
bra si le i ro, está em pe nha do no exa me do des ti no da ins -
ti tu i ção e do que po de rá ocor rer com V. Exª. Não se tra ta 
ape nas de uma ques tão pes so al, mas da ins ti tu i ção, na
me di da em que V. Exª a pre si de. To dos nós, os Se na do -
res, te mos con ver sa do a esse res pe i to. A im pren sa nos
per gun ta a cada mo men to so bre o as sun to. Nós, do Blo -
co da Opo si ção, do Par ti do dos Tra ba lha do res, a cada
dia so mos ins ta dos a re fle tir so bre o que fa zer. 

Há al gu mas se ma nas, V. Exª foi um dos sig na tá -
ri os do re que ri men to da CPI mis ta para apu rar os inú -
me ros ca sos de cor rup ção no âm bi to do Exe cu ti vo; al -
guns dos qua is de nun ci a dos pelo en tão Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães e ou tros até mes mo por V.
Exª, como no caso das áre as de ação de in fluên cia do 
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Na que la opor tu -
ni da de, am bos ha vi am as si na do o do cu men to, e V.
Exª dis se, in clu si ve pu bli ca men te, que in for ma ra ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so que se con -
si de ra va na obri ga ção mo ral de as si nar aque le re que -
ri men to para que, pe ran te os seus Pa res, na Casa
que V. Exª pre si de, pu des se ter a opor tu ni da de de es -
cla re cer in te i ra men te todo e qual quer epi só dio.

Ape sar da re ti ra da de as si na tu ra de di ver sos
De pu ta dos, o que in vi a bi li zou o re que ri men to de CPI,
nós, Se na do res, con si de ra mos que é im por tan te in -
sis tir na ques tão, pelo me nos no âm bi to do Se na do.
Vin te e seis Se na do res, den tre os qua is di ver sos do
seu Par ti do, o PMDB, as si na ram o re que ri men to. 

Com mu i to res pe i to a V. Exª, gos ta ria de ex pres -
sar que ava lio como im por tan te que V. Exª, re i te ran do
a sua po si ção an te ri or, vi es se a as si nar tam bém esse
re que ri men to. Com cer te za, se ria uma as si na tu ra de
ex tra or di ná rio peso, pois se ria a 27ª, aque la que com -
ple ta ria um ter ço das as si na tu ras cons ti tu ci o nal men -
te ne ces sá ri as para a ins ta la ção da CPI. 

Sr. Pre si den te, não peço que V. Exª res pon da de 
pron to, mas faço essa pon de ra ção cer to de que es tou 
re fle tin do o sen ti men to dos com pa nhe i ros do Blo co
de Opo si ção e tam bém dos 26 Srs. Se na do res, mu i -
tos dos qua is seus co le gas de Par ti do, que as si na ram 
o re que ri men to. 

Sr. Pre si den te, a cada mo men to em que sur ge o
re la to de uma tes te mu nha, como aque les re fe ri dos
por V. Exª no dis cur so de se gun da-feira, fi ca mos a
pen sar: ”Quem sabe pu des sem es sas pes so as vi rem
à CPI para re la tar os fa tos de que são tes te mu nhas
ou que co nhe cem, ou os do cu men tos!“ Se isso ocor -
res se, Sr. Pre si den te, V. Exª te ria, de pron to, a pos si bi -
li da de de es cla re cer es ses epi só di os. Essa se ria a
gran de van ta gem da CPI. 

Assim, Sr. Pre si den te, de i xo aqui essa re fle xão.
V. Exª terá a opor tu ni da de de, nos pró xi mos dias, pen -
sar a esse res pe i to. Infor ma-se que as re vis tas se ma -
na is e os jor na is po de rão tra zer no vos fa tos. Por tan to,
é ca paz de con ti nu ar mos a nos de fron tar com es ses
so bres sal tos. 

Com pre en do per fe i ta men te a an gús tia de V.
Exª, e essa an gús tia, essa pre o cu pa ção, com cer te za 
é de to dos nós, dos 81 Se na do res. A cada lu gar que
com pa re ce mos, nós, Se na do res, so mos ques ti o na -
dos: ”E ago ra, o que vo cês vão fa zer?“ 

Então, de i xo aqui essa su ges tão, que é tam bém
um ape lo. Quem sabe V. Exª pos sa re fle tir e se de ci dir
pela as si na tu ra do re que ri men to de CPI! Inclu si ve, se
não ha via a pre vi são de se dis cu tir este úl ti mo as sun to, 
o dos TDAs, até por su ges tão de V. Exª ele po de ria ser
in clu í do. Com cer te za, to dos nós, sig na tá ri os, con cor -
da ría mos em que o as sun to tam bém fos se in clu í do. 

Des sa for ma, se ria a nos sa Casa, o Se na do Fe -
de ral, ins ti tu i ção que V. Exª pre si de, a pri me i ra a re a li -
zar a ave ri gua ção de to dos os fa tos, as se gu ran do-se
a V. Exª o es cla re ci men to ca bal di an te de qual quer
de po i men to ou de qual quer do cu men to que por ven tu -
ra vi es se ao âm bi to da CPI.

Obvi a men te, se a CPI se re a li zar, como ela tra -
ta rá de di ver sos as sun tos, ava lio que, em de fe sa do
Se na do Fe de ral, to dos con cor da ría mos em que as
pri me i ras ques tões a se rem tra ta das fos sem as re la ti -
vas à Su de ne, à Su dam, ao Incra e aos TDAs, para
que fos sem es cla re ci das o quan to an tes. 



Essa é a ques tão que for mu lo a V. Exª, Se na dor
Ja der Bar ba lho, para que res pon da no mo men to que
ava li ar como ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Su plicy, não há ques tão de or dem a ser re sol vi da.
As re fle xões de V. Exª sem pre são mu i to lú ci das e ga -
ran to-lhe que de di ca rei todo o pró xi mo fi nal de se ma -
na a re fle tir so bre elas. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– Nº 96, de 2001 (nº 2.428/2001, na ori gem), de
6 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
333/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da na Se cre ta ria de Edu ca ção do Esta do do
Mato Gros so ob je ti van do a fis ca li za ção da apli ca ção
de re cur sos fe de ra is des cen tra li za dos (TC– nº
425.090/97-3); e

– Nº 97, de 2001 (nº 2.484/2001, na ori gem), de
6 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
337/2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre a re pre -
sen ta ção da la vra do Pro cu ra dor da Re pú bli ca José
Gu i lher me Fer raz da Cos ta, in te gran te do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral Pro cu ra do ria da Re pú bli ca em São
José dos Cam pos – SP, em vir tu de da au to ri za ção,
con ce di da pelo De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem – DNER, à Con ces si o ná ria da Ro do via
Pre si den te Du tra S/A – No va du tra, para ins ta la ção de
nova pra ça de pe dá gio, no mu ni cí pio de Ja ca reí/SP,
su pos ta men te em de sa cor do com o con tra to de con -
ces são (TC– nº 014.824/2000-8).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re ce beu o Avi so nº 98, de 2001 (nº 652/2001, 
na ori gem), de 7 do cor ren te, do Pre si den te do Tri bu -
nal de Con tas da União, en ca mi nhan do có pia do Re -
la tó rio de au di to ria de ve ri fi ca ção da vi a bi li da de téc ni -
co-operacional de re pas se do Te sou ro Na ci o nal e à
Pre vi dên cia So ci al da re ce i ta, pela rede ar re ca da do -
ra, no mes mo dia em que ar re ca da da.

O ex pe di en te vai às Co mis sões de Fis ca li za ção
e Con tro le, e de Assun tos Eco nô mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– nº 99, de 2001 (nº 2.456/2001, na ori gem), de
6 do cor ren te, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da 
União, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 332, de

2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da na Pe tró leo Bra si le i ro S.A. – Pe tro bras, re -
fe ren te à con tra ta ção de em pre sa para re a li zar es tu -
dos e con ce ber nova iden ti da de vi su al e mar ca de
fan ta sia da em pre sa (TC– 001.316/2001-0); e

– Nº 100, de 2001 (nº 2.535/2001, na ori gem),
de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
134/2001-TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res pec ti -
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di -
to ria re a li za da na Se cre ta ria de Esta do de Assis tên -
cia So ci al com o ob je ti vo de ava li ar os pro ce di men tos
ado ta dos na ce le bra ção de con vê ni os (TC – nº
004.295/2000-3).

Os Avi sos vão à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

Có pia do Avi so nº 99, de 2001, foi ane xa da ao
pro ces sa do do Re que ri men to nE 671, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o
Ofí cio nº S/19, de 2001 (nº 1.782/2001, na ori gem),
de 28 de maio úl ti mo, so li ci tan do, nos ter mos do art.
53, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, li cen ça pré via para
que pos sa apre ci ar a que i xa-crime cons tan te dos au -
tos do Inqué ri to nº 1400, ofe re ci da con tra o Se na dor
Ro ber to Re quião.

A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

OF. 055/01-LPSDB 

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de in clu ir o Se na dor
Ro me ro Jucá, como su plen te, na com po si ção do Blo -
co PSDB/PPB na Co mis são de Edu ca ção.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ser gio Ma -
cha do, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia de sig na o Se na dor Ro me ro Jucá para in te -
grar, como su plen te, a Co mis são de Edu ca ção, de
acor do com o ofí cio que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à



ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2001 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef fer son Pe res,
que al te ra o Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti gos que
cri am o Fun do de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, 
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti -
vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– 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 ilus tre 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, de po is de uma re fle xão a
res pe i to do de ba te que fi ze mos on tem no ple ná rio, re -
sol vi ace i tar uma su ges tão do meu Co le ga do Ama pá, 
Se na dor Nova da Cos ta. Por tan to, não mais apre sen -
ta rei emen da para que o pro je to re tor ne à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a fim de que seja 
in clu í do o Esta do do Ama pá.

O Se na dor Nova da Cos ta su ge riu-me apre sen -
tar uma nova pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, cuja 
ini ci a ti va será de S. Exª, ins ti tu in do o Fun do de De -
sen vol vi men to da Ama zô nia Ori en tal, com base nos
Esta dos do Pará e do Ama pá. Des sa for ma, tor na-se
des ne ces sá ria a apre sen ta ção da emen da que eu fa -
ria, pois as si na rei essa nova pro pos ta.

Por não es tar ins cri to para fa lar hoje, gos ta ria de 
apro ve i tar esta opor tu ni da de em que se de ba te um
tema re la ti vo à Ama zô nia para dar uma no tí cia que é
im por tan te, prin ci pal men te para o Ama pá e para Ro -
ra i ma, e, por isso, peço a aten ção dos Se na do res Ro -
me ro Jucá e Mar lu ce Pin to: de acor do com pa re cer
emi ti do pela Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do, o art.
31 da PEC nº 19, que tra ta de ser vi do res fe de ra is dos
ex-Territórios, in clui os ser vi do res mu ni ci pa is. Por ou -
tro lado, essa nor ma tem efi cá cia ple na, ou seja, não
pre ci sa de re gu la men ta ção, seja por pro je to de lei,
seja por de cre to.

Faço esse es cla re ci men to por que os sin di ca tos
es ta vam ques ti o nan do a se gu ran ça do vín cu lo dos
ser vi do res, já que essa nor ma po de ria não ser au -
to-aplicável. Mas esse já é um in di ca ti vo de como se
deve pro ce der, e, por tan to, es tou en vi an do o pa re cer
aos Mi nis té ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men to para
que ado tem as pro vi dên ci as no sen ti do de con si de rar
a nor ma como au to-aplicável, in clu in do, des sa for ma,
os ser vi do res mu ni ci pa is dos cin co Mu ni cí pi os que
com pu nham o ex-Território do Ama pá – Ma ca pá, Ama -
pá, Cal ço e ne, Oi a po que e Ma za gão. Ro ra i ma, in clu si -
ve, já con se guiu in clu ir os seus ser vi do res mu ni ci pa is
da épo ca da trans for ma ção de Ter ri tó rio em Esta do
nos qua dros da União, mas o Ama pá fi cou de fora. 

De pos se, por tan to, des se pa re cer, tra go a in for -
ma ção ao Ple ná rio, com a be ne vo lên cia do no bre
Pre si den te Ja der Bar ba lho.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP) – 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 Nova da Cos ta, para dis cu tir.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, agra de ço ao no bre Se na dor Se bas -
tião da Ro cha por ter ace i to a pro pos ta e mos tra do a
sua cla ri vi dên cia para a im por tân cia de ter mos, na re -
gião, um fun do para o de sen vol vi men to da Ama zô nia
ori en tal. 

Du ran te a nos sa par ti ci pa ção no Con se lho da
Su dam, no qual V. Exª, como Pre si den te, teve par ti ci -
pa ções na épo ca em que era Go ver na dor do Esta do,
já ha via uma ten dên cia para que os es tu dos re gi o na is 
to mas sem o con tor no de Ama zô nia ori en tal e oci den -
tal. Como es tu di o so do de sen vol vi men to re gi o nal, eu
acha va que o com por ta men to da Su dam, des de que
lan çou, du ran te o Go ver no Sar ney, o seu I PDA (Pla -
no de De sen vol vi men to da Ama zô nia), já com por ta va
di fe ren ci ar as re giões para que pro mo vês se mos um
de sen vol vi men to mais abran gen te, que aten des se às
pe ri fe ri as, as lo ca li da des mais dis tan tes. 

Então, foi opor tu na a pro pos ta do Se na dor Se -
bas tião Ro cha e achei que se ria o mo men to de sub -



me ter um es tu do na par te le gis la ti va. Logo re ce bi dos
com pa nhe i ros do lado, do Se na dor Mes tri nho e do
emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, uma aco lhi da e
uma de ci são de apo io. 

Esse fun do será mu i to im por tan te e vai abran -
ger as re giões dos Esta dos do Ama pá e do Pará e o
lado oes te do Ma ra nhão, que já fa zia par te da Su dam. 
Do lado do Ma ra nhão, pas sa uma ro do via que que re -
mos não seja ape nas um lo cal de es co a men to de ma -
té ria-prima para ex por ta ção, mas que ela pro mo va
tam bém a in te gra ção, na sua área de in fluên cia, das
po pu la ções para que pos sam par ti ci par e con tri bu ir
para o de sen vol vi men to da que le Esta do. Com isso,
evi ta re mos que se re pi ta o que acon te ceu com a nos -
sa fer ro via de man ga nês: fo ram 200 km que ex por ta -
ram, du ran te cin qüen ta anos, to ne la das e to ne la das
de man ga nês, mas pou ca in fluên cia exer ce ram para
o apro ve i ta men to eco nô mi co da que las ter ras.

Agra de ço a aten ção da Pre si dên cia e agra de ço
e enal te ço o tra ba lho re a li za do pelo Se na dor Se bas -
tião Ro cha, não só ati nen te à aqui es cên cia para que
essa pro pos ta fos se le va da adi an te, como tam bém
aos de ma is as sun tos que apre sen tou em de fe sa do
pes so al do nos so Esta do do Ama pá.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –

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 Lú dio Co e lho, para dis cu tir.
O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs. e Srs. Se na do res, esse pro je to de lei do Se -
na dor Jef fer son Pé res tem o sen ti do de aten der àque -
la re gião mu i to im por tan te.

No en tan to, quan do não te mos re cur sos para
nada, quan do as sis ti mos aos nos sos ir mãos do Nor -
des te sem ter água se quer para be ber, quan do nos
de fron ta mos com o pro ble ma da cri se ener gé ti ca e
com acu sa ções per ma nen tes ao Go ver no pelo es ta -
do em que se en con tram as nos sas ro do vi as, ain da
va mos apre sen tar pro je tos dis tri bu in do re cur sos para
ou tras áre as? Pen so que este pro je to de ve ria ser su -
ma ri a men te re cu sa do. Va mos di vi dir a Ama zô nia em
Ori en tal e Oci den tal, mas como fica o res to do Bra sil,
que está tão ne ces si ta do de re cur sos? E o pro je to
acar re ta ria dis per são de re cur sos, o que não aten de
aos in te res ses glo ba is da Na ção bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não ha -
ven do mais ora do res, a dis cus são da ma té ria terá pros -
se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2000 (nº

3.178/97, na Casa de ori gem), que al te ra o
art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro
de 1996, que es ta be le ce as di re tri zes e ba -
ses da edu ca ção na ci o nal, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria pe ran te a
Mesa.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Lí der do Go ver no,

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, faço um en ca mi nha men to
con trá rio ao re fe ri do pro je to, mo ti va do por co mu ni ca -
ção do Mi nis té rio da Edu ca ção. Se gun do o po si ci o na -
men to do Mi nis té rio, a pro pos ta de tor nar obri ga tó ri as 
as ma té ri as de Fi lo so fia e So ci o lo gia fere a LDB  Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção.

Em pri me i ro lu gar, pas sa-se a obri gar duas ma -
té ri as, quan do o es pí ri to da lei é exa ta men te que não
haja ma té ria obri ga tó ria, mas, sim, te mas obri ga tó ri os,
que pos sam ser dis cor ri dos por meio de ma té ria, de
tra ba lhos ou ou tros de sen vol vi men tos pe da gó gi cos.

De fi nir a ma té ria como obri ga tó ria, se gun do a
nova LDB, de pen de do pro je to pe da gó gi co de cada
es co la. Por tan to, na ver da de, obri gar as duas ma té ri -
as se ria cri ar obs tá cu los até para es co las do in te ri or,
que não te ri am pro fes so res es pe ci a li za dos nas duas
dis ci pli nas, cri an do-se gra ves pro ble mas para a con -
se cu ção do en si no.

Por essa ra zão, so li ci ta mos à base do Go ver no 
ao PFL, ao PSDB, ao PPB, ao PTB e ao PMDB  que
vo tem con tra ri a men te ao pro je to, ten do em vis ta, vol -
to a re pe tir, que ele fere o es pí ri to da nova Lei de Di re -
tri zes e Ba ses da Edu ca ção, apro va da por este Se na -
do há pou co tem po.

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 no bre 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, o no bre Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá,
faz uma pon de ra ção de na tu re za téc ni ca, que eu sin -
ce ra men te não me sin to em con di ções de re fu tar. No
mo men to, não te nho ele men tos para isso, uma vez
que não sou es pe ci a lis ta nes se as sun to.

Con tu do, vejo nes se pro je to uma idéia fe liz. No
mun do todo, há um mo vi men to no sen ti do de re in tro -



du zir nas es co las  não ne ces sa ri a men te como ma té ri -
as obri ga tó ri as  cer tos te mas re la ci o na dos a de ter mi -
na das áre as que têm sido re le ga das nos úl ti mos
anos. E uma de las é jus ta men te a Fi lo so fia, es sen ci al
para de sen vol ver nos jo vens ma i or ca pa ci da de de re -
fle xão e para ofe re cer-lhes opor tu ni da de de ab sor ver
ou tros do mí ni os do co nhe ci men to que não po dem
pres cin dir de cer ta base hu ma nís ti ca, que é o subs -
tra to mes mo da ação do ho mem, da sua vida, do seu
com por ta men to, das suas re la ções na so ci e da de.

Pre o cu pa dos com esse as sun to, in te lec tu a is de
de ter mi na dos pa í ses de sen vol vem um mo vi men to
de no mi na do ”Ensi no da Fi lo so fia para Cri an ças“, di ri -
gi do às cri an ças a fim de des per tar ne las o gos to pela
Fi lo so fia, pela in da ga ção, pelo co nhe ci men to mais
abran gen te que lhes per mi ta até mes mo de sen vol ver
cer tas ap ti dões, como a cons ciên cia crí ti ca, a for ma
de ra ci o ci nar e de ques ti o nar.

Srs. Se na do res, não co nhe ço, re pi to, os de ta -
lhes téc ni cos da ma té ria. Nes ses seis anos em que
es tou no Se na do Fe de ral, pude ver al guns pro je tos,
como o que diz res pe i to ao en si no das re gras de trân -
si to, além de ou tros, e tal vez as cri an ças não te nham
tem po para tan tas ma té ri as. Então, per gun to: como
in tro du zir tais con ce i tos de for ma in te gra da às ma té ri -
as ofe re ci das no cur rí cu lo exi gi do dos alu nos? Essa é
a gran de ques tão. Hoje, cum prin do-se a Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção, será que es ses ru di men -
tos da Fi lo so fia, por exem plo, já es tão sen do mi nis tra -
dos a es ses alu nos?

Essa é uma pro pos ta do De pu ta do Pa dre Ro -
que, meu co le ga do Gru po Par la men tar Cris tão, por
quem te nho gran de con si de ra ção e apre ço. E o pro je -
to é re la ta do pelo no bre Co le ga Se na dor Álva ro Dias.
É o Pa ra ná fi ló so fo, pre o cu pan do-se com isso.

Então, meu ob je ti vo é tra zer essa mi nha dú vi da,
que cer ta men te será es pan ca da pelo Se na dor Ro me -
ro Jucá, pela in sis tên cia com que S. Exª pe de-me o
apar te.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB  RR) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, pri me i ra men te, eu gos ta ria de re -
gis trar que a pre o cu pa ção de V. Exª é per ti nen te. Tan -
to que a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção cri ou
um me ca nis mo para dis cu tir a Fi lo so fia e a So ci o lo -
gia. Tais dis ci pli nas são obri ga to ri a men te tra ba lha das 
no Ensi no Mé dio, con for me a re da ção do in ci so IV do
art. 36, po den do ou não se trans for mar em ma té ria
obri ga tó ria, de pen den do do pro je to pe da gó gi co de
cada es co la. Mas o tema deve ser tra ta do de qual quer 
for ma, seja em tra ba lhos ou em ma té ria obri ga tó ria,
de pen den do do pla no pe da gó gi co. Então, a Lei de Di -
re tri zes e Ba ses da Edu ca ção já se pre o cu pou com o
as sun to e obri gou a in clu são do tema, não como ma -

té ria obri ga tó ria, mas, sim, como as sun to es pe cí fi co a 
ser tra ta do no pla no pe da gó gi co. O que que re mos
evi tar é a obri ga to ri e da de da ma té ria, aten tan do in -
clu si ve para a si tu a ção de es co las do in te ri or, como
eu dis se, que po dem ser ca ren tes de pro fes so res ha -
bi li ta dos e, por isso, fa ri am tra ba lhos e ou tras mo vi -
men ta ções pe da gó gi cas que su pri ri am a de ter mi na -
ção da LDB. Por tan to, a pre o cu pa ção de V. Exª quan -
to a esta ques tão já está con tem pla da.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ima gi no, en tão, que o es ta be le ci men to de en si no
tem um grau de ar bí trio bem am plo, no sen ti do de sa -
ber se co lo cam ou não a ma té ria como obri ga tó ria.
Mas os con ce i tos es tão in se ri dos nas di fe ren tes dis ci -
pli nas do Ensi no Mé dio.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – V. Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço o Se na dor Bel lo Par ga.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Esse é exa ta -
men te o es pí ri to da Lei de Di re tri zes e Ba ses.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to bem, Srs. Se na do res. Apro ve i to a oca sião
para di zer que a Fi lo so fia não tem nada de vã, como
de vez em quan do di zem al guns, a tí tu lo de des con si -
de rá-la como se fos se algo su pér fluo, como se não
dis ses se res pe i to às nos sas vi das.

Vejo a Ban ca da do PT mu i to mo bi li za da, prin ci -
pal men te o seu seg men to fe mi ni no. Des sa for ma, Sr.
Pre si den te, en cer ro mi nhas con si de ra ções, pois eu
só que ria ati çar um pou co o de ba te, já que acre di to
que te mos re al men te de con si de rar a Fi lo so fia como
algo im pres cin dí vel à for ma ção dos nos sos alu nos. E
ela res sur ge no mun do todo. Bas ta ver que um dos li -
vros mais ven di dos ul ti ma men te, o li vro O Mun do de
So fia, de Jos te in Ga ar der, au tor no ru e guês, é jus ta -
men te uma es pé cie de his tó ria da Fi lo so fia para jo -
vens. Só que eu, que in fe liz men te não te nho mais
nada de jo vem, li o li vro e ado rei-o, por que tive a opor -
tu ni da de de apren der ali mu i ta co i sa.

Di an te do ex pos to, es pe ro que se es cla re ça
bem a ques tão, para eu fi car con ven ci do de que esse
con te ú do, Fi lo so fia, já está na pro gra ma ção pe da gó -
gi ca des sas es co las.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do 
a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar
Dias. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na
Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, quan do do pro ces so de dis -



cus são e vo ta ção da LDB, cujo Re la tor foi nos so sa u -
do so e eter no so ció lo go, an tro pó lo go, fi ló so fo e his to -
ri a dor Darcy Ri be i ro, ocor reu uma po lê mi ca mu i to
gran de. V. Exª, in clu si ve, foi abor da do pelo mo vi men -
to dos pro fes so res, na que la opor tu ni da de, que ex pu -
se ram os pro ble mas que iden ti fi ca vam na LDB e so li -
ci ta vam que aque las de man das que nos fo ram apre -
sen ta das fos sem con si de ra das pelo Re la tor.

Com todo o res pe i to que te nho à me mó ria e à
con tri bu i ção que o Se na dor Darcy Ri be i ro deu a este
País, a LDB co me teu uma in jus ti ça com os alu nos do
2º grau quan do re ti rou do cur rí cu lo a con tri bu i ção que
a So ci o lo gia e a Fi lo so fia dão para os nos sos jo vens
no pro ces so de sua for ma ção, prin ci pal men te no que
con cer ne a sua vi são de mun do, a uma pos si bi li da de
de não sim ples men te apren der mos a ob ser var a re a -
li da de, mas a de co di fi cá-la e in ter pre tá-la, ao in vés de 
ser mos ape nas aque les que se guem o cur so da his -
tó ria, como se não ti vés se mos uma par ti ci pa ção ati va 
na sua trans for ma ção e na cons tru ção, como su je i tos
e agen tes, da his tó ria.

É cla ro que essa con tri bu i ção vem tam bém dos
de ma is ra mos da Ciên cia, mas a Fi lo so fia, a So ci o lo -
gia, a Antro po lo gia, to das es sas ma té ri as de cu nho
so ci al nos pos si bi li tam a ca pa ci da de de re fle xão.
Assim, em vez de me ra men te apren der mos a re a li da -
de, apre en de mos e en ten den do essa re a li da de e pro -
ces san do-a de for ma in ter pre ta ti va e ana lí ti ca.

Fico mu i to à von ta de para fa zer a abor da gem,
por que sou pro fes so ra se cun dá ria e sei o quan to foi
im por tan te a mi nha for ma ção de 2º grau, mes mo que
pas sa ge i ra, por que fiz ape nas o pri me i ro ano bá si co
da edu ca ção in te gral. To dos sa bem que fiz o Mo bral e
o Su ple ti vo de 1º e 2º gra us, e tive a ex pe riên cia do
bá si co da for ma ção in te gral como meu pré-vestibular, 
vis to que eu não ti nha con di ções de pa gá-lo. Essas
ma té ri as com que tive con ta to pela pri me i ra vez, já
que no Su ple ti vo elas não exis ti am, fo ram fun da men -
ta is para a mi nha for ma ção, na que la épo ca, em ter -
mos de in ter pre ta ção do mun do, dos fa tos e dos
acon te ci men tos, mes mo sen do uma jo vem ori un da
das co mu ni da des de se rin gue i ros. Esse con ta to pos -
si bi li tou-me uma vi são mais elás ti ca do mun do, e foi
essa vi são que me ala van cou para a uni ver si da de,
de po is para os mo vi men tos so ci a is das co mu ni da des
de base, para os mo vi men tos dos se rin gue i ros.

Hoje, com cer te za, al gu mas das con tri bu i ções
que àque la épo ca re ce bi, du ran te o cur to pe río do de
um ano, no pri me i ro ano bá si co da for ma ção in te gral,
ain da es tão pre sen tes na mi nha for ma ção, gra ças
aos pro fes so res que me en si na ram a pen sar e a in ter -
pre tar os fa tos, ao in vés da ve lha vi são po si ti vis ta de
que bas ta nar rar os fa tos, e a ciên cia da his tó ria já
está pos ta. A So ci o lo gia e a Fi lo so fia nos en si nam e

nos aju dam a pen sar o mun do que es ta mos trans for -
man do, para, de po is, trans for mar mos o mun do num
pro ces so di a lé ti co de in te ra ção cons tan te en tre o su -
je i to e o ob je to, pro por ci o nan do às pes so as, prin ci pal -
men te aos nos sos jo vens, de te rem uma opor tu ni da -
de ím par de in ter fe rir na re a li da de em que vi vem. 

Sr. Pre si den te, apro vo essa mu dan ça na LDB.
Não en ten do qual a pre o cu pa ção do Mi nis té rio da
Edu ca ção em não que rer es sas dis ci pli nas no cur rí -
cu lo do 2º grau, vis to que não há pre ju í zo para a for -
ma ção téc ni ca dos nos sos jo vens. É en ga no sa a ava -
li a ção que diz que te mos de apos tar to das as nos sas
fi chas na for ma ção téc ni ca. Hoje es ta mos vi ven do
num mun do glo ba li za do, em que a in for ma ção é o
ma i or ca pi tal que po de mos dar aos nos sos jo vens.
Aque le mo de lo for dis ta em que as pes so as sim ples -
men te re pe ti am ope ra ções téc ni cas, me câ ni cas, já
não mais sus ten ta a re a li da de que es ta mos vi ven do,
em que elas têm de ter, aci ma de tudo, a ca pa ci da de
de pen sar e de trans for mar, a cada mo men to, a vida
pro fis si o nal. Não há mais a fi gu ra do téc ni co re pe ti ti vo 
e ex clu si vo para uma de ter mi na da fun ção. Isso é im -
por tan te, po rém mais im por tan te é a ca pa ci da de de
adap ta ção às mu dan ças que ocor rem em rá pi da ve lo -
ci da de. O que le va va 50 anos para ocor rer, hoje, num
pe río do de me nos de dez anos, já se tem uma mu -
dan ça in com pa rá vel nos pa drões de co nhe ci men to.

Aliás, há um gra ve pro ble ma: te mos uma re a li -
da de com ple xa, um vo lu me de in for ma ção re la ti va -
men te gran de e um pe que no pro ces so de apren di za -
gem que gera co nhe ci men to das in for ma ções. Se se
com pa rar a re a li da de, a in for ma ção, o co nhe ci men to
e a sa be do ria, a úl ti ma deve ser um pe que no grão de
mos tar da e fica bem re fle ti da e evi den ci a da no que
es ta mos dis cu tin do.

Não de vía mos po le mi zar se va mos ou não apre -
sen tar aos nos sos jo vens dis ci pli nas que po dem au xi -
li ar as pes so as a de sen vol ve rem seu pro ces so cog ni -
ti vo de for ma mais am pla e elás ti ca, prin ci pal men te
dan do-lhes um ar ca bou ço teó ri co para não sim ples -
men te ob ser var a re a li da de, como pen sa vam os po si -
ti vis tas, mas para dar-lhes um ins tru men tal para que
elas ob ser vem a re a li da de e pos sam de co di fi cá-la de
acor do com seus re fe ren ci a is. 

Não ad vo go uma vi são re la ti vis ta dos pro ces sos 
his tó ri cos, mas de fen do que te mos de dar aos nos sos 
jo vens em for ma ção a ca pa ci da de de co lo car o seu
pon to de vis ta como su je i to de trans for ma ção, por que
sa be mos que não exis te essa ne u tra li da de téc ni ca,
essa ne u tra li da de axi o ló gi ca do co nhe ci men to, como
é ad vo ga da por al guns.



Como pro fes so ra se cun dá ria, mu i to em bo ra vi -
ven do num País que tem como Pre si den te um so ció -
lo go e como Pri me i ra-Dama uma an tro pó lo ga, sin -
to-me na obri ga ção de ad vo gar aqui lo que, por prin cí -
pio e por vi vên cia, de ve ria es tar sen do ad vo ga do pelo 
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs. Se na do res, ex pres so tam bém a mi nha sa tis fa -
ção com a apro va ção des te pro je to, a qual es tou cer to 
de que vai ocor rer, pe las ma ni fes ta ções já tra zi das a
este ple ná rio.

Sr. Pre si den te, este pro je to tem uma gran de im -
por tân cia à me di da que re in tro duz no en si no mé dio
as dis ci pli nas Fi lo so fia e So ci o lo gia. Mas res sal to
mais ain da a im por tân cia da Fi lo so fia, que foi como
que pos ta de lado nes ses anos, nes sas dé ca das de
pres tí gio da Ciên cia, da ra zão ope ra ci o nal, da ló gi ca
ope ra ci o nal, das uti li da des, como se o sa ber hu ma no
ti ves se de ter ne ces sa ri a men te a ori en ta ção da uti li -
da de, da ope ra ci o na li da de da téc ni ca, de um modo
ge ral – mais do que a ciên cia, que quan do é pura é ra -
zão fi lo só fi ca –, to das vol ta das para o de sen vol vi men -
to da ra zão ope ra ci o nal e da efi cá cia. Na me di da em
que se so bre va lo ri za a efi cá cia, é ine vi tá vel que se
sub va lo ri ze a éti ca, a fi lo so fia, a ra zão pura, que é
emi nen te men te hu ma na, mas que não tem uma uti li -
da de ime di a ta de na tu re za pro du ti va ou de qual quer
ou tra na tu re za.

A re cu pe ra ção da ra zão fi lo só fi ca, do de sen vol -
vi men to da ra zão fi lo só fi ca, do pen sar so bre o ser hu -
ma no, so bre a vida, so bre a hu ma ni da de, so bre os
des ti nos da hu ma ni da de é da ma i or im por tân cia, as -
sim como do pen sar so bre a éti ca. Esta mos vi ven do
um mo men to em que a po pu la ção in te i ra do País co -
lo ca a exi gên cia da éti ca so bre os po lí ti cos e so bre a
so ci e da de em ge ral. A éti ca é um ca pí tu lo da fi lo so fia,
é uma das me di ta ções que não têm uti li da de, que va -
lem por si mes mas, não ob je ti vam nada em ter mos
ope ra ci o na is e isso fal tou du ran te dé ca das na for ma -
ção da nos sa ju ven tu de. So bre va lo ri zou-se, como dis -
se, a ciên cia e de i xou-se de lado a fi lo so fia e tudo que
ela com pre en de, in clu si ve a éti ca.

De for ma que a re in tro du ção, como dis ci pli na
obri ga tó ria, da fi lo so fia no en si no mé dio me pa re ce
um pro je to de gran de im por tân cia, de ex tre ma im por -
tân cia. Ra zão pela qual es tou aqui me ma ni fes tan do,
re go zi jan do-me, já an te ci pan do a apro va ção des te
pro je to que, cer ta men te, te re mos nes ta tar de.

O pro je to veio da Câ ma ra Fe de ral, não sei de
quem foi a ini ci a ti va, mas que ro cum pri men tar os que
a ti ve ram e tam bém os Se na do res, os no bres co le gas 
que, com pre en den do a sua im por tân cia, se ma ni fes -
ta ram a fa vor e vão apro vá-lo, na tar de de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Sr.ª Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – 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, como foi dito, este pro je to,
ori gi ná rio da Câ ma ra Fe de ral, de au to ria do De pu ta -
do Pa dre Ro que, vem em boa hora, pois res ga ta a
pos si bi li da de de o Ensi no Mé dio ter mais es sas dis ci -
pli nas, ten do em vis ta que po de ría mos ele var a qua li -
da de e a ca pa ci da de de to dos os pro fes so res. Ten -
ta-se res ga tá-las como dis ci pli nas obri ga tó ri as e, por -
tan to, com pro fes so res es pe cí fi cos e qua li fi ca dos
para mi nis trá-las.

Te nho cer te za de que tal vez a ma i o ria dos Se -
na do res e das Se na do ras ti ve ram, nos seus cur rí cu -
los es co la res, o en si no da so ci o lo gia e da fi lo so fia.

Sem dú vi da, a dis cus são não é nova. Du ran te a
Cons ti tu in te de 1988, fez-se essa aná li se. Du ran te a
ela bo ra ção da LDB, no va men te, ten ta mos re to mar a
dis cus são des ta can do que não de fen día mos, pura e
sim ples men te, a in clu são, a todo mo men to, de no vas
dis ci pli nas, por que te mos que ter cu i da do, uma vez
que o Ensi no Mé dio deve se anali sa do, ava li a do num
con tex to mais am plo, da ne ces si da de da real for ma -
ção dos nos sos jo vens, dos nos sos ado les cen tes, com 
um ní vel de en si no de sa fi a dor, sim, di an te, in clu si ve,
da nova re a li da de da nos sa so ci e da de, do mer ca do de
tra ba lho, da com pe ti ti vi da de, que exi ge qua li da de, e,
prin ci pal men te, ga ran tin do a todo jo vem es tu dan te do
en si no mé dio a con ti nu i da de de seus es tu dos.

Qu an do aqui dis cu ti mos a in clu são da fi lo so fia e
da so ci o lo gia, esta dis cus são – e falo como pro fes so ra
que exer ceu o ma gis té rio du ran te 23 anos – ad qui re
uma nova ca rac te rís ti ca que nos faz de fen der a apro -
va ção des te pro je to. Os Se na do res que me an te ce de -
ram co lo ca ram mu i to bem: es ta mos fa lan do de dis ci pli -
nas que vêm com o ob je ti vo pri me i ro de con so li dar a
base hu ma nis ta da edu ca ção. Acre di to que nun ca se
fez tão ne ces sá ria a re fle xão, a aná li se, as com pa ra -
ções da con jun tu ra e da for ma ção ética, tudo aqui lo
que exi ge, cada vez, a edu ca ção das nos sas es co las.

Como es sas dis ci pli nas le vam o es tu dan te a sa -
ber res pon der e se co lo car di an te da re a li da de do
mun do, ar gu men tar e es cla re cer o por quê das co i sas, 
com pa rar o que exis te no dia-a-dia, ver, jul gar e agir,
pres su pon do a sua pos tu ra como ci da dão, en tão,



nada mais jus to, Sr. Pre si den te, do que apo i ar mos a
obri ga to ri e da de de sua in clu são no cur rí cu lo do Ensi -
no Mé dio. Mas res sal vo que não po de mos, a todo
mo men to, in clu ir no vas dis ci pli nas sem uma aná li se
de sua con jun tu ra.

A fi lo so fia e a so ci o lo gia vêm com ple men tar
aqui lo que te nho como um lap so no cur rí cu lo do Ensi -
no Mé dio. Por tan to, cum pri men to o au tor da pro pos ta
e os Se na do res que a ana li sa ram e se ma ni fes ta ram
fa vo ra vel men te à sua apro va ção.

Essas são as nos sas con si de ra ções, ten do em
vis ta que é im por tan te pas sar mos a con tri bu ir mais
para que os nos sos es tu dan tes ad qui ram pos tu ras
crí ti cas da re a li da de em que es tão in se ri dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, em boa hora, veio esta pro -
pos ta ori gi ná ria da Câ ma ra dos De pu ta dos, de au to -
ria do Pa dre Ro que, gran de De pu ta do Fe de ral pelo
Esta do do Pa ra ná, na qual S. Exª pro cu ra in tro du zir,
no cur rí cu lo es co lar do Ensi no Mé dio, a fi lo so fia e a
so ci o lo gia.

Sa be mos que não se tra ta de uma po lí ti ca de re -
sul ta dos ime di a tos. Não sei por que o Mi nis té rio da
Edu ca ção co lo ca per cal ços em re la ção a isso, pois a
fi lo so fia en si na o jo vem, o ser hu ma no, a pen sar, a re -
fle tir um pou co mais so bre o ver da de i ro sen ti do das
ques tões que se lhe apre sen tam, e isso lhe ser vi rá
para um me lhor apren di za do das ou tras dis ci pli nas,
que pre vê em re sul ta dos ime di a tos. Faz fal ta es tu dar
ló gi ca. Não po de mos fi car à mer cê da má qui na de
cal cu lar, sem fa zer uma pe que na me di ta ção so bre o
re sul ta do. E se ocor rer um pe que no erro me câ ni co?

O mes mo ocor re com o ad mi nis tra dor mu ni ci pal; 
isso acon te ce em mu i tas lo ca li da des. A so ci e da de
quer re sul ta dos ime di a tos, quer ver obras re a li za das.
Qu an do a in fra-estrutura, como o sa ne a men to bá si -
co, não apa re ce, para mu i tas pes so as, não há ad mi -
nis tra ção. Mas não é bem as sim, o pla ne ja men to está
sen do fe i to, está se pre pa ran do o ama nhã. O re sul ta -
do não é ime di a to, mas para o fu tu ro; é pen sar mais
lon ge, abrir os ho ri zon tes, não fi car li mi ta do.

Inse rir a Fi lo so fia como ma té ria no en si no mé -
dio bra si le i ro, sem dú vi da al gu ma, irá nos aju dar a re -
fle tir me lhor, ser vir me lhor, nos pre pa rar me lhor, de di -
car um pou co mais de tem po pen san do na vida, nas
re la ções, nos por quês de al guns re sul ta dos, por que
agir des sa ou da que la for ma. Pen se mos um pou co
mais. Ana li se mos a exis tên cia das leis ló gi cas. 

A pro pos ta do ilus tre De pu ta do Fe de ral Pa dre
Ro que Bra un, que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos e
foi, na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, re -
la ta da pelo emi nen te Se na dor Álva ro Dias, do Pa ra -
ná, em boa hora veio fa zer com que pen se mos um
pou co mais so bre o Bra sil, em tudo o que nos diz res -
pe i to, na so ci e da de, por que tudo tem de ter uma ló gi -
ca. Essa re fle xão é sem dú vi da al gu ma fun da men tal.
Por isso, não pude de i xar de me ma ni fes tar, nes te
mo men to, pela apro va ção des sa im por tan te ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, me -
lhor de fe sa do en si no da fi lo so fia e da so ci o lo gia do
que a pre sen ça da Se na do ra Ma ri na Sil va nes te ple -
ná rio é im pos sí vel. S. Exª é uma das mais bri lhan tes
Se na do ras que já pas sa ram pelo Con gres so Na ci o -
nal. Foi al fa be ti za da aos 16 anos. O de sem pe nho da
Se na do ra Ma ri na Sil va na de fe sa da pro pos ta da in -
clu são da Fi lo so fia e da So ci o lo gia no en si no bá si co,
nes se mo men to, é a pro va da uti li da de do en si no da
fi lo so fia: um ra ci o cí nio di a lé ti co, pre ci so e in te li gen te. 

Nem pre ci sa mos nos apro fun dar na ques tão.
Para mim esse pro je to tem um úni co de fe i to que é
mais meu do que do pró prio pro je to: não tive a idéia
de ser o au tor da pro pos ta, que é bri lhan te e nos che -
ga da Câ ma ra Fe de ral. O en si no pú bli co pas sa a não
ter Fi lo so fia, por que os go ver nos di zem não ha ver
pro fes so res, e o en si no pri va do não a in clui por eco -
no mia. Por tan to, va mos re sol ver esse pro ble ma, tor -
nan do as duas ma té ri as obri ga tó ri as. O meu voto,
sem a me nor som bra de dú vi da ou he si ta ção, é fa vo -
rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre 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, não te nho mu i to a acres cen tar. Re -
gis tro ape nas que, de to das as ma ni fes ta ções que ou -
vi mos nes te ple ná rio hoje, a úni ca dis so nan te é a do
Lí der do Go ver no. Até o pre sen te mo men to, foi o úni -
co Se na dor que se ma ni fes tou con tra a ma té ria. Aliás, 
que ro até en ten der como o Lí der do Go ver no vo tou,
hoje, con tra a que bra do si gi lo fis cal do Sr. Edu ar do
Jor ge, até por que ha via um pe di do do pró prio Lí der
no Con gres so Na ci o nal. Se ria bom com pre en der mos
es ses fa tos. O Se na dor Bel lo Par ga tam bém é um in -
tran si gen te de fen sor do Go ver no e se abor re ce quan -
do fa la mos so bre es ses as sun tos.



Embo ra per ce ba aqui que to das as ma ni fes ta -
ções são a fa vor do pro je to, pon de ro ao Lí der do Go -
ver no dois as pec tos. Em pri me i ro lu gar, a Se na do ra
Ma ri na Sil va de mons trou mu i to bem que o co nhe ci -
men to não pode se li mi tar à for ma ção téc ni ca de um
pro fis si o nal com uma úni ca es pe ci a li za ção, para, em
vez de ser hu ma no, trans for mar-se em uma má qui na.
Isso está mu i to pre sen te na edu ca ção bra si le i ra hoje.
As pes so as li mi tam-se a apren der uma pro fis são, a
trans for mar-se numa má qui na e ser ape nas aqui lo,
de i xan do de pen sar e de ana li sar o con jun to e a his tó -
ria da so ci e da de, além do meio em que ela vive. A fi lo -
so fia e a so ci o lo gia le vam a isso. Tran qüi li zo o Lí der
do Go ver no e o Mi nis tro da Edu ca ção no que diz res -
pe i to a suas pre o cu pa ções, por que a ques tão da car -
ga ho rá ria, do en si no des sas ma té ri as e do seu con -
te ú do não está im pos ta na lei. Ca be rá ao Con se lho
Na ci o nal de Edu ca ção, ao Con se lho Esta du al de
Edu ca ção e aos Con se lhos Mu ni ci pa is de fi nir quan -
tas ho ras/aula por se ma na, de que ma ne i ra es sas
dis ci pli nas se rão mi nis tra das e os con te ú dos mais im -
por tan tes a se rem es tu da dos pe los alu nos do ní vel
mé dio no Bra sil. A apro va ção des sa ma té ria é da ma i -
or re le vân cia por que re tra ta uma ne ces si da de. A Fi lo -
so fia e a So ci o lo gia li be ram a ca be ça das pes so as
para a re fle xão e a aná li se dos fa tos. Por isso, nós do
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro e a ma i o ria dos Se na do res 
des ta Casa, sem dú vi da al gu ma, vo ta re mos a fa vor
des sa lei, ape sar do pe di do do Lí der do Go ver no do
Se na do Fe de ral, que se po si ci o na con tra a ma té ria.

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, o que es ta -
mos dis cu tin do aqui não é a re in tro du ção ou a in tro -
du ção, como ma té ri as obri ga tó ri as, da Fi lo so fia e da
So ci o lo gia. O pro je to que nos che ga da Câ ma ra dos
De pu ta dos é sim ples:

Art. 1.º O ca put do art. 36 da Lei n.º 9.394, de 20 
de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te in ci so IV:

”Art. 36............................................ ...................
IV – são in clu í das a Fi lo so fia e a So ci o lo gia

como dis ci pli nas obri ga tó ri as.
Ora, Sr. Pre si den te, a Lei de Di re tri zes e Ba ses

da Edu ca ção Na ci o nal foi fru to de pro lon ga das dis -
cus sões no Con gres so Na ci o nal bra si le i ro, nas qua is
avul ta ram como ma i o res con tri bu in tes os Se na do res
João Cal mon e Darcy Ri be i ro. Esse úl ti mo, ain da no
exer cí cio do man da to e pres tes a per der a vida, teve
aque la con sa gra ção de ver re fe ri da Lei apro va da no

Con gres so Na ci o nal. Esta mos tra tan do aqui de di re -
tri zes, Sr. Pre si den te, tal como diz o art. 36:

Art. 36 – O cur rí cu lo do en si no mé dio ob ser va rá
o dis pos to na Se ção I des te Ca pí tu lo e as se guin tes
di re tri zes:

I – des ta ca rá a edu ca ção tec no ló gi ca bá si ca, a
com pre en são do sig ni fi ca do da ciên cia, das le tras e
das ar tes: o pro ces so his tó ri co de trans for ma ção da
so ci e da de e da cul tu ra: a lín gua por tu gue sa como ins -
tru men to de co mu ni ca ção, aces so ao co nhe ci men to
e exer cí cio da ci da da nia; 

Está se ven do que já nes ses con ce i tos es tão im -
plí ci tas as ma té ri as de Fi lo so fia e So ci o lo gia.

II – Ado ta rá me to do lo gi as de en si no e de ava li a -
ção que es ti mu lem a ini ci a ti va dos es tu dan tes – para
o que é ne ces sá ria a Fi lo so fia.

III – Será in clu í da uma lín gua es tran ge i ra mo -
der na, como dis ci pli na obri ga tó ria – uma lín gua, não
es pe ci fi can do qual seja  , es co lhi da pela co mu ni da de
es co lar, e uma se gun da, em ca rá ter op ta ti vo, den tro
das dis po ni bi li da des da ins ti tu i ção.

§ 1º Os con te ú dos – e é dis so que se tra ta, Sr.
Pre si den te –, as me to do lo gi as e as for mas de ava li a -
ção se rão or ga ni za dos de tal for ma que ao fi nal do en -
si no mé dio o edu can do de mons tre:

III – O do mí nio dos co nhe ci men tos de Fi lo so fia e
de So ci o lo gia, ne ces sá ri os ao exer cí cio da ci da da nia.

Sr. Pre si den te, re pi to ape nas o que dis se ram os
que me an te ce de ram na tri bu na, mas para isso não é
ne ces sá rio tor cer, dis tor cer, ale i jar, a Lei de Di re tri zes
e Ba ses, to man do como di re tri zes duas ma té ri as obri -
ga tó ri as. Tra ta-se de não con fe rir obri ga to ri e da de
para aqui lo que já está con ti do e di fu so nos itens das
di re tri zes ge ra is da Lei de Di re tri zes e Ba ses.

Então, Sr. Pre si den te, eu te nho que vo tar con -
tra ri a men te à pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – É uma pena que esse
pro je to es te ja sen do vo ta do as sim, ao fi nal de uma
ses são, sem nos dar mos con ta da im por tân cia e do
sig ni fi ca do dele. A úni ca co i sa que eu po de ria ace i tar,
Sr. Pre si den te, se as Li de ran ças con cor das sem, se ria 
re ti rar mos esse pro je to para fa zer uma aná li se mais
pro fun da, lá na Co mis são Espe ci al, jun to com as au -
to ri da des; e tal vez pos sa ser fe i ta al gu ma al te ra ção.
Isso, eu acha ria in te res san te. Va mos to dos, em con -
jun to, de ba ter esse pro je to – que acho óti mo – com as 
au to ri da des e en tre nós. Te rei a ma i or tran qüi li da de
de vo tar a fa vor, por que in tro du zir Fi lo so fia e So ci o lo -



gia no cur rí cu lo do Ensi no Mé dio vem em mu i to boa
hora. É ver da de que nos faz lem brar da épo ca da di -
ta du ra, das ma té ri as que in tro du zi ram com sen ti do
fas cis ta, de la va gem ce re bral, quan do os pro fes so res 
das dis ci pli nas es co lhi das pela re vo lu ção, como Mo -
ral e Cí vi ca, eram es co lhi dos es pe ci fi ca men te para
dar aque la ma té ria. Então, te mos uma cer ta re sis tên -
cia quan do se fala em mo ral, quan do se fala em fi lo -
so fia, quan do se fala em so ci o lo gia nos dias em que
vi ve mos.

Não te nho ne nhu ma dú vi da, Sr. Pre si den te, de
que a ma té ria é ne ces sá ria. Não te nho ne nhu ma dú -
vi da de que a fi lo so fia, a mo ral, a éti ca e a so ci o lo gia
são fun da men ta is – e es tão fa zen do fal ta – para os jo -
vens bra si le i ros. O sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro, à
épo ca da re vo lu ção, pas sou para o es tu dan te a idéia
de que ele ti nha que ter mi nar o en si no mé dio para
che gar logo à uni ver si da de, ter um tí tu lo, cu i dar da
vida. Não se pre o cu pou em pas sar uma idéia de país,
de so ci e da de, de ci vis mo, de pá tria, do con jun to da
re a li da de bra si le i ra. Pelo con trá rio: vai, se vira, vai ser
um bom ad vo ga do, um bom mé di co, um bom en ge -
nhe i ro, seja lá o que for. Di a bo li ca men te, aca ba ram
com aqui lo que era uma tra di ção no mun do in te i ro: a
tur ma. Na mi nha épo ca, o ci da dão en tra va na Fa cul da -
de e ti nha a sua tur ma. Hoje, o es tu dan te não tem tur -
ma. No pri me i ro ano, no bá si co, es tu dam jun tos alu nos 
de Me di ci na, de Qu í mi ca, de Bi o lo gia, de His tó ria Na -
tu ral; ou alu nos de Di re i to, de Eco no mia, de Admi nis -
tra ção de Empre sa etc. Hoje o ci da dão es co lhe a ma -
té ria que vai cur sar no se mes tre; pode fa zer uma, duas 
ou três ma té ri as num ano. Não há tur ma, não há es pí ri -
to de clas se, não exis te o sen ti men to es tu dan til, não
exis te o sen ti men to de uni da de. Isso tem de mu dar.

Os mem bros da UNE re ú nem-se ama nhã, e eu
la men to não po der com pa re cer, por mo ti vo de do en -
ça gra ve na mi nha fa mí lia. A UNE tem ra zão quan do
de ba te a im por tân cia das mo di fi ca ções que de vem
ser fe i tas. Pen so que nós, Con gres so Na ci o nal, te mos 
fe i to mu i to pou co nes se sen ti do.

Darcy Ri be i ro foi um he rói. Tal vez não exis ta na
his tó ria do Con gres so bra si le i ro al guém a quem o
Bra sil deva tan to como ao Darcy Ri be i ro. O pro je to da
Lei de Di re tri zes e Ba ses fi cou aqui trin ta anos e só
saiu por ca u sa do Darcy Ri be i ro, que fez a lei so zi nho, 
e a fez ma gis tral men te. Na ver da de, nós de di ca mos
mu i to pou co da nos sa ati vi da de ao en si no, à edu ca -
ção, à mo ci da de. Essa mo ci da de que re ce be, via te le -
vi são, via jor na is, exem plos do lo ro sos e cru éis, os
qua is dão a idéia de que a éti ca não exis te, que a im -

pu ni da de é to tal, que este é o ”país do je i ti nho“, e a
clas se po lí ti ca é ni ve la da por ba i xo.

Eu te nho lido os jor na is e te nho con ver sa do com 
a mo ci da de. De re pen te, o Guga vi rou deus. Me re cer,
ele me re ce, pois obteve vi tó ria es pe ta cu lar. Me re cer,
ele me re ce, por que não é um “fi lhi nho de pa pai”. O tê -
nis é um es por te aris to crá ti co, e o Guga não per ten ce
à aris to cra cia; é uma pes soa sim ples, hu mil de, que
aju da va a pe gar as bo las de tê nis, e che gou aon de
che gou. E, o que é mais im por tan te, che gou ao tri cam -
pe o na to, é o nú me ro um do tê nis no mun do, en tre tan to
man tém a mes ma sim pli ci da de, a mes ma sin ge le za, a
mes ma hu mil da de que o ca rac te ri zou. O que cha ma
aten ção é que, de re pen te, um jo vem apa re ceu sem
mais nem menos e está todo mun do di zen do: “Viva o
Guga! O Guga é nos so he rói! O Guga é nos so deus!“
Isso acon te ce por que não há mu i tos exem plos a se -
rem se gui dos. Não po de mos di zer: olhe o eco no mis ta
tal, olhe o po lí ti co tal, olhe o bis po tal, olhe o pa dre tal.
Fal tam bons exem plos para os jo vens.

Este pro je to é mu i to bom. Per doe-me o Lí der do
Go ver no, mas só te mos duas sa í das: ou vo ta mos a fa -
vor des te pro je to como está – ele é bom –, ou va mos
pe dir a sua re ti ra da de pa u ta, para re u nir mos a Co -
mis são e fa zer mos uma aná li se mais pro fun da da ma -
té ria, o que – con fes so – não fiz. Estou fa zen do o mea
cul pa, por que, ir res pon sa vel men te, não ana li sei a
ma té ria como de via. Estou sur pre so com a pre sen ça
des te pro je to aqui. Se nos de rem a opor tu ni da de de
sen tar mos à mesa para dis cu tir, vou es tu dar no va -
men te a ma té ria. Caso con trá rio, vo ta rei a fa vor, de
cons ciên cia tran qüi la.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª me per mi te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Pe dro Si mon, con cor do com a pro pos ta de V. Exª.
O Go ver no está en ca mi nhan do con tra ri a men te por -
que en ten de que o pro je to fere a LDB, mas, se hou ver
al gu ma pos si bi li da de de dis cus são, con cor da rá com
ela. O Go ver no não está con tra o en si no da Fi lo so fia
nem da So ci o lo gia, e sim con tra a for ma como está
co lo ca da a ques tão nes te es pe cí fi co pro je to. Sem dú -
vi da, a pro pos ta de V. Exª será aca ta da pelo Go ver no.
Se hou ver con cor dân cia de to dos, ire mos re dis cu tir a
ma té ria na Co mis são.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, faço um ape lo no sen ti do de que este pro je to
seja re ti ra do de pa u ta e pos sa mos dis cu ti-lo no va -
men te na Co mis são. 



Agra de ço ao Lí der do Go ver no e a V. Exª, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, há re que ri men to na mesa nes se
sen ti do. Se, por eco no mia pro ces su al, os ora do res
ins cri tos as sim o de se ja rem, pas sa re mos ime di a ta -
men te à de li be ra ção so bre os re que ri men tos, le van do 
em con ta, in clu si ve, que há uma re la ção con si de rá vel
de ma té ri as na Ordem do Dia. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para lem brar ao Ple -
ná rio que a ses são da pró xi ma se gun da-feira será de -
li be ra ti va. Con to com o com pa re ci men to das Srªs e
dos Srs. Se na do res.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, a ses são or di ná ria na se gun da-feira é uma ga -
ran tia de que ha ve rá re ces so em ju lho?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Essa
de li be ra ção, Se na dor Pe dro Si mon, é de na tu re za
cons ti tu ci o nal. Até aqui, não há ne nhu ma con vo ca ção 
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e
tam pou co au to con vo ca ção do Con gres so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que na mesa há um
re que ri men to de adi a men to da vo ta ção. A pro pos ta
do Se na dor Pe dro Si mon vai além, pre ten de que a
ma té ria saia de pa u ta e vol te à Co mis são, para que a
ma té ria seja dis cu ti da com o Mi nis té rio da Edu ca ção.
Foi isso que en ten di. Não sei se é essa a pro po si ção
do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, os re que ri men tos pe dem o adi a -
men to da ma té ria para de ter mi na da ses são.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nes se
pe río do, va mos re u nir a Co mis são. Assu mi mos o
com pro mis so de re u nir a Co mis são e dis cu tir o as -
sun to se o pro je to for re ti ra do de pa u ta. Antes de vo tar 
em ple ná rio, re u ni re mos a Co mis são para dis cu tir.
Nós as su mi mos aqui esse com pro mis so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qual o pra zo pe di do no re que ri men to? O adi a men to é 
por quan tos dias?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De po is
do re ces so, em agos to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não, é
para o dia 20 de ju nho, na pró xi ma quar ta-feira.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, se é para 20 de ju nho, não será pos sí vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Trin ta dias?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Trin ta
dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, se V. Exª for ma li zar o pe di do de adi -
a men to por 30 dias, a Se cre ta ria da Mesa pro vi den ci -
a rá re que ri men to nes se sen ti do, a ser subs cri to por V. 
Exª e apre ci a do pelo Ple ná rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, quan do pe di mos o adi a men to por uma ses são,
não ha via essa pro po si ção. Não ace i ta mos que o pro -
je to vol te para ser re a va li a do em ou tra Co mis são,
mas se se es ta be le cer o de ba te po lí ti co, como pro põe 
o Se na dor Pe dro Si mon, es ta rá bem para nós e para
o De pu ta do Pa dre Ro que, au tor do pro po si ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
Go ver no con cor da. Adia-se por 30 dias e dis cu te-se
na Co mis são, in de pen den te men te de a ma té ria es tar
na mesa du ran te es ses 30 dias.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Dá tem po de o Go ver no fa zer a au to crí ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia aguar da ape nas a for ma li za ção do re que ri -
men to por par te do Se na dor Pe dro Si mon para sub -
me tê-lo ao Ple ná rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
está pre vis ta para a pró xi ma se ma na, ou para a se -
guin te, a vin da do Mi nis tro da Edu ca ção à Co mis são
de Edu ca ção, onde S. Exª po de ria tam bém ex por o
seu pon to de vis ta a res pe i to des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pois
não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:



Agra de ço ao Lí der do Go ver no e a V. Exª, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, há re que ri men to na mesa nes se
sen ti do. Se, por eco no mia pro ces su al, os ora do res
ins cri tos as sim o de se ja rem, pas sa re mos ime di a ta -
men te à de li be ra ção so bre os re que ri men tos, le van do 
em con ta, in clu si ve, que há uma re la ção con si de rá vel
de ma té ri as na Ordem do Dia. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para lem brar ao Ple -
ná rio que a ses são da pró xi ma se gun da-feira será de -
li be ra ti va. Con to com o com pa re ci men to das Srªs e
dos Srs. Se na do res.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, a ses são or di ná ria na se gun da-feira é uma ga -
ran tia de que ha ve rá re ces so em ju lho?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Essa
de li be ra ção, Se na dor Pe dro Si mon, é de na tu re za
cons ti tu ci o nal. Até aqui, não há ne nhu ma con vo ca ção 
do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e
tam pou co au to con vo ca ção do Con gres so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, que ro re gis trar que na mesa há um
re que ri men to de adi a men to da vo ta ção. A pro pos ta
do Se na dor Pe dro Si mon vai além, pre ten de que a
ma té ria saia de pa u ta e vol te à Co mis são, para que a
ma té ria seja dis cu ti da com o Mi nis té rio da Edu ca ção.
Foi isso que en ten di. Não sei se é essa a pro po si ção
do Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ro me ro Jucá, os re que ri men tos pe dem o adi a -
men to da ma té ria para de ter mi na da ses são.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nes se
pe río do, va mos re u nir a Co mis são. Assu mi mos o
com pro mis so de re u nir a Co mis são e dis cu tir o as -
sun to se o pro je to for re ti ra do de pa u ta. Antes de vo tar 
em ple ná rio, re u ni re mos a Co mis são para dis cu tir.
Nós as su mi mos aqui esse com pro mis so.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Qual o pra zo pe di do no re que ri men to? O adi a men to é 
por quan tos dias?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De po is
do re ces so, em agos to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não, é
para o dia 20 de ju nho, na pró xi ma quar ta-feira.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, se é para 20 de ju nho, não será pos sí vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Trin ta dias?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Trin ta
dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, se V. Exª for ma li zar o pe di do de adi -
a men to por 30 dias, a Se cre ta ria da Mesa pro vi den ci -
a rá re que ri men to nes se sen ti do, a ser subs cri to por V. 
Exª e apre ci a do pelo Ple ná rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
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 à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, quan do pe di mos o adi a men to por uma ses são,
não ha via essa pro po si ção. Não ace i ta mos que o pro -
je to vol te para ser re a va li a do em ou tra Co mis são,
mas se se es ta be le cer o de ba te po lí ti co, como pro põe 
o Se na dor Pe dro Si mon, es ta rá bem para nós e para
o De pu ta do Pa dre Ro que, au tor do pro po si ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – O
Go ver no con cor da. Adia-se por 30 dias e dis cu te-se
na Co mis são, in de pen den te men te de a ma té ria es tar
na mesa du ran te es ses 30 dias.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Dá tem po de o Go ver no fa zer a au to crí ti ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia aguar da ape nas a for ma li za ção do re que ri -
men to por par te do Se na dor Pe dro Si mon para sub -
me tê-lo ao Ple ná rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
está pre vis ta para a pró xi ma se ma na, ou para a se -
guin te, a vin da do Mi nis tro da Edu ca ção à Co mis são
de Edu ca ção, onde S. Exª po de ria tam bém ex por o
seu pon to de vis ta a res pe i to des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pois
não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:



REQUERIMENTO Nº 315, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9/00, a fim de ser fe i ta na ses são
de 28-8-01.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Pe dro Si mon.

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2000, a fim de ser fe i ta na
ses são de 20-6-2001.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – De
acor do com o Re gi men to Inter no, o re que ri men to de 
pra zo mais elás ti co é o que tem pre va lên cia.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 315, de 2001, do 
Se na dor Pe dro Si mon.

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 e con -

si de ra do pre ju di ca do o Re que ri men to nº 316, de
2001, da Se na do ra He lo í sa He le na.

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 81, de 2000 (nº 1.455/99, na 
Casa de ori gem), que re no va 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 ex tras
por mu lhe res, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 340, de
2001, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is, 
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria pe ran te a
Mesa.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– 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 à ilus tre Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – 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, a Se na do ra Ma ria do Car -
mo Alves não se en con tra no ple ná rio, mas te nho cer -
te za de que se ria do seu in te res se res sal tar a im por -
tân cia des te pro je to. Peço a pa la vra por que te mos
en ten di men to de que o pro je to de lei é im por tan te e
deve ser apro va do.

O ob je ti vo da ma té ria é a re vo ga ção do art. 376
da CLT, com a fi na li da de de per mi tir a re a li za ção de
ho ras ex tras pela mu lher. O au tor da pro po si ção, De -
pu ta do Ade mir Lu cas, ad vo ga que, com o prin cí pio da 
iso no mia en tre ho mens e mu lhe res, ape nas de vem
per ma ne cer na lei nor mas pro te ti vas do tra ba lho da
mu lher, como, por exem plo, a dis tin ção en tre li mi tes
de peso em trans por te de mer ca do ri as.

A pro i bi ção de re a li za ção de ho ras ex tras é in -
con ce bí vel, nes te mo men to – lo gi ca men te tam bém é
nos sa com pre en são –, do pon to de vis ta das opor tu -
ni da des, além de tra zer pre ju í zo para o pró prio mer -
ca do de tra ba lho.

A Se na do ra Ma ria do Car mo Alves foi a Re la to -
ra, na Co mis são de Assun tos So ci a is, e sa li en tou que
ou tros dis po si ti vos da CLT já fo ram, in clu si ve, re vo ga -
dos, dan do fim à res tri ção ao tra ba lho ex tra or di ná rio
da mu lher, as sim como ao tra ba lho no tur no exe cu ta -
do por mu lhe res. S. Exª sus ten tou – o re la tó rio foi
apro va do na Co mis são e vem com esse pa re cer, que
apo i a mos – que o tra ba lho ex tra or di ná rio da mu lher não 
en con tra óbi ce le gal, es tan do am pa ra do nos arts. 59, 60 
e 61, da CLT, me di an te acor do en tre as par tes ou con -
ven ção co le ti va de tra ba lho. A ri gor, o art. 336 es ta ria ta -
ci ta men te re vo ga do, ra zão por que a Lei nº 7.859, de
1989, não se pre o cu pou em re vo gá-lo. 

Por en ten der, en tão, que a re vo ga ção não im pli -
ca qual quer per da de di re i tos para as mu lhe res tra ba -
lha do ras, o pa re cer foi aco lhi do na Co mis são de
Assun tos So ci a is e vem a este ple ná rio tam bém com
pe di do de apro va ção, se gun do aná li se não ape nas
da Co mis são, mas tam bém da vi são que te mos da
luta das mu lhe res tra ba lha do ras des te País.

Por isso, so li ci ta mos o apo io ao re la tó rio, que
pede a apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to con ti nua em dis cus são. (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.
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 pre si den ci al.

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



PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 2000

(Nº 1.455/99, na Casa de ori gem)

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-ex tras por mu lhe res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 376 da 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.

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 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 8, de 2001 (nº 2.429/2000,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o “Dia da Te -
le vi são”, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 301,
de 2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la -
tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria pe ran te a
Mesa.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

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. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, esta ma té ria, de ori gem da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, de au to ria do De pu ta do Du í lio
Pi sa nes chi, ins ti tui o Dia da Te le vi são, a ser co me mo -
ra do, anu al men te, no dia 18 de se tem bro. 

Se gun do a aná li se fe i ta pelo emi nen te Re la tor,
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, “a te le vi são bra -
si le i ra com ple tou seu cin qüen te ná rio no mês de se -
tem bro de 2000. Apro ve i tan do o sig ni fi ca ti vo mar co, é
opor tu na a ini ci a ti va de se abrir no ca len dá rio bra si le i -
ro de efe mé ri des, como uma oca sião es pe ci al men te
re ser va da às ho me na gens para os pro fis si o na is do
se tor e a re vi são das con quis tas, das pos si bi li da des e
do pa pel exer ci do por esse im por tan te ve í cu lo de co -
mu ni ca ção (...)”.

Diz mais, em ou tro tre cho:

“No dia 18 de se tem bro de 1950, foi
ina u gu ra da a pri me i ra emis so ra de te le vi são 
bra si le i ra, a ex tin ta TV Tupi, em São Pa u lo,
per ten cen te aos Diá ri os e Emis so ras Asso -

ci a das, sob o co man do de Assis Cha te a u -
bri and.(....)”

“São cada vez mais con tun den tes e
pro ce den tes os ar gu men tos que têm apon -
ta do para o im pe ra ti vo de uma re for mu la ção 
da pos tu ra das emis so ras de TV – con ce di -
das pelo Po der Pú bli co à ex plo ra ção de ter -
ce i ros –, es pe ci al men te no que diz res pe i to
ao seu pa pel pri vi le gi a do de dis se mi na do ras 
de va lo res e de idéi as que de ve ri am res pon -
der ao in te res se co le ti vo e aos an se i os da
po pu la ção.”

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, este pro je to
tra ta da ins ti tu i ção do Dia da Te le vi são no Bra sil,
que pra ti ca men te se ini ci ou há cin qüen ta anos. Na
Co mis são de Edu ca ção, de ba te mos o tema e le van -
ta mos a tese de que po de ría mos fa zer uma se ma na 
de de ba tes so bre o que diz a te le vi são bra si le i ra a
nós to dos. Que seja uma se ma na de re fle xão so bre
os me i os de co mu ni ca ção e, prin ci pal men te, so bre a 
te le vi são, que hoje aden tra os la res bra si le i ros na
sua qua se to ta li da de. A te le vi são con duz, for ma opi -
nião, in flui na so ci e da de, re per cu te na for ma ção do
jo vem, tem um peso ex tra or di ná rio em to dos os se -
to res da vida bra si le i ra.

Na se ma na em que fos se co me mo ra do o Dia da
Te le vi são no Bra sil, po de ría mos re a li zar, na Co mis -
são de Edu ca ção, au diên ci as pú bli cas com en ti da des 
or ga ni za das da so ci e da de bra si le i ra, para de ba ter -
mos e re ver os con te ú dos com os qua is a te le vi são
con duz o Bra sil, ob ser var se as emis so ras do Bra sil
afo ra es tão atin gin do os ob je ti vos a que se pro pu se -
ram ao re ce ber a con ces são, pelo Po der Pú bli co.
Enfim, ver se es tão cum prin do o acor do, ou o que é
pre ci so al te rar. Po de ria ser re a li za do, aqui no Con -
gres so Na ci o nal, um de ba te aber to a di ver sas en ti da -
des, pelo me nos na Co mis são de Edu ca ção do Se na -
do Fe de ral; tal vez a Câ ma ra pu des se fa zer a mes ma
co i sa, o que se ria de gran de va lia para to dos nós.

Por isso, ao me pro nun ci ar fa vo ra vel men te a
esse pro je to ori un do da Câ ma ra, com o pa re cer fa vo -
rá vel do Re la tor Se na dor Si que i ra Cam pos, na Co -
mis são de Edu ca ção do Se na do, pro po nho – já o dis -
se na Co mis são de Edu ca ção, ao emi nen te Pre si den -
te Car los San tos – que se pro mo vam de ba tes du ran te 
esta se ma na em que se co me mo ra o Dia da Te le vi -
são, para re fle tir mos me lhor so bre esse tema de gran -
de im por tân cia para o Bra sil.

Eram as mi nhas co lo ca ções nes te mo men to, ao
vo tar fa vo ra vel men te essa ques tão, Sr. Pre si den te,
meus no bres co le gas.



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.

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, eu en ca mi nho con tra esse pro je to.
Na ver da de, eu pen so que de vía mos ins ti tu ir o dia de
des can so do te les pec ta dor, o dia do apa gão na ci o nal, 
quan do os 40 mi lhões de apa re lhos de i xa ri am de fun -
ci o nar, por que as trans mis so ras es ta ri am des li ga das,
se ria o dia do sos se go na ci o nal, a sen sa ção das in tri -
gas, das no ve las de má qua li da de, da por no gra fia en -
tran do nas nos sas ca sas. E de i xo como su ges tão ao
mi nis tro do apa gão, Pe dro Pa ren te e ao seu prin ci pal
es cu de i ro, o Pre si den te da Ita i pu, Eu cli des Scal co, a
idéia de que nós po día mos re du zir as emis sões de te -
le vi são para doze ho ras por dia. Com isto, tal vez, nós
re sol vês se mos a cri se de ener gia do País.

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.
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 8, DE 2001

(Nº 2.429/2000, na Casa de ori gem)

Insti tui o “Dia da Te le vi são”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do, em âm bi to na ci o nal, o “Dia 

da Te le vi são", a ser co me mo ra do, anu al men te, no dia
18 de se tem bro.

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 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 250, de 2000 
(nº 492/2000, 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 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 fre qüên cia mo du la da
na ci da de de São José do Rio Par do, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 353, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe -
dro Piva, fa vo rá vel, com abs ten ções dos
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral do
Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 250, DE 2000

(Nº 492/2000, 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 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 fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de São José 
do Rio Par do, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a

Porta ria nº 28, de 18 de mar ço de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 24 de no vem bro de 1990, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de São José
do Rio Par do 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 São José do Rio Par -
do, 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) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de 2000 
(nº 524/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rede Au to no mis ta de Ra 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 Osas co, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 398, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, fa vo rá vel, 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.
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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2000

(Nº 524/2000, 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 Rede Au to no mis ta de
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 Osas co, Esta do
de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 43, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 12 de ju lho de 1992, a per mis são 
ou tor ga da à Rede Au to no mis ta de Ra di o di fu são
Ltda., para ex plo rar, 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 Osas co, 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) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de 2000
(nº 561/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
dos Me i os de Co mu ni ca ção e Ati vi da des
Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de Ran cha ria a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ran cha ria, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 400, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, 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.
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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 266, DE 2000

(Nº 561/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção dos me i os de Co mu ni ca ção e Ati vi -
da des Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de Ran -
cha ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ran cha ria,
Esta do de São Pa u lo.

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 223, de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za 
a Asso ci a ção dos Me i os de Co mu ni ca ção e Ati vi da des 
Cul tu ra is e Co mu ni tá ri as de Ran cha ria a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ran cha ria, 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) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de 2000
(nº 522/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção João Pa u lo II para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do 
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 401, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe -
dro Piva, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CE,
de re da ção, que apre sen ta, e abs ten ção da
Se na do ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to e a emen da, 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 de De cre to Le gis la ti vo
nº 270, de 2000, sem pre ju í zo da emen da.

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 a Emen da nº 1 da Co mis são de

Edu ca ção, de re da 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 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 270,
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 566, 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 270, de 2000 (nº 522, 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 270, de 2000 (nº 522,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da Fun da ção João Pa u -
lo II para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do
de São Pa u lo, con so li dan do a Emen da nº 1 – CE,
apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de ju nho de
2001. – Ja der Bar ba lho – Anto nio Car los Va la da -
res – Mar lu ce Pin to – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 566, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Fun da ção João Pa u lo II” para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia na ci da de de Ca cho e i ra Pa u -
lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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 10 de no vem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
de “Fun da ção João Pa u lo II”, ou tor ga da ori gi na ri a -
men te a “So ci e da de Rá dio Urâ nio 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 Ca cho e i ra
Pa u lis ta, 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) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2001
(nº 494/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Bra sí lia Su per Rá dio FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra -
sí lia, Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 402, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val -
mir Ama ral, fa vo rá vel, 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.
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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2001

(Nº 494/2000, 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 Bra sí lia Su per Rá dio FM
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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 153, de 17 de se tem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 23 de agos to de 1999, a per -



mis são ou tor ga da à Bra sí lia Su per 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

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:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 14, de 2001
(nº 541/2000, 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 Joca Mot ta 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 União, Esta do do Pi a uí, 
ten do

Pa re cer sob nº 506, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger -
son Ca ma ta, fa vo rá vel, com abs ten ções da
Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor Edu ar -
do Su plicy.

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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 2001

(Nº 541/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Joca Mot ta 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 União,
Esta do do Pi a uí.

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

Porta ria nº 168, de 25 de ou tu bro de 1999, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Joca Mot ta 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 União,
Estado do Pi a uí.

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 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 126, de 2001 
(nº 662/2000, 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 Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti va
Des co ber ten se de Ra di o di fu são – FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Des co ber to, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 545, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

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 pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2001

(Nº 662/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Edu ca ti va,
Espor ti va Des co ber ten se de Ra di o di fu -
são – FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Des co -
ber 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 a Por -

ta ria nº 129, de 5 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral, Edu ca ti va, Espor ti -
va Des co ber ten se de Ra di o di fu são – FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Des co ber 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.

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

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 279, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, 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 86, de 2001. 



Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 293, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta das Pro pos tas de Emen da à Cons -
ti tu i ção nºs. 41, de 1999, e 5, de 2001, por
re gu la rem a mes ma ma té ria. 

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.
As ma té ri as a que se re fe re o re que ri men to tra -

mi ta rão em con jun to e re tor nam 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) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 567, 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 6, de
2001 (nº 500/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Esta ção 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
Car los Bar bo sa, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 2001 (nº 500, de 2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Rá dio Esta ção EM 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 Car los Bar bo sa, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.653,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 251,
de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são

para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 João Herr -
mann Neto, 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 6, 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 Rá dio Esta ção FM Ltda. 
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à 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, 12 de ju nho de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re -
la tora – José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da 
Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ro meu Tuma –
Sa tur ni no Bra ga – Lú dio Co e lho – Arlin do Por to –
Fre i tas Neto – Val mir Ama ral – José Fo ga ça – Pe -
dro Piva – Na bor Jú ni or – Edu ar do Su plicy
(Absten ção).



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são:
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

PARECER Nº 568, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal so bre a Men sa gem nº 1, de 2001 (nº 1.820/2000,
na ori gem), pela qual o Pre si den te a Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção do Se na do o nome da Se nho ra
Ma ri sa Alme i da Del’Isola E Di niz para exer cer o car go 
de Di re tor-Ge ral da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
– ABIN.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma
Vem a esta Co mis são, para exa me, a Men sa -

gem nº 1, de 2001 (nº 1.820, na ori gem), do Pre si den -
te da Re pú bli ca, que sub me te à con si de ra ção do Se -
na do Fe de ral o nome da Se nho ra Ma ri sa Alme i da
Del’Isola e Di niz para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral 
da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia.

Indi ca da pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, a
ilus tre ser vi do ra pos sui uma pro fun da e ex ten sa ex -
pe riên cia na área de Inte li gên cia, ates ta da pelo seu
ad mi rá vel cur ri cu lum vi tae. Sua in di ca ção aten de
aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.

Ten do for ma ção pro fis si o nal em Psi co lo gia, em
qua se três dé ca das de pro fi cuo ser vi ço pú bli co, exer -
ceu, em sua car re i ra, sem pre com re co nhe ci do mé ri -
to, inú me ras fun ções exe cu ti vas de pla ne ja men to e
di re ção, em que se des ta cam os car gos de Di re ção
do Cen tro de For ma ção e Aper fe i ço a men to de Re cur -
sos Hu ma nos da Sub se cre ta ria de Inte li gên cia da Se -
cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos e o de Di re to -
ra-Adjun ta da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia, o
que a tor na par ti cu lar men te apta ao de sem pe nho da
alta fun ção para a qual está sen do in di ca da.

Em face do ex pos to, cre mos es tar esta Co mis -
são apta a de li be rar so bre a in di ca ção da Se nho ra
Ma ri sa Alme i da Del’Isola E Di niz para exer cer o car go 
de Di re tor-Ge ral da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Se na dor Lú dio Co e lho
(Li cen ci a do) – Ro meu Tuma, Re la tor ad hoc.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, por per mu ta com o Se na dor Pe dro Si mon.

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, agra de ço ao Se -
na dor Pe dro Si mon a opor tu ni da de que me dá, pela
per mu ta con ce di da.

Devo di zer que ain da man te nho a mi nha des -
con fi an ça so bre o ver da de i ro ta ma nho da cri se ener -
gé ti ca bra si le i ra. O pró prio Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, em de cla ra ção con ce di da on tem –
cre io que al guns Par la men ta res es ta vam pre sen tes –, 
afir mou que o Bra sil pos sui 75 mil me ga watts de po -
tên cia ins ta la da, mas, no pico má xi mo do con su mo
bra si le i ro, che ga mos a 56 mil me ga watts. Tal vez te -
nha se es que ci do de que o Bra sil é um País de ta ma -



nho con ti nen tal e que pre ci sa de uma po tên cia ins ta -
la da mu i to ma i or, por que a gran de par te da ener gia
bra si le i ra é pro du zi da pela for ça das nos sas águas.
Tal vez fi que pro va do em bre ve – da qui a qua tro ou
cin co me ses – que a cri se está sen do di men si o na da
de uma for ma exa ge ra da, não con di zen te com a re a li -
da de.

Sr. Pre si den te, ve nho hoje à tri bu na para tra tar
no va men te da ques tão do ra ci o na men to na nos sa
Re gião, o Nor te bra si le i ro. Até ago ra, duas re giões no
Bra sil es tão fora do ra ci o na men to: Sul e Nor te. As Re -
giões Cen tro-Oes te, Nor des te e Su des te já es tão em
pro ces so de ra ci o na men to, o que sig ni fi ca que cada
con su mi dor bra si le i ro deve di mi nu ir 20% do seu con -
su mo, caso con trá rio pa ga rá so bre ta xa e ha ve rá cor -
tes de ener gia em sua re si dên cia.

O Nor te e o Sul es ta vam fora. Este, por que os
seus re ser va tó ri os en con tram-se che i os, e não há li -
nha para trans mi tir mais ener gia do que aque las exis -
ten tes. No nos so caso, tam bém su ce deu o mes mo
fato. Não po de ría mos trans mi tir mais do que é pos sí -
vel hoje. Como, a par tir de ju lho, o re ser va tó rio de Tu -
cu ruí co me ça rá a di mi nu ir, te re mos pro va vel men te
que trans fe rir me nos ener gia para man ter o nos so
con su mo.

Então, o Go ver no, que já nos ha via ex clu í do do
ra ci o na men to, pen sa na pos si bi li da de de ra ci o nar
ener gia no Nor te do Bra sil. Já vim à tri bu na tra tar des -
te as sun to, mas vol to hoje para afir mar que o Go ver -
na dor do meu Esta do é um ho mem ab so lu ta men te
sem sin to nia com o sen ti men to da po pu la ção que de -
ve ria re pre sen tar. Faço ain da uma ma ni fes ta ção de
so li da ri e da de aos De pu ta dos do meu Esta do e es pe -
ci al men te ao Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va
do Pará, De pu ta do Mar ti nho Car mo na, do Par ti do do
Go ver na dor, que, em ra zão de tudo o que ou viu dos
seg men tos or ga ni za dos do re fe ri do Esta do, to mou
uma po si ção e in gres sou, em nome da Assem bléia
Le gis la ti va, com ação no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
con tra o ra ci o na men to no Nor te bra si le i ro.

A Assem bléia Le gis la ti va está re pre sen tan do os 
in te res ses do povo do meu Esta do e o Go ver na dor,
com ple ta men te des sin to ni za do com o sen ti men to da
po pu la ção, com as ma ni fes ta ções da Fi esp, com as
as so ci a ções de con su mi do res de ener gia do Esta do,
com a CUT, a CGT, a For ça Sin di cal, en fim, to dos os
mo vi men tos que não ace i tam, em ne nhu ma con di -
ção, o ra ci o na men to no Pará, vem a Bra sí lia, pas san -
do por cima de todo mun do, in clu si ve da sua pró pria
Base, im plo rar à Co mis são que ago ra está de fi nin do
a po lí ti ca ener gé ti ca que, em vez de 20%, o Pará te -

nha o seu ra ci o na men to re du zi do para 15%, e ain da
deu como con ces são ao Go ver no a pos si bi li da de de
an te ci par a data de ra ci o na men to em nos so Esta do
para 1º de ju lho, quan do o pró prio Go ver no fa la va em
15 de ju lho, que é, na ver da de, quan do o re ser va tó rio
da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí co me ça a se es va zi ar.

Antes de te cer ma i o res co men tá ri os, le rei uma
nota de es cla re ci men to à po pu la ção, pu bli ca da no jor -
nal de ma i or cir cu la ção do Esta do do Pará, que é O
Li be ral:

O Con se lho de Con su mi do res das
Cen tra is Elé tri cas do Pará – CELPA, en ti da -
de re pre sen ta da pe las clas ses de con su mo
re si den ci al, co mer ci al, in dus tri al, ru ral, po -
der pú bli co e ser vi ço pú bli co, ra ti fi ca a de ci -
são to ma da na Re u nião Extra or di ná ria re a li -
za da em 14 de maio de 2001, de não con -
cor dar com o ra ci o na men to que es tão que -
ren do im por ao Esta do do Pará, pe los mo ti -
vos aba i xo as si na la dos:

Vou ler, tal vez por que a nota te nha um po der ex -
pli ca ti vo e di dá ti co ma i or do que eu, com mi nhas pró -
pri as pa la vras, po de ria dar nes ta tri bu na:

1 – as in for ma ções de que o Pará é
im por ta dor de ener gia elé tri ca são equi vo ca -
das, con si de ran do que a UHE de Tu cu ruí,
nun ca pro du ziu va lo res in fe ri o res a 2.300mW,
mes mo nas épo cas mais crí ti cas de seu re -
ser va tó rio;

O Go ver na dor Almir Ga bri el está fa zen do uma
pro pa gan da, cri ti can do os que são con tra o ra ci o na -
men to, uma pro pa gan da en ga no sa, dan do a en ten -
der que o Pará im por ta ener gia. Cre io que, como mé -
di co, tal vez o Go ver na dor não te nha o co nhe ci men to
da téc ni ca de de ter mi na das co i sas. Fui um dos en ge -
nhe i ros que co me çou a cons tru ir a hi dre lé tri ca de Tu -
cu ruí. Tra ba lhei para uma em pre sa de São Pa u lo que
ini ci ou aque la obra. Até a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí vir a
fun ci o nar, Be lém fun ci o na va com ter me lé tri cas; eram
usi nas ge ra do ras à di e sel. Não tí nha mos li ga ção com
ne nhum lu gar do País e, des de o mo men to em que a
hi dre lé tri ca de Tu cu ruí fun ci o nou, e foi fe i ta uma li nha
até Be lém, pas san do evi den te men te por Albrás, Alu -
nor te e Bar ca re na, ja ma is o Esta do do Pará re ce beu
um qui lo watt de ener gia de qual quer Esta do bra si le i -
ro. Ao con trá rio, ao lon go de 15 anos, te mos ser vi do
às ne ces si da des do Nor des te e Cen tro-Oes te bra si -
le i ros.

E vol to à nota:



2 – o Esta do do Pará con so me ape nas 
750mW, dis tri bu í dos pela Celpa, sen do os
ou tros 750mW for ne ci dos à Albras, di re ta -
men te pela Ele tro nor te, o que per faz um to -
tal de 1500mW. Des sa for ma, fica cla ro que
o Pará, mes mo no ní vel mais ba i xo do re -
ser va tó rio da UHE Tu cu ruí, sem pre ex por -
tou, no mí ni mo, 700mW du ran te o ano in te i -
ro, e nun ca im por tou ne nhum kW se quer de
ou tros Esta dos; [Isso con tes ta a pro pa gan da 
en ga no sa do Go ver na dor Almir Ga bri el].

3 – a po pu la ção de 5 mi lhões de pa -
ra en ses con so me ape nas 19% da ge ra ção
da UHE Tu cu ruí, por tan to, é in con ce bí vel
que esta pe que na per cen ta gem de con su -
mo ain da seja pe na li za da com ra ci o na men -
tos e so bre ta xas;

4 – após 15 anos da en tra da de ope ra -
ção da UHE Tu cu ruí, a me nos de 01 ano o
Esta do do Pará con se guiu es ten der a ener -
gia elé tri ca a ou tras re giões que, até en tão,
so fri am com cons tan tes ra ci o na men tos. É
in con ce bí vel, pois, que es sas re giões vol tem 
a so frer com as di fi cul da des que ad vi rão da
fal ta de ener gia elé tri ca;

5 – o Esta do do Pará vem pro pi ci an do
o cres ci men to eco nô mi co e so ci al de ou tros
Esta dos com a ex por ta ção de 60% de ener -
gia aqui pro du zi da, sem ne nhu ma con tra -
par ti da tri bu tá ria, além de so frer in ter rup -
ções da na ve ga ção no Rio To can tins, com a 
pro mes sa, ja ma is cum pri da, da cons tru ção
de eclu sas.

6 – a UHE Tu cu ruí for ne ce 20% [é o
que te nho re pe ti do aqui per ma nen te men te]
de sua ener gia ge ra da ao com ple xo de pro -
du ção de alu mí nio no Pará, que con so me
750mW. A Re so lu ção nº 8, de 25/05/2001,
da GCE – Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca, de ter mi na a re du ção de
25% do con su mo de ener gia elé tri ca para as
in dús tri as de alu mí nio. Isso re pre sen ta uma
eco no mia de 187mW, o que, se ado ta da
como deve, é su pe ri or a todo o ra ci o na men to 
que está sen do im pos to ao Esta do do Pará.

7 – é bom es cla re cer que o com ple xo
de pro du ção de alu mí nio do Pará ad qui re di -
re ta men te da Ele tro nor te a ener gia a ape -
nas R$27,00 o mWh, va lor esse sub si di a do
pe los con su mi do res re si den ci a is, que pa -
gam R$180,00 o mWh;

Ve jam bem esse de ta lhe: a in dús tria de ele tro -
in ten si vo, ins ta la da no Esta do do Pará, que trans for -
ma a ba u xi ta em alu mi na e de po is em alu mí nio,
com pra ener gia a R$27,00 o me ga watt-hora, ”va lor
esse sub si di a do para os con su mi do res re si den ci a is,
que pa gam R$180,00 o me ga watt-hora“. Ou seja, as 
usi nas de ele tro in ten si vos no Pará e no Ma ra nhão
dão um pre ju í zo aos co fres pú bli cos bra si le i ros de
US$200 mi lhões/ano; é o sub sí dio que se dá a es -
sas em pre sas. E, ago ra, eles es tão que ren do re du -
zir o con su mo para 50%, para ven der a ener gia a
pre ço de mer ca do. Ima gi nem: quem com pra ener gia 
a R$27,00 o me ga watt-hora ven der a R$180,00 o
me ga watt-hora. Nem sei se R$180,00 é o pre ço de
mer ca do; tal vez seja até mais nes sa tal de Bol sa de
Ener gia, que foi cri a da pelo Go ver no.

8 – com o ra ci o na men to, o Esta do do
Pará per de a sua mais im por tan te van ta gem 
com pe ti ti va, que é a ga ran tia do for ne ci men -
to de ener gia elé tri ca, como tam bém o cres -
ci men to eco nô mi co e a ge ra ção de mais
em pre gos, con quis ta dos com mu i to es for ço
do Go ver no, da so ci e da de e da clas se em -
pre sa ri al, em to dos os seg men tos, seja in -
dus tri al, co mer ci al, tu ris mo ou de ma is ser -
vi ços.

Os con su mi do res do Esta do do Pará es tão dis -
pos tos, como sem pre es ti ve ram, a con ti nu ar con tri -
bu in do es pon ta ne a men te com sua par ce la na re du -
ção da cri se na ci o nal de ener gia elé tri ca, não ace i tan -
do, po rém, cor tes ou so bre ta xas que au men tem com -
pul so ri a men te sua con tri bu i ção.“

Assi na a nota Antô nio Ge or ges Fa rah, Pre si -
den te do Con se lho de Con su mi do res das Cen tra is
Elé tri cas do Pará.

Cha mo a aten ção, Sr. Pre si den te, para o fato de
que a Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do aju i zou
uma ação, no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, con tra o ra -
ci o na men to no Esta do do Pará, à se me lhan ça do que
já acon te ceu em vá ri os Esta dos bra si le i ros, em que
os ju í zes de fe ri ram a li mi nar pro i bin do o ra ci o na men -
to, a so bre ta xa, o cor te de ener gia na casa, e as sim
por di an te.

Qu e ro cha mar a aten ção para essa ma ne i ra de
agir do Go ver na dor do Esta do do Pará. Se rão aju i za -
das mais duas ações na Jus ti ça con tra S. Exª, que se -
rão con cre ti za das pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Be lém. 
Uma, por gas to in de vi do de re cur sos pú bli cos, pois a
pro pa gan da ins ti tu ci o nal ata ca os crí ti cos do pro gra -
ma de ra ci o na men to, fu gin do ao ca rá ter edu ca ti vo e



in for ma ti vo. É como uma pro pa gan da do PSDB que vi 
re cen te men te. Aliás, eu es ta va, aqui em Bra sí lia, com 
a te le vi são li ga da, sal vo en ga no, na TV Re cord, e não 
com pre en di, por que a mes ma pro pa gan da saiu três
ve zes se gui das, emen da das, uma atrás da ou tra.

Um ator fa zia o pa pel de um pa lha ço, di ga mos
as sim, e gri ta va, ur ra va de ale gria por que o dó lar su -
biu, o real caiu, as con tas do Go ver no es tão ru ins, a
in fla ção está vol tan do, São Pe dro não man dou água.
Qu e ria a pro pa gan da pas sar à opi nião pú bli ca a ima -
gem de que quem é da Opo si ção quer, aci ma de tudo, 
o mal do Go ver no, de que quem é da Opo si ção tor ce,
fica fe liz, sa tis fe i to com as co i sas ru ins que acon te -
cem no País.

Há ex ce ção em to dos os âm bi tos. Qu an tos ho -
mens de opo si ção vejo nas fi le i ras do Go ver no a fa ze -
rem crí ti cas fe ro zes ao Go ver no? Mas nun ca foi o es -
pí ri to da gran de ma i o ria dos Par la men ta res da Opo si -
ção esse de se jo, essa tor ci da pelo “quan to pior, me -
lhor”. Pelo me nos em nós não nos cabe essa ca ra pu -
ça. Aque la pro pa gan da do PSDB, di ri gi da à opi nião
pú bli ca bra si le i ra, é ri dí cu la, en ga no sa, men ti ro sa.

So mos con tra o Go ver no por que so mos con tra
sua po lí ti ca, prin ci pal men te sua po lí ti ca eco nô mi ca,
que é a ra zão do caos em que vi ve mos. Se te mos fal ta 
de ener gia, é por fal ta de in ves ti men tos; se te mos fal ta 
de es tra da, é por fal ta de in ves ti men tos; se te mos di fi -
cul da des nas áre as da sa ú de e da edu ca ção, se nos -
sas uni ver si da des es tão su ca te a das, é por fal ta de in -
ves ti men tos, por que esse é um Go ver no que só se
pre o cu pa em pa gar dí vi da. E é uma dí vi da ab so lu ta -
men te im pa gá vel. Já tra tei des sa ques tão mu i tas ve -
zes e não vou me apro fun dar nela nes te mo men to.

Mas o Go ver na dor Almir Ga bri el fez uma pro pa -
gan da com a in ten ção de ri di cu la ri zar aque les que se
opõem ao ra ci o na men to. Te nho fa la do aqui, inú me ras 
ve zes, so bre essa ques tão. Nun ca me opus ao ra ci o -
na men to, até por que, ape sar de toda a cul pa ser do
Go ver no, vi ve mos uma si tu a ção em que so mos obri -
ga dos a ra ci o nar, sob pena de ha ver apa gões, de ha -
ver des li ga men to da ener gia de de ter mi na das áre as
du ran te ho ras ou dias, para con se guir mos equi li brar o 
for ne ci men to de ener gia. Sem pre me ma ni fes tei, isto
sim, con tra a so bre ta xa, que, para mim, era algo cri -
mi no so, ina ce i tá vel. Mes mo eco no mi zan do 20%, um
ci da dão, por exem plo, que con su mis se 600 qui lo -
watts, como é o meu caso, te ria de pa gar a so bre ta xa.
E o Pre si den te, que foi e vol tou di ver sas ve zes, sem
sa ber como fa zer, ter mi nou ti ran do a so bre ta xa para
quem cum prir a meta.

O Go ver na dor ten ta ri di cu la ri zar, na sua pro pa -
gan da, aque les que se po si ci o nam con tra o ra ci o na -
men to. S. Exª será pro ces sa do por gas to in de vi do de
re cur sos pú bli cos, pois, na pro pa gan da ins ti tu ci o nal,
ata ca os crí ti cos ao pro gra ma de ra ci o na men to, fu gin -
do do ca rá ter in for ma ti vo e edu ca ti vo ao qual está
obri ga do.

A ou tra ação é por pro pa gan da en ga no sa, por -
que o ma te ri al ve i cu la do afir ma que o Pará im por ta
ener gia do Nor des te. Do cu men tos da pró pria Ele tro -
nor te mos tram que, mes mo nos pe río dos de es ti a -
gem, o Esta do ain da con se gue ex por tar 750 qui lo -
watts.

Essa é a ati tu de do Go ver na dor, que re u niu os
De pu ta dos Esta du a is e ten tou im pe di-los, con ven -
cê-los, a qual quer cus to, a não irem a Tu cu ruí, pra ti ca -
men te im pôs a es ses De pu ta dos que não re a li zas -
sem a ses são que está acon te cen do hoje no Mu ni cí -
pio de Tu cu ruí. A Assem bléia aju í za, no Su pre mo,
uma ação con tra o ra ci o na men to no Pará, as sim
como a Pre fe i tu ra de Be lém, a Asso ci a ção dos Con -
su mi do res de Ener gia do Esta do do Pará e a Fi e pa.
Pa re ce que a úni ca pes soa do Esta do do Pará que
vem a Bra sí lia e ace i ta o ra ci o na men to é o Go ver na -
dor Almir Ga bri el, e ain da ten ta im pe dir os De pu ta dos
Esta du a is de fa ze rem a re u nião que es tão fa zen do.
Fui con vi da do a par ti ci par da re u nião, mas não pude
por ha ver vá ri os te mas im por tan tes nas Co mis sões
de Assun tos So ci a is e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia que não me per mi ti ram me des lo car até o
Pará.

Aliás, te nho as mi nhas des con fi an ças so bre o
exa ge ro des sa cri se. Hoje pude sen tir isso na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Na que la
Co mis são, há dois re que ri men tos, en tre os cin co que
tra mi tam no Se na do da Re pú bli ca, pe din do a que bra
dos si gi los ban cá rio e fis cal do ex-Se cre tá rio par ti cu -
lar do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, Sr.
Edu ar do Jor ge, que usou, du ran te um ano, 167 ve zes
aviões da For ça Aé rea Bra si le i ra para suas vi a gens,
que ti nha po de res ab so lu tos. Na vo ta ção, com meu
voto con trá rio, em se pa ra do, pe din do a que bra do si -
gi lo fis cal, sete Se na do res fo ram con trá ri os, dois fa vo -
rá ve is e um se abs te ve de vo tar. Não hou ve nú me ro.
Por tan to, a ma té ria con ti nua em sus pen so na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Estou cada vez mais es pan ta do com o medo,
com o pa vor, com o ter ror do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so de ver aber tas as con tas ban cá ri as
e a de cla ra ção de ren da do Sr. Edu ar do Jor ge e de
sua mu lher, por que toda a base do Go ver no está con -



tra isso. Até o Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor
Ro me ro Jucá, que há tem pos apre sen tou re que ri -
men to tam bém pe din do a que bra do si gi lo fis cal, re cu -
ou e vo tou con tra na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, em um re que ri men to de sua au to ria.
Os dois re que ri men tos que es tão lá são da Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e
qua se fo ram re je i ta dos, não o sen do por não ha ver
quo rum.

Te nho medo, pre o cu po-me que essa cri se es te -
ja sen do su per di men si o na da para des vi ar a opi nião
pú bli ca bra si le i ra dos fa tos gra ves pe los qua is o País
está pas san do: a con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca e a
imen sa cor rup ção no pro ces so de pri va ti za ção e na
in fluên cia do Sr. Edu ar do Jor ge, pes soa de con fi an ça
ab so lu ta do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Enquan to a Assem bléia Le gis la ti va fi cou re u ni -
da em Tu cu ruí, du ran te toda a ma nhã, o Go ver na dor,
mais uma vez, veio a Bra sí lia e re u niu-se com o Pre si -
den te e a equi pe da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca. Pelo que te nho no tí cia, acer ta ram o
en ten di men to de que o Pará terá de re du zir o con su -
mo de ener gia, e a sua taxa de ra ci o na men to che ga rá 
a 15% do con su mo atu al. É evi den te que isso afe ta rá
o nos so cres ci men to! 

É cla ro que po de ría mos nos com por tar tal vez
como o Sul, por que a fa mí lia bra si le i ra – isso não se
pode ne gar – está ra ci o nan do ener gia. Os ci da dãos
fo ram to ma dos pelo im pac to do no ti ciá rio, pe las ma ni -
fes ta ções inú me ras no Bra sil in te i ro, e to dos es tão
eco no mi zan do ener gia em suas ca sas, apa gan do as
lu zes quan do não es tão sen do usa das, re du zin do o
con su mo do chu ve i ro e do fer ro elé tri co, des li gan do
ele tro do més ti cos. To dos es tão pro cu ran do co la bo rar,
não por uma im po si ção do Go ver no, mas pela com -
pre en são do pro ces so da cri se.

E o Pará tam bém está fa zen do isso. Ape sar de
es tar fora do ra ci o na men to pelo me nos até ago ra, os
pa ra en ses es tão eco no mi zan do ener gia. Se a in dús -
tria de ele tro in ten si vos re du zis se seu con su mo em
25%, isso já se ria su fi ci en te para não ha ver mais ne -
nhum pro ble ma no Esta do do Pará. Mas pa re ce que o
Go ver na dor não mora no Pará, ou não con ver sa com
o seu povo. Pa re ce que ele está aci ma, flu tu an do, no
céu, como se fos se um téc ni co de co nhe ci men to ab -
so lu to so bre as co i sas do Esta do. E vem aqui e ne go -
cia em nome do Esta do, con tra a von ta de de toda a
po pu la ção, de toda a clas se po lí ti ca, por que, como eu 
já dis se, o povo está ra ci o nan do.

Va mos re du zir o nos so con su mo, mas não é
pos sí vel re du zi-los nas nos sas em pre sas, nos nos sos 

ho téis, en fim, em todo se tor que gera em pre go, por -
que so mos a re gião me nos de sen vol vi da do Bra sil, te -
mos di fi cul da des imen sas de cres ci men to. A pla ni lha
de re cur sos in ves ti dos no País mos tra que o nor te
bra si le i ro é ex tre ma men te pre ju di ca do na dis tri bu i ção 
dos re cur sos do BNDES e de ações so ci a is. Em toda
a or dem de dis tri bu i ção de ver bas, nos sa Re gião está 
pre ju di ca da. E ago ra ace i ta re mos ra ci o na men to,
quan do so mos ex por ta do res de ener gia? Há 15 anos, 
o Pará man da ener gia para ou tros Esta dos bra si le i -
ros; ago ra ace i ta re mos ra ci o na men to ape nas para
ser mos bon zi nhos com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so? 

O Go ver na dor Almir Ga bri el, pelo que vejo até
ago ra, está ab so lu ta men te só nes se pro ces so. Estou
com to dos os jor na is do Esta do de hoje, e não há uma 
úni ca de cla ra ção de Par la men tar do Esta do do Pará
que es te ja apo i an do a de ci são do Go ver na dor. Ele
pas sou por cima de todo mun do e veio en tre gar o
Esta do do Pará, de mão be i ja da, a esse gru po que
con tro la o ra ci o na men to de ener gia, des res pe i tan do
a von ta de do povo que ele de ve ria re pre sen tar.
Enquan to a Assem bléia, os pre fe i tos de vá ri as re -
giões, as en ti da des re pre sen ta ti vas de clas se, a as -
so ci a ção de con su mi do res, to dos es ta vam de ba ten -
do a ques tão para to mar uma po si ção, o Go ver na dor
vem aqui e en tre ga o Esta do do Pará na mão des sa
gen te.

A es pe ran ça que nos res ta, Srs. Se na do res, é
que a Jus ti ça Fe de ral dê ga nho de ca u sa às ações im -
pe tra das para não per mi tir que o nos so Esta do en tre
nes se ra ci o na men to, no qual o Su des te, o Nor des te e
o Cen tro-Oes te são obri ga dos a en trar, já que eles,
re al men te, es tan do com seus re ser va tó ri os sem ne -
nhu ma con di ção de ope rar, sen do obri ga dos a isso.
Ape sar dis so, não es tão con se guin do nem atin gir a
meta de 20%. Em to dos os jor na is, por to dos os le van -
ta men tos fe i tos, está-se che gan do à con clu são de
que a meta foi ex tre ma men te exa ge ra da, e não se
está con se guin do atin gi-la.

Srs. Se na do res, ou tros Esta dos não po dem fu -
gir dis so; mas nós, que for ne ce mos ener gia, po de -
mos fi car fora do ra ci o na men to. E es pe ro que a Jus ti -
ça nos dê ga nho de ca u sa nes sa ques tão.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço,
com mu i ta sa tis fa ção, o apar te de V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Se na dor 
Ade mir Andra de, pri me i ra men te, que ro di zer a V. Exª
que es tou aqui aguar dan do pa ci en te men te o tem po



ao qual es pe ro ter di re i to, a par tir do mo men to em que 
fiz mi nha ins cri ção para usar da pa la vra. São tan tos
os da dos que te nho a apre sen tar que, com a ma i or
tran qüi li da de, po de ria es cla re cer a V. Exª, des de já,
so bre a afir ma ção de que o Go ver na dor Almir Ga bri el
anda nas nu vens, está aci ma das ca ma das nor ma is
da ter ra. É que o Go ver na dor, em to dos os seus fi na is
de se ma na, vi a ja pelo in te ri or do Esta do e tem a ga -
ran tia de que a opi nião pú bli ca do Pará acom pa nha o
seu tra ba lho. Mas o fato prin ci pal é que, quan do as su -
miu o Go ver no do Esta do, de 143 mu ni cí pi os, ape nas
81 ti nham ener gia fir me du ran te 24 ho ras; 62 mu ni cí -
pi os não ti nham ener gia elé tri ca du ran te 24 ho ras; e
par te des ses mu ni cí pi os vi vi am na es cu ri dão. Então,
o Pro je to Tra ma Oes te, que foi a im plan ta ção da li nha 
de trans mis são a par tir de Tu cu ruí, para aten der a
toda a Tran sa ma zô ni ca, che gan do até San ta rém, no
Ba i xo Ama zo nas, é a pro va de que o Go ver na dor
Almir Ga bri el sem pre teve a con di ção de re a li zar os
com pro mis sos as su mi dos por ou tros em mu i tas dé -
ca das, po rém não con cre ti za dos, por ou tras ques -
tões. De vi do à par ce ria do Go ver na dor Almir Ga bri el
com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, além dos re -
cur sos ge ra dos pelo pró prio Esta do, que par ti ci pou
des sa em pre i ta da, com a ins ta la ção de ge ra do res
mo der nos em toda a mar gem es quer da do Ama zo -
nas, to dos os mu ni cí pi os do Pará têm hoje ener gia
elé tri ca fir me du ran te 24 ho ras. To dos os mu ni cí pi os
do Pará têm isso! Qu an do V. Exª diz que o Go ver na -
dor anda nas al tu ras, tal vez isso acon te ça na vi a gem
de Be lém até Bra sí lia, por que re al men te S. Exª tem
que an dar nas nu vens para po der che gar a Bra sí lia e
to mar uma de ci são fir me, como to mou, na Câ ma ra de 
Ges tão da Cri se Ener gé ti ca, e es pe ci al men te pe ran te 
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O Go ver -
na dor es ta va acom pa nha do da Go ver na do ra do Ma -
ra nhão, Ro se a na Sar ney, que tam bém lu tou para que 
fos se re du zi do o per cen tu al de eco no mia no gas to da
ener gia, como gos to de di zer, por que mu i tas ve zes a
opi nião pú bli ca é le va da pela for ma como são apre -
sen ta dos os pro ble mas. No Pará, como em todo o
Bra sil, o ci da dão co mum está eco no mi zan do 15%,
16%, 18% no gas to de ener gia, até para ge rar ou tra
ren da a fim de pa gar ou tro com pro mis so, fa zer uma
com pra ou ter uma re ser va para uma emer gên cia que 
pos sa sur gir no fu tu ro. Por tan to, com re la ção à eco -
no mia de ener gia, to dos te mos de fazê-la. V. Exª tam -
bém men ci o nou o se tor ele tro in ten si vo. No caso es -
pe cí fi co do Pará, tra ta-se de duas fá bri cas da Com pa -
nhia Vale do Rio Doce, Albrás e Alu nor te, cujo ma i or
in su mo para a pro du ção do alu mí nio é a ener gia. No
caso do Ma ra nhão, há a Alcoa. V. Exª per ten ce aos

qua dros da Ele tro nor te e tra ba lhou em Tu cu ruí. So -
mou-se aos pa ra en ses, foi mo rar lá, ten do sido ele i to
De pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral e, ago ra, Se -
na dor. Por isso, V. Exª sabe mu i to bem que os in ves ti -
men tos para a cons tru ção da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí
fo ram ba se a dos no con tra to fir ma do en tre a Com pa -
nhia Vale do Rio Doce, que na que la épo ca ain da era
uma em pre sa es ta tal, e a Alcoa, com ca pi tal ja po nês.
Então, esse con tra to, que por si nal se en cer ra ago ra
em 2003 – por isso essa di fe ren ça de ta ri fas –, não é
uma ques tão que pos sa ser re sol vi da pelo Go ver na -
dor do Pará, seja ele quem for, até V. Exª, que tam -
bém teve opor tu ni da de de dis pu tar o Go ver no do
Esta do, in clu si ve con tra o Go ver na dor Almir Ga bri el.
Mas, seja quem for o Go ver na dor, a em pre sa Ele tro -
nor te é do Go ver no Fe de ral, os in ves ti men tos que fo -
ram fe i tos lá – cer ca de mais de US$8 bi lhões, na
épo ca – para essa ge ra ção fi ze ram com que Be lém e
a re gião me tro po li ta na ti ves sem, a par tir de 15 anos
atrás, ener gia fir me. V. Exª tal vez não lem bre – não sei
se V. Exª já mo ra va no Pará, nes sa épo ca –, mas vi -
vía mos do Na vio Po ra quê – o nome de um pe i xe elé -
tri co da Ama zô nia. Era um na vio que fi ca va an co ra do
pró xi mo a Ico a ra ci e que ge ra va ener gia para Be lém,
ain da do tem po da II Gu er ra Mun di al. Esse na vio foi
tra zi do pe las For ças Arma das Ame ri ca nas para a ge -
ra ção de ener gia para Be lém. Não se deve cul par o
Go ver na dor Almir Ga bri el, com todo res pe i to pelo fato 
de ser mos co le gas de Ban ca da e nes ta Casa, mas,
não só como ali a do, ir mão leal do Go ver na dor Almir
Ga bri el, es tou tra tan do o as sun to da for ma mais im -
par ci al pos sí vel. Te nho de ser leal ao Go ver na dor
Almir Ga bri el. Acom pa nho-o em to das as suas ma ni -
fes ta ções e em to dos os seus pro je tos, as sim como,
ago ra, nas suas di fi cul da des. V. Exª se re fe re a uma
cam pa nha en ga no sa e traz da dos que es cla re cem
que uti li za mos ape nas a ener gia do Pará e aque la ge -
ra da pe las em pre sas de ele tro in ten si vos, to ta li zan do
1.500 me ga watts. Na ver da de, são ge ra dos 2.200
me ga watts quan do as chu vas di mi nu em, e os re ser -
va tó ri os têm di fi cul da de em man ter os ín di ces de
4.000 me ga watts, que é a ca pa ci da de de pro du ção.
Po de mos ci tar mu i tos ar gu men tos para de mons trar
que re al men te o Go ver na dor Almir Ga bri el teve e tem
con di ções de dis tri bu ir ener gia, tan to que on tem as si -
nou, jun ta men te com o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que, mais uma par ce ria – a du pli ca ção da li nha de
trans mis são de Tu cu ruí–Vila do Con de, no va lor de
R$150 mi lhões, e tam bém a du pli ca ção da li nha de
Tu cu ruí–Pre si den te Pru den te, no Ma ra nhão, no va -
lor de R$600 mi lhões. O que V. Exª diz nes ta tar de,
até mo ti va do por ou tros fa to res, é uma in jus ti ça. Mas



res pe i to a sua ati tu de. Fo mos com pa nhe i ros de luta,
de ba ta lha, e V. Exª tam bém foi com pa nhe i ro de cha -
pa do Go ver na dor Almir Ga bri el.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Isso foi 
em 1994.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Pois é.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de de apar teá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Ade mir Andra de, sa ben do da ele gân cia de V. Exª, a
Mesa ape nas in for ma que es tão ins cri tos os Se na -
do res Edu ar do Su plicy e Ca sil do Mal da ner. Por isso,
V. Exª dis po rá ape nas de mais cin co mi nu tos. A ses -
são en cer rar-se-á às 18 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, agra de ço o aler ta de V. Exª.

Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª, quan do co lo ca que
o Go ver na dor Almir Ga bri el dis tri bu iu ener gia no
Esta do do Pará, me lem bra mu i to a his tó ria da de fe sa
que o Go ver no faz da pri va ti za ção, quan do fala que o
pre ço da li nha te le fô ni ca e dos apa re lhos ba i xou, e se
es que ce que o mun do tem um pro ces so evo lu ti vo na -
tu ral. Lem bro-me de que com prei o meu pri me i ro ce -
lu lar, um Star tac, em Mi a mi, e pa guei US$2,3 mil.
Hoje, tal vez um Star tac não cus te R$300, e a em pre -
sa es ta tal ja ma is fa bri cou esse apa re lho. Há evo lu ção
– a Tec no lo gia e a Ciên cia é que avan çam – na so ci e -
da de. Já a ener gia é uma ne ces si da de da po pu la ção.
E V. Exª, quan do atri bui isso ao Go ver na dor, es que -
ce-se do nos so tra ba lho, do seu tra ba lho, do tra ba lho
dos Se na do res, dos 17 De pu ta dos Fe de ra is. V. Exª
tem co nhe ci men to dos in ves ti men tos que essa Ban -
ca da pa ra en se, de 17 De pu ta dos Fe de ra is e três Se -
na do res, alo ca ao Orça men to da União to dos os
anos. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, nor -
mal men te, des ti na va de R$25 mi lhões a R$30 mi -
lhões de in ves ti men to ao Pará. Pas sa mos esse va lor
para R$250 mi lhões a R$300 mi lhões por ano. Tra -
ta-se de um es for ço des sa Ban ca da.

O be ne fi ci a men to des sa ener gia para gran de
par te dos mu ni cí pi os foi re a li za do por nós. V. Exª ain -
da não era Se na dor quan do 76 De pu ta dos Fe de ra is e 
Se na do res en con tra ram-se com o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que para exi gir esse li nhão do Ba i xo
Ama zo nas. Não se pode atri bu ir esse fato ex clu si va -
men te ao Go ver na dor.

Eu não te ria ne nhu ma di fi cul da de em dar as
mãos ao Go ver na dor. No en tan to, S. Exª é um ho mem 
ex tre ma men te iso la do e de tra to di fí cil. V. Exª sabe
que já cum pri mos seis anos de man da to – eu, como
Se na dor, e S. Exª, como Go ver na dor – e nun ca nos
re u ni mos. Ele nun ca re u niu a Ban ca da do Pará, di fe -

ren te men te de ou tros Go ver na do res, como a Srª Ro -
se a na Sar ney, do Ma ra nhão, e o Sr. Si que i ra Cam -
pos, do To can tins, que, per ma nen te men te, se re ú -
nem com a sua Ban ca da, in de pen den te men te de ser
Opo si ção ou não. O Go ver na dor nun ca se re ú ne
com nin guém e age sem pre so zi nho, como está fa -
zen do ago ra.

Mu i to do que tem o Pará se deve ao tra ba lho e
ao es for ço dos De pu ta dos Fe de ra is e dos Se na do res
da Re pú bli ca – evi den te men te com uma par ce la de
con tri bu i ção do Go ver no do Esta do.

O sub sí dio vai até 2004, e, em ne nhum mo men -
to, cul pei o Go ver na dor quan to a essa ques tão. Entre -
tan to, afir mei que S. Exª po de ria tra ba lhar úni ca e ex -
clu si va men te – se hou ves se ne ces si da de ex tre ma no
Esta do do Pará de efe tu ar re du ções de con su mo –
com o ra ci o na men to ape nas na usi na de ele tro in ten -
si vo. Esta ria re sol vi do o nos so pro ble ma. Nin guém
mais – ne nhu ma em pre sa, bar, hos pi tal ou ho tel – de -
ve ria ter a sua ener gia re du zi da, por que so mos, como 
já dis se, ex por ta do res de ener gia.

Bas ta va isso, mas o Go ver na dor, con tra tudo e
to dos, ne go cia em seu nome pes so al. Estou mos tran -
do a V. Exª. A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, pre -
si di da por um ho mem da con fi an ça dele, De pu ta do
Mar ti nho Car mo na, age de ma ne i ra di fe ren te. As pre -
fe i tu ras, a Fi e pa, o con se lho de con su mi do res, a clas -
se in te i ra do Pará está ca mi nhan do numa di re ção, e o
Go ver na dor mar cha para ou tro rumo, en tre gan do o
Esta do a esse con se lho de ener gia.

Espe ro que a Jus ti ça nos dê ga nho de ca u sa
nes sa ques tão. Mas fico mu i to sen ti do e até mes mo
en ver go nha do com a ati tu de do Go ver na dor Almir
Ga bri el, para a qual, na mi nha opi nião, não há jus ti fi -
ca ti va.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Ca sil do Mal da ner.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Ca sil do Mal da ner, 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) – 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 Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 109, DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.096, de 19 de se -
tem bro de 1995, e a Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, para dis ci pli nar a re a -
li za ção de ele i ções pri má ri as para a es -
co lha de can di da tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

Art. 3º ...................................................
§ 1º A Jus ti ça Ele i to ral, por seus ór -

gãos, as se gu ra rá aos par ti dos po lí ti cos ou
às co li ga ções os me i os ne ces sá ri os para a
re a li za ção de pro ce di men to ele ti vo de que
par ti ci pem di re ta men te to dos os fi li a dos re -
gu lar men te ins cri tos e, caso as sim en ten -
dam os par ti dos po lí ti cos ou co li ga ções, de -
ma is ele i to res que não se jam fi li a dos a ou -
tras agre mi a ções par ti dá ri as, para a es co lha 
de can di da tos ma jo ri tá ri os, no âm bi to das
res pec ti vas cir cuns cri ções ele i to ra is, des de
que haja dis po si ção es ta tu tá ria a res pe i to,
de po si ta da no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral até 
um ano an tes da re a li za ção de ele i ções.

§ 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe -
di rá as ins tru ções ne ces sá ri as ao cum pri -
men to do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, in -
clu si ve quan to à dis po ni bi li za ção de ur nas
ele trô ni cas, ob ser va da a au to no mia as se gu -
ra da aos par ti dos po lí ti cos para de fi nir sua
es tru tu ra in ter na, or ga ni za ção e fun ci o na -
men to, nos ter mos do art. 17, § 1º da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 3º A re a li za ção de pro ces so ele ti vo,
nos ter mos do § 1º des te ar ti go, de ve rá
ocor rer em dia de ter mi na do, até a an te vés -
pe ra do ter mo fi nal do pe río do de re a li za -
ções de con ven ções par ti dá ri as pre vis to na
le gis la ção es pe cí fi ca que es ta be le ce nor -
mas para as ele i ções. (NR)

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo:

Art. 8º ...................................................
..............................................................
§ 3º O can di da to a car go ma jo ri tá rio

es co lhi do di re ta men te por to dos os fi li a dos a 
par ti do po lí ti co, ou par ti dos que in te gram
co li ga ção, de ve rá ter a sua can di da tu ra ho -
mo lo ga da por con ven ção, para fins de re gis -
tro jun to à Jus ti ça Ele i to ral. (NR)

Art. 3º A Jus ti ça Ele i to ral con di ci o na rá a dis po -
ni bi li za ção de me i os de tra ta esta Lei a pré via so li ci -
ta ção do pre si den te do ór gão de di re ção na ci o nal do 
par ti do ou de par ti dos que com po nham co li ga ção ao 
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, em até 90 (no ven ta) dias
an tes da re a li za ção do pro ce di men to de que tra ta
esta Lei, para o de vi do fim de com pen sa ção fi nan -
ce i ra, con si de ra dos os re cur sos des ti na dos aos par -
ti dos po lí ti cos pelo Fun do Espe ci al de Assis tên cia
Fi nan ce i ra aos Par ti dos Po lí ti cos (Fun do Par ti dá rio), 
pre vis to no art. 38 da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -
bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de co li ga ção, o cri té rio 
de ra te io das des pe sas, para o fim de com pen sa ção
pre vis to nes te ar ti go, de ve rá ser for mu la do em co -
mum pe los res pec ti vos pre si den tes dos ór gãos de di -
re ção na ci o nal dos par ti dos co li ga dos.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nos so ob je ti vo é pro pi ci ar o aper fe i ço a men to da 
de mo cra cia re pre sen ta ti va bra si le i ra, me di an te a ins -
ti tu i ção de ele i ções pri má ri as para a es co lha, no âm -
bi to dos par ti dos ou co li ga ções, de can di da tos ma jo ri -
tá ri os, a sa ber: Pre si den te e Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, Go ver na do res e Vice-Go ver na do res de
Esta do, Pre fe i tos e Vice-Pre fe i tos Mu ni ci pa is e Se -
na do res.

Assim, pro po mos que a es co lha dos can di da tos
pos sam ser fe i tas a par tir de uma am pla con sul ta po -
pu lar, no âm bi to dos par ti dos ou co li ga ções, de modo
que o pro ces so ele i to ral te nha, des de o seu prin cí pio,
a ne ces sá ria le gi ti mi da de po pu lar.

Este pro je to não pre ten de obri gar os par ti dos a
re a li za rem ele i ções pri má ri as, mas, sim, fa ci li tar as
con di ções ma te ri a is e ins ti tu ci o na is para que os par ti -
dos pos sam op tar por fazê-las, me di an te a as sis tên -
cia da Jus ti ça Ele i to ral que ga ran ta aos par ti dos e co -



li ga ções os me i os e a li su ra ne ces sá ri os ao pro ces so
de es co lha de seus can di da tos ma jo ri tá ri os.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos seja o pro je to
aco lhi do pe los mem bros des ta Casa que – acre di ta -
mos – co mun gam com as idéi as de que a de mo cra cia
par ti ci pa ti va deve co me çar no seio do par ti do po lí ti co
o qual, como nos ad ver te o ci en tis ta po lí ti co Hum ber -
to Cer ro ni, nada mais é, na suas prá ti cas in ter nas, na
sua cul tu ra po lí ti ca, do que um em brião do pro je to po -
lí ti co que ele pre ten de ve nha a ser vir de mo de lo de
con du ta para toda a so ci e da de. Esta pro po si ção pode 
ser um pri me i ro pas so no ca mi nho de uma for ma de
ci da da nia mais avan ça da e efe ti va.

Assi na la mos que bus cou-se con tor nar todo e
qual quer óbi ce de cons ti tu ci o na li da de, mor men te no 
que diz res pe i to à ama u to no mia par ti dá ria, cons ti tu -
ci o nal men te as se gu ra da e as pec tos de ini ci a ti va le gi -
fe ran te, em face de ele men tos de fi nan ças pú bli cas
re la ti vos à ma té ria.

Sala das Ses sões, 13 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre par ti dos po lí ti cos, re -
gu la men ta os arts. 17 e 14, § 3º, in ci so V,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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, 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 É as se gu ra da, ao par ti do po lí ti co, au to no -
mia para de fi nir sua es tru tu ra in ter na, or ga ni za ção e
fun ci o na men to.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

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, 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. 8º A es co lha dos can di da tos pe los par ti dos
e a de li be ra ção so bre co li ga ções de ve rão ser fe i tas
no pe río do de 10 a 30 de ju nho do ano em que se re a -

li za rem as ele i ções, la vran do-se a res pec ti va ata em
li vro aber to e ru bri ca do pela Jus ti ça Ele i to ral.

§ 1º Aos de ten to res de man da to de De pu ta do
Fe de ral, Esta du al ou Dis tri tal, ou de Ve re a dor, e aos
que te nham exer ci do es ses car gos em qual quer pe -
río do da le gis la tu ra que es ti ver em cur so, é as se gu ra -
do o re gis tro de can di da tu ra para o mes mo car go pelo 
par ti do a que es te jam fi li a dos.

§ 2º Para a re a li za ção das con ven ções de es co -
lha de can di da tos, os par ti dos po lí ti cos po de rão usar
gra tu i ta men te pré di os pú bli cos, res pon sa bi li zan do-se
por da nos ca u sa dos com a re a li za ção do even 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.)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O pro je -
to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e vai à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são
ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Wil son, agra -
de ço ao Se na dor Ca sil do Mal da ner a gen ti le za. Pro -
cu ra rei ser o mais bre ve pos sí vel.

Sr. Pre si den te, es tou in gres san do, nes te ins tan -
te, com Pro je to de Lei do Se na do Fe de ral que al te ra 
a Lei nº 9.096, de 19 de se tem bro de 1995, e a Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, para dis ci pli nar
a re a li za ção de ele i ções pri má ri as para a es co lha de
can di da tos.

Se gun do este pro je to, o Con gres so Na ci o nal
de cre ta:

Art. 1º O art 3º da Lei n.º 9.096, de 19
de se tem bro de 1995, pas sa a vi go rar
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

Art. 3º ...................................................
§ 1º A Jus ti ça Ele i to ral, por seus ór -

gãos, as se gu ra rá aos par ti dos po lí ti cos ou
às co li ga ções os me i os ne ces sá ri os para a
re a li za ção de pro ce di men to ele ti vo de que
par ti ci pem di re ta men te to dos os fi li a dos re -
gu lar men te ins cri tos e, caso as sim en ten -
dam, os par ti dos po lí ti cos ou co li ga ções, de -
ma is ele i to res que não se jam fi li a dos a ou -
tras agre mi a ções par ti dá ri as, para a es co lha 
de can di da tos ma jo ri tá ri os, no âm bi to das
res pec ti vas cir cuns cri ções ele i to ra is, des de



que haja dis po si ção es ta tu tá ria a res pe i to,
de po si ta da no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral até 
um ano an tes da re a li za ção de ele i ções.

§ 2º O TSE ex pe di rá as ins tru ções ne -
ces sá ri as ao cum pri men to do dis pos to no
pa rá gra fo an te ri or, in clu si ve quan to à dis po -
ni bi li za ção de ur nas ele trô ni cas, ob ser va da
a au to no mia as se gu ra da aos par ti dos po lí ti -
cos para de fi nir sua es tru tu ra in ter na, or ga -
ni za ção e fun ci o na men to, nos ter mos do
art. 17, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 3º A re a li za ção de pro ces so ele ti vo,
nos ter mos do §1º des te ar ti go, de ve rá ocor -
rer em dia de ter mi na do, até a an te vés pe ra
do ter mo fi nal do pe río do de re a li za ções de
con ven ções par ti dá ri as pre vis to na le gis la -
ção es pe cí fi ca que es ta be le ce nor mas para
as ele i ções.

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

Art. 8º ...................................................

§ 3º O can di da to a car go ma jo ri tá rio
es co lhi do di re ta men te en tre to dos os fi li a dos 
a par ti do po lí ti co, ou par ti dos que in te grem
sua co li ga ção, de ve rá ter sua can di da tu ra
ho mo lo ga da por con ven ção, para fins de re -
gis tro jun to à Jus ti ça Ele i to ral.

Art. 3º A Jus ti ça Ele i to ral con di ci o na rá
a dis po ni bi li za ção de me i os de que tra ta
esta Lei à pré via so li ci ta ção do pre si den te
do ór gão de di re ção na ci o nal do par ti do, ou
de par ti dos que com po nham co li ga ção ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, em até 90 (no -
ven ta) dias, an tes da re a li za ção do pro ce di -
men to de que tra ta esta Lei, para o de vi do
fim de com pen sa ção fi nan ce i ra, con si de ra -
dos os re cur sos des ti na dos aos par ti dos po -
lí ti cos, pelo Fun do Espe ci al de Assis tên cia
Fi nan ce i ra aos Par ti dos Po lí ti cos. (Fun do Par -
ti dá rio), pre vis tos no art. 38 da Lei nº 9.096,
de 19 de se tem bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de co li ga -
ção, o cri té rio de ra te io das des pe sas, para
o fim de com pen sa ção, pre vis to nes te ar ti -
go, de ve rá ser for mu la do em co mum pe los
res pec ti vos pre si den tes dos ór gãos de di re -
ção na ci o nal dos par ti dos co li ga dos.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O nos so ob je ti vo é pro pi ci ar o aper fe i ço a men to 
da de mo cra cia re pre sen ta ti va bra si le i ra, me di an te a
ins ti tu i ção de ele i ções pri má ri as para a es co lha, no
âm bi to dos par ti dos, ou co li ga ções, de can di da tos
ma jo ri tá ri os, se jam Pre si den tes, Go ver na do res, ou
Pre fe i tos.

Assim, pro po mos que a es co lha dos can di da tos
pos sa ser fe i ta a par tir de am pla con sul ta po pu lar, no
âm bi to dos par ti dos ou co li ga ções, de modo que o
pro ces so ele i to ral te nha, des de o seu prin cí pio, a ne -
ces sá ria le gi ti mi da de po pu lar.

É in te res san te que a pro pos ta que fiz, na di re -
ção de pri má ria po pu lar, para os par ti dos de opo si -
ção, em 10 de mar ço úl ti mo, ao Di re tó rio Na ci o nal não 
foi apro va da, mas hoje, o Pre si den te do PFL, Se na dor 
Jor ge Bor nha u sen pro põe que to dos os par ti dos da
base do Go ver no: PFL, PSDB, PMDB e PPB fa çam
uma pri má ria po pu lar. O lí der do PMDB, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, ob ser vou que não há le gis la ção a res -
pe i to.

Eu ha via so li ci ta do a con fec ção de um pro je to
de lei, re gu la men tan do a pos si bi li da de de que pri má -
ri as, se jam as re a li za das no âm bi to de par ti do, com
to dos os fi li a dos do par ti do, ou co li ga ção, ou, se os
par ti dos as sim de se ja rem, com a pos si bi li da de de
ele i to res não fi li a das par ti ci pa rem. Essa se ria uma
for ma de es ti mu lar as pes so as a par ti ci par.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não, no bre Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, cum pri men to V. Exª. O pro je to que
apre sen ta vem em boa hora, pois es ta mos pró xi mos
das ele i ções de 2002. Re cen te men te, hou ve uma ex -
pe riên cia no Rio Gran de do Sul que com pro va a ne -
ces si da de de re gu la men ta ção des se tipo de ini ci a ti va
par ti dá ria. Re a li za mos pri má ri as in ter nas no PMDB
da que le Esta do não para a es co lha de can di da tos a
go ver na dor ou ao Se na do, mas de di ri gen tes par ti dá -
ri os. Vo ta ram 50.600 fi li a dos. Vo tos vá li dos. E re al -
men te há uma gran de in se gu ran ça, pois a Jus ti ça
Ele i to ral não está pre sen te. A má qui na par ti dá ria, por
mais efi ci en te que seja, não con se gue ser su fi ci en te -
men te con fiá vel. Ou seja, não con se gue trans mi tir a
se gu ran ça de que o ple i to cor re em boa or dem e com
res pe i to às re gras. Ha via pre o cu pa ção em re la ção a
trans por te de ele i to res, a for mas de fis ca li za ção, que
eram pre cá ri as, a con ta gem de vo tos, à pos sí vel exis -
tên cia de ur nas no in te ri or, em lo ca li da des lon gín -
quas, dis tan tes dos ma i o res cen tros, ha via pre o cu pa -



ção com a apu ra ção dos vo tos, en fim, uma sé rie de
pro ble mas que são na tu ra is num pro ces so ele i to ral e
que, na que la cam pa nha ele i to ral in ter na, não teve
ma i or res pal do, não teve ma i or su por te, por que não
ha via a pre sen ça de um agen te con tro la dor, um au di -
tor ex ter no e in de pen den te, para di zer se cada uma
das ur nas obe de ceu exa ta men te à re gu la men ta ção
das pri má ri as do PMDB do Rio Gran de do Sul. Foi
uma de mons tra ção de vi gor po lí ti co-par ti dá rio e o
pro ces so ele i to ral foi lim po, in ques ti o ná vel. Eu até es -
tou en tre os der ro ta dos, mas não ques ti o no a va li da -
de da ele i ção. Eu cre io que, se algo ocor reu, nada
que pos sa ser even tu al men te des ta ca do como ne ga -
ti vo, mas, evi den te men te, te ría mos ma i or se gu ran ça
se nós pu dés se mos, for mal men te, con vo car a Jus ti ça 
Ele i to ral e di zer: olha, o par ti do de ci diu re a li zar uma
ele i ção pri má ria; pre ci sa mos da pre sen ça dos ju í zes
ele i to ra is para acom pa nha rem e da rem a con va li da -
ção de vi da que uma cam pa nha como essa pre ci sa.
V. Exª, por tan to, está de pa ra béns; eu que ro cum pri -
men tá-lo. E sei que o pro je to po de rá de po is so frer
emen das, ser de ba ti do, mas, de qual quer ma ne i ra, já
é uma ini ci a ti va de mu i to va lor. Obri ga do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu agra de ço imen sa men te as suas pon de ra ções,
elas des ta cam a im por tân cia do pro je to. Eu até gos ta -
ria que elas pu des sem fa zer par te da jus ti fi ca ti va des -
se pro je to, por que con cor do com V. Exª. E cum pri -
men to o PMDB por ter re a li za do a ele i ção de uma for -
ma tão de mo crá ti ca, exem plar, tan to é ver da de que
teve re per cus são na ci o nal.

Se na dor José Fo ga ça, gos ta ria de me es ten der, 
mas pro me ti ao Se na dor Ca sil do Mal da ner que as se -
gu ra ria a S. Exª o tem po para re a li zar a sua ex po si -
ção, e as sim cum pri rei.

Se na dor José Fo ga ça o apar te de V. Exª abri -
lhan tou meu pro nun ci a men to.

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 Ca sil do Mal da ner, lem bran -
do a S. Exª que a ses são será en cer ra da às 18 ho ras e
31 mi nu tos. Por tan to, V. Exª dis põe de cin co 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, Srªs e Srs. Se na do res, há uma
gra ve ques tão de sa ú de pú bli ca que está a exi gir re -
do bra da aten ção da so ci e da de, das ins ti tu i ções e das 
au to ri da des. Estou me re fe rin do ao cres ci men to da
in ci dên cia de do en ças en dê mi cas, tais como a ma lá -
ria, o den gue, a tu ber cu lo se, a fe bre ama re la e a han -
se nía se. O País as sis te a uma as sus ta do ra re e mer -

gên cia des sas do en ças in fec to-con ta gi o sas, vá ri as
de las re cru des cen do após um pe río do em que já ha -
vi am sido re du zi das e con tro la das.

Ago ra mes mo, em San ta Ca ta ri na, sur ge o es -
pec tro do den gue, que avan ça no Pa ra ná e ame a ça
en trar em meu Esta do. É pre ci so no tar que, até ago ra, 
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul são os úni cos
Esta dos bra si le i ros a não re gis trar ca sos ”in ter nos“ de 
den gue. Os úni cos pou cos ca sos ocor ri dos fo ram
de vi a jan tes que se au to con ta mi na ram em ou tros
Esta dos.

O jor nal ca ta ri nen se A No tí cia, re cen te men te,
pu bli cou re por ta gem so bre a mo bi li za ção das au to ri -
da des de sa ú de no meu Esta do, mu i to pre o cu pa das,
e com ra zão, com a che ga da do den gue à di vi sa do
Esta do, in clu si ve, em vá ri as lo ca li da des. O den gue é
de bi li tan te e ca u sa so fri men to. São dias de fe bre alta,
do res de ca be ça e no cor po. Um só foco pode trans -
for mar-se em epi de mia. Os agen tes trans mis so res são 
os mos qui tos ae des aegy pti e ae des al bo pic tus.

O jor nal no ti cia que a Se cre ta ria de Sa ú de de
San ta Ca ta ri na de sen vol ve uma cam pa nha, con cen -
tra da nos 23 Mu ni cí pi os que fa zem di vi sa com o Pa ra -
ná, num es for ço de bar rar o den gue. Fo ram mon ta das 
as cha ma das bar re i ras sa ni tá ri as e edu ca ti vas. Fo -
cos de mos qui tos es tão sen do in ves ti ga dos e com -
ba ti dos.

A si tu a ção é pre o cu pan te, prin ci pal men te no
oes te do meu Esta do, fron te i ra com a Argen ti na. É
pre ci so cons ci en ti zar a po pu la ção e pro mo ver uma
efi ci en te pre ven ção. As pre fe i tu ras e a po pu la ção de -
vem ser aler ta das des se pe ri go. Evi den te men te, as
gran des ar mas para o com ba te ao den gue são a iden -
ti fi ca ção rá pi da da do en ça nos que por ela são atin gi -
dos e a lo ca li za ção de fo cos dos mos qui tos.

Sr. Pre si den te, a in va são do den gue na Re gião
Sul é ape nas um lan ce de uma es pé cie de guer ra das
en de mi as, na qual, por en quan to, o Bra sil vem sen do
der ro ta do. A ma lá ria, por exem plo, atin ge mais e mais
bra si le i ros na Ama zô nia. Fo ram 700.000 re gis tros em
2000. No Pará, onde es tão 40% dos ca sos no ti fi ca dos 
de ma lá ria a in ci dên cia da do en ça tri pli cou nos úl ti -
mos anos. 

O den gue tor nou-se um pro ble ma cres cen te de
sa ú de pú bli ca. Des de 1986, o Bra sil já en fren tou qua -
tro sur tos. Após uma re du ção do nú me ro de ca sos,
nos úl ti mos três anos, essa en fer mi da de vol tou a se
alas trar pelo País afo ra, nes te ano, com pre do mi nân -
cia na Re gião Nor te e na Ba hia, Rio Gran de do Nor te,
Dis tri to Fe de ral e São Pa u lo.



A tu ber cu lo se, que já es te ve sob con tro le no
Bra sil, vol tou a ser um pro ble ma. Qu a is são as suas
ca u sas e do seu re cru des ci men to? Como em ou tras
mo lés ti as en dê mi cas, te mos que pro cu rar a ca u sa
ime di a ta na in su fi ciên cia de nos sas es tru tu ras de
com ba te. Mas sa be mos tam bém que a tu ber cu lo se
res sur ge de vi do à po bre za, à de sin for ma ção do povo,
à dis se mi na ção da AIDS. Nos úl ti mos anos, têm sido
de cer ca de 80.000 os no vos ca sos de tu ber cu lo se
no ti fi ca dos. E a cada ano a tu ber cu lo se mata 6 mil
bra si le i ros.

A han se níe se, a mi le nar e bí bli ca le pra, per sis te
com ta xas ele va das em nos sas es ta tís ti cas. O Bra sil
ocu pa o se gun do lu gar no mun do em nú me ro de pes -
so as in fec ta das. São pelo me nos 40 mil no vos do en -
tes a cada ano. Pior que nós, só a Índia.

Sr. Pre si den te, cer ta men te in flu em aí, tam bém,
a fal ta de in ves ti men tos em ha bi ta ção e em sa ne a -
men to prin ci pal men te. A de sin for ma ção e a po bre za
ge ne ra li za da exer cem seu pa pel fun da men tal. E os
po bres, sem dú vi da, são as ma i o res ví ti mas des sas
en fer mi da des. No en tan to, ne nhu ma clas se so ci al
está a sal vo. To dos nós, a qua li da de de vida de toda a
so ci e da de, a pró pria eco no mia, so mos vul ne rá ve is a 
esse re tor no e ex pan são de do en ças in fec to-con ta -
gi o sas. Até mes mo a fe bre ama re la ur ba na, que
Oswal do Cruz er ra di cou há um sé cu lo, cor re o ris co
de vol tar!

Na base da in su fi ciên cia das po lí ti cas de sa ú de
do Go ver no está uma de for ma ção bá si ca: cer ca de
70% das ver bas do se tor de sa ú de des ti nam-se a
hos pi ta is. Está o Bra sil in sis tin do, por tan to, num mo -
de lo as sis ten ci al que pri vi le gia o aten di men to mé di -
co em de tri men to da pre ven ção e do con tro le das
mo lés ti as.

Sr. Pre si den te, es sas en fer mi da des gras sam
pelo País, fla ge lan do do lo ro sa men te a po pu la ção
bra si le i ra. De áre as re gi o na is res tri tas, al gu mas de las 
po dem vir a se ex pan dir na ci o nal men te, como já está
ocor ren do com o den gue, con si de ra do o prin ci pal
pro ble ma de sa ú de pú bli ca do País, na atu a li da de.

A in tro du ção de ou tros so ro ti pos de ví rus do
den gue num am bi en te em que hou ve an te ri or men te
uma epi de mia des sa do en ça pode pro vo car o apa re -
ci men to de for mas mais se ve ras, com ca sos de den -
gue he mor rá gi co, como ocor rem no Rio de Ja ne i ro.

Em qual quer si tu a ção, a ma lá ria, o den gue, a
tu ber cu lo se, a han se nía se, a fe bre ama re la são ter rí -
ve is ini mi gos que exi gem mu i ta vi gi lân cia e ações
pre ven ti vas de sa ú de.

O agra va men to des se qua dro de en de mi as tem
um alto cus to em ter mos de so fri men to das pes so as e 
das fa mí li as, ame a çan do toda a tes si tu ra da so ci e da -
de. Afi nal, a do en ça im pli ca pre ju í zo eco nô mi co, e a
ex pan são das en de mi as acar re ta cus to mul ti pli ca do e 
agra va do, tal como ocor reu em Cuba, onde uma epi -
de mia de den gue, na dé ca da de 90, ge rou uma sig ni -
fi ca ti va per da no PIB.

Para não pas sar pela mes ma si tu a ção, o Bra sil
pre ci sa es tar aler ta, e o Go ver no deve pri o ri zar a
ques tão.

São es sas as con si de ra ções que tra go, Sr. Pre -
si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Anto nio Car los Va la da res,

Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro me ro Jucá e Car los
Wil son 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. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re que i -
ro a trans cri ção, na ín te gra, para que cons te dos Ana -
is da Casa, do se guin te dis cur so pro nun ci a do pelo
De pu ta do Pe dro Va la da res, do Par ti do So ci a lis ta Bra -
si le i ro de Ser gi pe, que faz uma aná li se opor tu na e
abran gen te so bre as pri va ti za ções ocor ri das no Bra sil .

PRIVATIZAÇÕES
Nú me ros Ge ra is:

O PDN – Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção 
– foi ins ti tu í do em 1990, pela Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, épo ca em que o en tão Pre si den te Fer -
nan do Col lor dava os seus pri me i ros pas sos rumo a
um go ver no de sas tro so que con du zi ria ao im pe ach -
ment. Cri a va-se, en tão, a fi gu ra do es ta do pe sa do, do
es ta do im pro du ti vo, as so ci a do a um ele fan te, e ali a do
aos cri mes de cor rup ção. A pro pa gan da pela pri va ti -
za ção alar de a va que a ven da do pa tri mô nio das em -
pre sas es ta ta is se ria a gran de sa í da para que o Go -
ver no de i xas se de se one rar para que pu des se di re -
ci o nar seus gas tos para os se to res de sa ú de e edu ca -
ção, con tem pla dos nos pro gra mas so ci a is.

No pe río do 1991-2000, as pri va ti za ções ge ra -
ram re cur sos da or dem de US$ 102,2 bi lhões, sen do
US$ 67,5 bi lhões ori un dos das pri va ti za ções fe de ra is
e US$ 34,7 bi lhões das pri va ti za ções es ta du a is. Das
pri va ti za ções fe de ra is, US$ 30,9 bi lhões vi e ram das
te le co mu ni ca ções, e US$ 36,6 bi lhões dos se to res



pri va ti za dos pelo PND. Mas es ses va lo res não le vam
em con ta o que foi gas to pe los co fres pú bli cos na
gran de ope ra ção dos le i lões. 

No pe río do 1991-2000, o BNDES dis po ni bi li zou
US$ 6,5 bi lhões para que os le i lões ti ves ses êxi to.
Além dis so, o Go ver no ar cou com US$ 26,9 bi lhões
com a per mis sões para as em pre sas aba te rem o im -
pos to de ren da fu tu ro o ágio que pa ga ram nas pri va ti -
za ções Pa ra do xal men te, a pri va ti za ção no Bra sil tem
de pen di do do fi nan ci a men to pú bli co.

Além dos ar gu men tos ide o ló gi cos, o Go ver no
apre sen tou duas ra zões para o pro gra ma agres si vo
de pri va ti za ções: ale gou que os re cur sos ob ti dos se -
ri am ne ces sá ri os para fi nan ci ar tan to o dé fi cit em
con ta cor ren te como o dé fi cit fis cal, am bos con se -
qüên cia do mi ra bo lan te Pla no Real. Só que nada dis -
so acon te ceu. Com o au men to das ta xas de ju ros, a
dí vi da pú bli ca só au men tou. E, no fi nal das con tas, a
pri va ti za ção no Bra sil só ser viu para di mi nu ir, a cur to
pra zo, a pres são so bre o or ça men to do go ver no.

E não é só isso: a par ti ci pa ção do BNDES nos fi -
nan ci a men tos pode ser con si de ra da uma subs ti tu i -
ção do uso das cha ma das ”mo e das po dres“, nome
dado aos tí tu los de dí vi das pú bli cas que fo ram usa dos 
para pa gar gran de par te das pri va ti za ções fe de ra is.
Com os pa péis va len do me nos do que o Real da épo -
ca, na prá ti ca os com pra do res pa ga ram me nos pe las
em pre sa que o va lor de le i lão.

Se fi zer mos as con tas, te mos que o pre ju í zo do
Ban co Cen tral, so ma do ao ágio das pri va ti za ção ar -
ca do pelo Go ver no e o pre ju í zo do Proer so mam um
pre ju í zo to tal de US$ 69,2 bi lhões. Se con si de rar mos
que só as pri va ti za ções fe de ra is ge ra ram uma re ce i ta
de US$ 56,1 bi lhões, te mos um sal do ne ga ti vo de
US$ 13,1 bi lhões.

A CPI das privatizações:
Em 1993, a CPI das pri va ti za ções, da qual or gu -

lho sa men te fiz par te, apre sen tou seu re la tó rio, já con -
clu í do por ir re gu la ri da des e so li ci tan do ao Mi nis té rio
Pú bli co que to mas se as pro vi dên ci as ca bí ve is. Apon -
ta va o Re la tó rio a su ba va li a ção dos pa tri mô ni os ofer -
ta dos para ven da, e a ina de qua ção do pro ces so de
ven da nas se guin tes pa la vras:

”A fi xa ção em uma úni ca mo da li da de de ven da – 
o le i lão – e a des pre o cu pa ção com a for ma ção de oli -
go pó li os e mo no pó li os nos se to res de aço, fer ti li zan -
tes e pe tro quí mi cos, foi o co ro a men to do le que de fa -
vo res e ob sé qui os no uso e abu so do bem pú bli co.“

Qu an to à pri va ti za ção do se tor pe tro quí mi co, o
Re la tó rio de nun ci a va uma ven da ir re gu lar, com for -
ma ção de oli go pó li os e fi xa ção de pre ços mí ni mos

aba i xo do pre ço de mer ca do: ”A Petroquisa foi for ça -
da a ho mo lo gar os pre ços mí ni mos es ta be le ci dos
pela Co mis são Di re to ra do PND sem ter tido aces so
aos es tu dos ela bo ra dos pe los con sul to res con tra ta -
dos pelo BNDES“. De nun cia ain da a for ma ção de mo -
no pó li os em di ver sos seg men tos, como bor ra cha sin -
té ti ca (Nor qui sa), bar ri lha (Fro ta Oceâ ni ca), re si nas
ABS e lá tex sin té ti co (ITAP), po li pro pi le no (Shell e
Ode brecht) e po li e ti le no (Ode brecht). Só nes te lan ce,
a Odebrecht, en vol vi da em es cân da los e mes mo as -
sim, ten do aces so a fi nan ci a men tos do BNDES, pas -
sa ria a con tro lar a Nordeste Química S.A., a Copene
e a Salgema.

Infe liz men te, o Re la tó rio não foi apro va do, em
re u nião em que ha via pou cos par la men ta res, como
uma for ma de ”em pur rar a su je i ra para de ba i xo do ta -
pe te“, e pa rar as in ves ti ga ções.

Àque la épo ca, o Go ver no já de ve ria ter to ma do,
como pro ce di men to ca u te lar, a pro vi dên cia de sus -
pen der os le i lões, até o ama du re ci men to do as sun to.
Re la tó rio do PNUD (Pro gra ma das Na ções Uni das
para o De sen vol vi men to) já ha via con clu í do, à épo ca,
que o pro ces so de pri va ti za ção ha via se cons ti tu í do
numa ver da de i ra ”li qui da ção de em pre sas pú bli cas
em fa vor de gru pos pri vi le gi a dos“.

Ain da no Re la tó rio:
”Não exis te ne nhu ma jus ti fi ca ti va le gal para que

o BNDES fi nan cie a ven da em con di ções al ta men te
sub si di a das, num país que tem ca rên cia de re cur sos
para in ves ti men tos bá si cos. Ao co brar ju ros de 6,5%
ao ano, quan do o mer ca do co bra, em mé dia, o tri plo,
e o pró prio BNDES, para fi nan ci a men tos des ti na dos
à im plan ta ção de no vos pro je tos, co bra en tre 10% e
12%, o ban co está sub si di an do ao com pra dor“. 

No se tor de fer ti li zan tes, a pri va ti za ção foi fe i ta
de po is que o es ta do já ha via apor ta do re cur sos e de -
sen vol vi do uma in dús tria bas tan te ren tá vel. 

Na in dús tria si de rúr gi ca, o Re la tó rio con clui que
o pre ço de ven da da CSN – Com pa nhia Si de rúr gi ca
Na ci o nal, foi su bes ti ma do, pois o pre ço fi xa do le vou
em con ta uma pro du ção me nor do que a CSN era ca -
paz de ope rar.

Em suma, a ten dên cia que se fir mou nos três
se to res foi a da con cen tra ção, for man do o que cha -
ma mos de oli go pó li os. No se tor pe tro quí mi co, do Gru -
po Ode brecht; no se tor de fer ti li zan tes, do Gru po
Fertifós, e no se tor si de rúr gi co, do Gru po Bo za no Si -
mon sen.

Te le co mu ni ca ções:
No se tor de Te le co mu ni ca ções, a par ti ci pa ção

es tran ge i ra nas pri va ti za ções foi de 60% (a ma i or



den tre os se to res pri va ti za dos). Ape sar do alar de do
go ver no so bre a fu tu ra me lho ria dos ser vi ços e dos
pre ços, de ju nho de 1994 até fe ve re i ro de 2000, as ta -
ri fas te le fô ni cas ti ve ram um au men to de 343%, en -
quan to a in fla ção do pe río do foi de 88%.

Qu an to aos ser vi ços, é no tó ria a di mi nu i ção da
qua li da de para a po pu la ção. A Anatel, ór gão de fis ca -
li za ção, não tem se mos tra do ca paz de li dar com to -
dos os pro ble mas de for ma ágil, nem de pro mo ver a
fis ca li za ção do se tor.

Além dis so, ob ti ve mos da dos do pró prio Mi nis -
té rio do Tra ba lho que nos le vam a acre di tar que mu i -
tos dos em pre gos das em pre sas es tran ge i ras fo ram
con ce di dos a es tran ge i ros. Em 1998, ano da pri va ti -
za ções te le fô ni cas, o nú me ro de es tran ge i ros au to ri -
za dos a tra ba lhar no Bra sil do brou em re la ção a 1997. 
Fo ram 14.113 au to ri za ções, con tra 6.221 em 1997;
4.695 em 1996; e 4.611 em 1995. As pro je ções só au -
men tam, e en tão eu me per gun to: será que essa pri -
va ti za ção ge rou em pre gos para os bra si le i ros? Em
1999, a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe -
sa Na ci o nal apro vou re que ri men to de mi nha au to ria
para que o Mi nis tro do Tra ba lho pres tas se es cla re ci -
men tos so bre o alto nú me ro de vis tos. Nós es ta mos
em 2001, e a té hoje o Mi nis tro não com pa re ceu.

Sis te ma Fi nan ce i ro:
A pri va ti za ção dos ban cos foi con se qüên cia da

de ci são do Ban co Cen tral de ab sor ver a par te po dre
dos ban cos pri va dos e es ta du a is sem con sul tar o
Con gres so Na ci o nal, jus ti fi can do que a ação teve o
ob je ti vo de evi tar um ris co sis tê mi co no sis te ma fi nan -
ce i ro. Quem pa gou a con ta foi Te sou ro – ou toda a po -
pu la ção bra si le i ra. Além dis so, os re cur sos ob ti dos
não fo ram su fi ci en te nem para fi nan ci ar o sa ne a men -
to do sis te ma fi nan ce i ro. Na prá ti ca, o Go ver no, com a 
ven da das es ta ta is, sal vou os ban cos que en fren ta -
ram enor mes di fi cul da des de vi do ao au men to da taxa
de ju ros pro mo vi do pelo Pla no Real.

Ener gia Elé tri ca:
O Go ver no Fer nan do Hen ri que já ven deu até

ago ra 23 hi dre lé tri cas. As pró xi mas, se gun do o ca len -
dá rio ofi ci al, se rão Fur nas e Co pel. A ar gu men ta ção
bá si ca para a ven da era a de que ha via ca rên cia de
re cur sos do Esta do para no vos in ves ti men tos na
área, e que a ini ci a ti va pri va da, por vi sar seus lu cros,
in ves ti ria pe sa do no se tor, me lho ran do in clu si va a
qua li da de dos ser vi ços.

Do iní cio das pri va ti za ções até hoje, o BNDES já 
li be rou US$ 8,3 bi lhões em em prés ti mos ao se tor elé -
tri co, dos qua is R$ 5,2 bi lhões ser vi ram para fi nan ci ar
a par ti ci pa ção de gru pos na ci o na is e es tran ge i ros

nos le i lões de pri va ti za ção. O pró prio BNDES cri ti ca o 
mo de lo ado ta do para pri va ti za ção do se tor elé tri co:
apon ta a fal ta de sin cro ni za ção na tran si ção do mo -
de lo es ta tal para o pri va do, ris cos re gu la tó ri os que ini -
bi ram os in ves ti men tos pri va dos e a fal ta de ar ti cu la -
ção en tre as re for mas dos se to res elé tri co, de pe tró -
leo e de gás na tu ral. Além de tudo isso, o Go ver no
acre di ta va que a tran si ção se ria cur ta e di re ci o nou os
re cur sos es ta ta is para o sa ne a men to fi nan ce i ros das
em pre sas que se ri am pri va ti za das.

A Com pa nhia Vale do Rio Doce foi exem plo cla -
ro da ina pe tên cia para li dar com a pri va ti za ção do pa -
tri mô nio pú bli co. Em 6 de maio de 1997, a Vale foi
ven di da por US$ 3,338 bi lhões. Só nos dois anos se -
guin tes, o fa tu ra men to do gru po sal dou a com pra, o
que de mons tra a sua alta ca pa ci da de de ge rar lu cros.

No en tan to, ape sar da pri va ti za ção, o se tor elé -
tri co não re ce be não re ce be in ves ti men tos pú bli cos
nem pri va dos des de 1996. E nos úl ti mos 10 anos, o
con su mo de ener gia elé tri ca cres ceu 4,1%. O pro ces -
so de pri va ti za ção não exi giu que as con ces si o ná ri as
ge ras sem ener gia nova, o que au men tou ain da mais
a de fa sa gem en tre pro du ção e con su mo.

Os pre ços su bi ram ver ti gi no sa men te: de 1994 a
2000, a ener gia elé tri ca so freu um au men to de 152%,
ao pas so que a in fla ção do mes mo pe río do foi de
88%. Além dis so, hou ve um dra má ti co au men to do
de sem pre go no se tor.

Qu an to à qua li da de dos ser vi ços, to dos nós sa -
be mos que vá ri as in dús tri as, co mér cio e re si dên ci as
já vem en fren ta do o fla ge lo dos apa gões. Os Pro cons
de todo o país vêm re gis tran do as re cla ma ções de
toda a or dem, não só quan to ao ser vi ço, como tam -
bém aos cus tos da ener gia. A Aneel, em pre sa de fis -
ca li za ção, que de ve ria con tro lar as ati vi da des des sas
em pre sas pri va ti za das, tem se mos tra do in ca paz de
re sol ver os pro ble mas da po pu la ção. Isso nos leva a
re fle tir so bre a real pos si bi li da de de con tro le dos ser -
vi ços das em pre sas pri va das. O úl ti mo elo do Esta do
com as em pre sas, que é sim ples men te o de ga ran tir a 
qua li da de dos ser vi ços para a po pu la ção, pa re ce não
exis tir mais.

No se tor de ener gia elé tri ca, res tou um fu tu ro
dra má ti co nos es pe ran do: apa gões e ra ci o na men to
pro du zin do de sem pre go e re tar dan do o cres ci men to
eco nô mi co. As pers pec ti vas são de sa len ta do ras: por
ca u sa dos apa gões.

E tal vez ain da não te nha mos dado con ta da di -
men são dos efe i tos avas sa la do res da fal ta de ener gia 
elé tri ca: pen se mos no con tro le da se gu ran ça nas
ruas e pe ni ten ciá ri as, nos hos pi ta is e suas UTIs, nos



ali men tos que pres cin dem da re fri ge ra ção, na pro du -
ção in dus tri al em que da e no au men to dos pre ços.
Ha ve ria a re du ção do cres ci men to do PIB, mais de
um mi lhão de pos tos de i xan do de ser cri a dos, dé fi cit
na ba lan ça co mer ci al, e o Go ver no per den do bi lhões
na ar re ca da ção de im pos tos.

Há duas se ma nas atrás, a Ane el ale ga va que
não ha via cho vi do o bas tan te, e que to dos, in clu in do o 
Go ver no fo ram pe gos de sur pre sa. La men ta vel men -
te, não dá para acre di tar que três ór gãos res pon sá -
ve is pelo se tor elé tri co – Ane el, Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia e ONS (Ope ra dor Na ci o nal de Sis te ma Elé -
tri co) não sou bes sem da gra vi da de da si tu a ção. Além
dis so to dos já ha vi am sido aler ta dos para a pos si bi li -
da de de fal ta de ener gia, mas agi ram tar di a men te.

Con se qüên ci as da Pri va ti za ção:
Não há como acre di tar que as pri va ti za ções te -

nham tra zi do al gu ma me lho ra ao País. Com a ven da
das es ta ta is, o Esta do Bra si le i ro sim ples men te per -
deu o po der de de fi nir seus ob je ti vos na ci o na is, e sua
po lí ti cas pú bli cas pas sa ram a ser ad mi nis tra das ou
con tro la das, di re ta ou in di re ta men te, pe los or ga nis -
mos in ter na ci o na is.

Como se isso não bas tas se, o Esta do ain da está 
in ves tin do em se to res que já fo ram pri va ti za dos, por
fal ta de in ves ti men to das em pre sas.

Há algo que pre ci sa mos ter em men te: os se to -
res pri va ti za dos, se jam eles de te le co mu ni ca ções,
ener gia elé tri ca, sis te ma fi nan ce i ro, são al ta men te
ren tá ve is. Como já de du zia o re la tó rio da CPI das pri -
va ti za ções, o Go ver no, além de não ter alo ca do os re -
cur sos ad vin dos das em pre sas cons tan tes do PND,
de i xou de re ce ber os di vi den dos ad vin dos de uni da -
des lu cra ti vas.

Não sou ra di cal men te con tra a idéia da pri va ti -
za ção. Mas a for ma como vem sen do fe i ta não está
aten den do aos an se i os da po pu la ção, e ain da nos faz 
per ce ber o quan to es ta mos gas tan do para tor nar o
pro ces so viá vel, fi nan ci an do as ven da. E, se mu i tas
das em pre sas já eram ren tá ve is, por que pro mo ver a
sua de ses ta ti za ção? Por que, en tão, os ser vi ços es -
tão pi o ran do e os pre ços su bin do? Há algo nos fa tos
re a is que não é co e ren te com o dis cur so go ver nis ta.

Em ou tros pa í ses, com na Ingla ter ra, os seg -
men tos da so ci e da de que de fen di am as pri va ti za ções 
já es tão re pen san do o mo de lo. Lá, a pri va ti za ção tam -
bém não sur tiu os efe i tos de se ja dos. O ra ci o na men to
de ener gia ame ri ca no, na Ca li fór nia, tam bém é efe i to
de um de sas tra do pro gra ma de pri va ti za ções.

Se até nos pa í ses cha ma dos de Pri me i ro Mun -
do, há es pa ço para ad mi tir os er ros de ges tão dos

ser vi ços pú bli cos, o Go ver no Bra si le i ro po de ria as su -
mir que as pri va ti za ções, além de não te rem ge ra do
os lu cros que eram alar de a dos, pi o rou – e mu i to – a
quan ti da de dos ser vi ços.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não de -
se jo fa zer es sas con si de ra ções como ju ris ta, que não
sou, nem pro pri a men te na con di ção de Se na dor da
Re pú bli ca, mas ape nas como ex pres são do povo, do
povo sim ples da rua, es tá ti co e pre o cu pa do di an te do
que está acon te cen do em nos so País, re pe tin do aqui
os con ce i tos e as pa la vras que se ou vem na rua, nos
la res, pre o cu pa ções e con ce i tos que se tor nam cada
vez mais una ni mi da de na ci o nal, ex pres sa na opi nião
pú bli ca, cada vez mais dis tan tes dos que go ver nam.

É que não po dem, Sr. Pre si den te, no bres Se na -
do res, as eli tes di ri gen tes, o Esta do ou os que o go -
ver nam, em qual quer dos po de res, ou dos ní ve is de
po der, dis so ci ar-se das as pi ra ções do povo, do modo
de ser do povo, frus tran do suas es pe ran ças e suas
ex pec ta ti vas de ter, em suas eli tes, a re pre sen ta ção
mais fiel de suas as pi ra ções.

Qu an do isto ocor re, é ine vi tá vel que se ge rem
as cri ses em toda or dem so ci al, pe ri go so ca mi nho
para a de sa gre ga ção da au to ri da de, que leva ao caos 
so ci al ou aos go ver nos de for ça.

Não que ro me re fe rir nes te pro nun ci a men to às
ques tões da éti ca da vida pú bli ca, en quan to con ce bi -
da como com por ta men to mo ral men te ina ta cá vel da
par te dos de ten to res da au to ri da de, pos tu ra que se ria 
a for ma do Po der Pú bli co se con tra por às mais di ver -
sas for mas de cor rup ção, es sas for mas que a im pren -
sa e a opi nião pú bli ca bra si le i ra têm ma ni fes ta do a
todo mo men to: re pul sa e in dig na ção.

De se jo, re fe rir-me e aler tar para uma for ma
mais su til de que bra dos con ce i tos éti cos, for ma esta
que, ini ci an do pelo des res pe i to aos di re i tos in di vi du a is, 
res va la ra pi da men te para o abu so do po der, o des res -
pe i to à lei e o con se qüen te aten ta do ao Esta do de Di -
re i to.

O des res pe i to aos di re i tos do ci da dão co me ça
pelo sim ples abu so da au to ri da de, quer seja do po li -
ci al na rua, quer seja do bu ro cra ta atrás do bal cão,
quer seja da or dem de ser vi ço ou da por ta ria que des -
co nhe ce os di re i tos do ci da dão ou a lei.

Este com por ta men to tem sido co mum no Bra sil
e vem se tor nan do cada vez mais fre qüen te, e o que é 
mais gra ve, sem que os que o co me tem te nham su fi -
ci en te cons ciên cia de sua gra vi da de, uti li zan do, para
isto, das mais va ri a das jus ti fi ca ti vas. Ga nhar-se tem -



po, por exem plo, até que a Jus ti ça de ci da – cons ti tui
uma jus ti fi ca ti va para, fre qüen te men te, bur lar a lei.

Ora, Sr. Pre si den te, este é um com por ta men to
es tra nho num Esta do de Di re i to, com por ta men to que
raia ob vi a men te a con tra ven ção ou o cri me. Não bas -
ta ter o po der para se fa zer o que se quer fa zer. O que
se faz, no exer cí cio do po der, há de sub me ter-se à éti -
ca, à lei, ao di re i to. Sem pre!

Exem plos des te com por ta men to des vi a do e an -
tié ti co tem se mul ti pli ca do no País, nas co i sas mais co -
me zi nhas, como em ques tões que ge ram, pos te ri or -
men te, gra ves da nos à Na ção ou ao pró prio Go ver no,
por elas res pon sá vel. Cito o caso das su ces si vas ten -
ta ti vas de co bran ça de con tri bu i ções de apo sen ta dos
que o prin cí pio cons ti tu ci o nal e a ju ris pru dên cia têm
de fi ni do sem pre como di re i to ad qui ri do. Cito o caso
da cor re ção do Fun do de Ga ran tia, que le vou a um
im pas se en tre o Exe cu ti vo e as de ci sões da Jus ti ça,
ou en tre os que têm di re i to a re ce ber e a ca pa ci da de
do Go ver no de pa gar. Po de ria ci tar uma de ze na de
”es per te zas“ co me ti das pe los mais di ver sos es ca lões 
da bu ro cra cia, com con se qüên ci as gra ves para os di -
re i tos do ci da dão ou para o te sou ro do Esta do.

No en tan to, não sei de ne nhum caso em que os
res pon sá ve is por es sas es per te zas, que re ve lam o
des co nhe ci men to ou a in cons ciên cia dos com pro mis -
sos éti cos, ou de prin cí pi os ju rí di cos, te nham sido pu -
ni dos pelo que fi ze ram. Des ta for ma, in tro duz-se, sor -
ra te i ra men te, a es per te za como um pro ce di men to
nor mal e ace i tá vel nas es fe ras go ver na men ta is.

Este des vio vem se tor nan do cada vez mais gra -
ve, e é pre ci so re pe tir que não bas ta ter o po der para
se fa zer o bem, mes mo que sob o apa ren te ob je ti vo
de de fen der os in te res ses do Esta do. Isto per mi te di -
zer que não bas ta ter o po der para im por ou for mu lar
leis, nor mas, ou o que seja ao sa bor dos in te res ses do 
po der, por mais le gí ti mos que se jam, por que tam bém
a lei há de sub me ter-se aos prin cí pi os da éti ca e do di -
re i to. Esta é uma ques tão éti ca que tem sido me nos
con si de ra da, no con tex to da pre va lên cia do com ba te
à cor rup ção.

Te nho sido, Sr. Pre si den te, nes te ple ná rio e na
mi nha vida pú bli ca, um de fen sor con tí nuo dos di re i tos 
do Con su mi dor e, por ex ten são, dos di re i tos do ci da -
dão. Não po de ria, em con se qüên cia, de i xar de re gis -
trar a mi nha con de na ção aos ter mos da Me di da Pro -
vi só ria que sus pen de dis po si ti vos do Có di go do Con -
su mi dor, bem como, si mul ta ne a men te, elo gi ar o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que por re ver aque les dis po si -
ti vos – evi den te men te que se ria um re tro ces so na luta 

pe los di re i tos do con su mi dor e uma afron ta à lei e aos
prin cí pi os cons ti tu ci o na is.

Por mais que se jam gra ves as ques tões que têm 
ins pi ra do as me di das go ver na men ta is, devo afir mar
que o res pe i to aos di re i tos do ci da dão cons ti tui um
prin cí pio éti co e, no caso, com cla ro abri go na Cons ti -
tu i ção, o que o trans for ma num prin cí pio ju rí di co in to -
cá vel, mes mo por meio da Lei, e tan to mais quan do
im pos to por Me di da Pro vi só ria.

Devo de i xar re gis tra do tam bém que a sus pen -
são de di re i tos cons ti tu ci o na is e mes mo de di re i tos in -
di vi du a is ad qui ri dos, con sa gra dos em lei, só se jus ti fi -
ca ria em es ta do de emer gên cia ex tre ma e na ine xis -
tên cia de qual quer ou tro ins tru men to efi caz.

Nes te caso po rém, de sus pen são de di re i tos
cons ti tu ci o na is, a pró pria Cons ti tu i ção re gu la a ado -
ção do Esta do de Emer gên cia o que, acre di to, não
deva ter sido co gi ta do, no con tex to dos pro ble mas
atu a is e, cre io, nem deva ser o caso.

Faço es sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te, no
sen ti do de co la bo rar com to dos aque les que, nes te
mo men to, nes te País e nes ta Casa, se pre o cu pam,
não ape nas, com a eli mi na ção de fa tos con si de rá ve is
na vida pú bli ca, mas tam bém com o aper fe i ço a men to
dos pro ces sos, não ape nas com as co i sas, mas com
as ins ti tu i ções, não ape nas com a mo e da, ou com a
água, ou com a ener gia, mas com a lei, o di re i to e a ci -
da da nia. Sei que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
está en tre os que se pre o cu pam com os pro ces sos,
com o Di re i to e com a Ci da da nia. Devo di zer que o
des res pe i to à Lei, ao Di re i to e à Ci da da nia – que em
úl ti ma aná li se cons ti tu em a ex pres são da éti ca pú bli -
ca, é tão gra ve, ou mais gra ve ain da que a pró pria cri -
se da ener gia.

Por que não há apa gão ma i or do que apa gar o
Esta do de Di re i to. Não há es cu ri dão ma i or do que a
per da da De mo cra cia, que co me ça sem pre pelo des -
res pe i to à Lei ou ao Di re i to.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos sa be mos o
gran de es for ço em pre en di do pelo Go ver no bra si le i ro,
nos úl ti mos anos, para en fren tar e con ter o avan ço da
AIDS em nos so País.

O Bra sil é um dos pou quís si mos pa í ses do mun -
do a dis po ni bi li zar gra tu i ta men te o tra ta men to a to dos 
os pa ci en tes que pre en chem os cri té ri os es ta be le ci -
dos no do cu men to de con sen so te ra pêu ti co em
HIV/AIDS do Mi nis té rio da Sa ú de. 

Des de no vem bro de 1996, a as sis tên cia in te gral 
aos por ta do res do HIV e aos do en tes de AIDS tor -



nou-se obri ga tó ria, após a san ção da Lei nº 9.313,
mais co nhe ci da como Lei Sar ney. 

Des de en tão, o Mi nis té rio da Sa ú de pas sou a
dis tri bu ir os me di ca men tos anti-re tro vi ra is, tam bém
co nhe ci dos como ”co que tel“, e, hoje, os cer ca de 95
mil pa ci en tes aten di dos re ti ram essa me di ca ção nas
424 uni da des de dis tri bu i ção exis ten tes no País.

Os re sul ta dos des sa po lí ti ca de dis tri bu i ção gra -
tu i ta são evi den tes e dig nos de re gis tro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro anu al de mor tes em de cor rên cia da
AIDS caiu 50% no País.

O jor nal Cor re io Bra zi li en se, de 26 de abril
pas sa do, em ma té ria in ti tu la da ”AIDS mata me nos
bra si le i ros“, di vul gou que o nú me ro de mor tes caiu
em todo o País nos úl ti mos 5 anos, numa mé dia de
12,5 ao ano. Em 1995, 15.156 pes so as mor re ram por
ca u sa da do en ça. Em 1999, fo ram 10.281. 

Sr. Pre si den te, es sas es ta tís ti cas cons tam da úl -
ti ma edi ção do Bo le tim Epi de mi o ló gi co so bre AIDS e
fo ram re cen te men te di vul ga das pelo Mi nis tro José
Ser ra, que atri bu iu a re du ção à acer ta da po lí ti ca bra -
si le i ra de dis tri bu i ção gra tu i ta de me di ca men tos
anti-re tro vi ra is.

Se gun do da dos ofi ci a is, ao todo, já fo ram re gis -
tra dos no Bra sil 203.348 ca sos da do en ça, com
78.637 mor tes de ho mens e 21.857 de mu lhe res. As
es ta tís ti cas de mons tram que a que da do nú me ro de
mor tes apre sen tou va ri a ções re gi o na is. A Re gião Su -
des te, onde es tão qua se 70% dos do en tes, foi a que
apre sen tou a ma i or re du ção no men ci o na do pe río do,
cer ca de 79%; a Re gião Sul, a re du ção me nor, ape -
nas 5%. Os da dos in di cam tam bém que a re du ção de
mor tes en tre os ho mens (71%) foi qua se duas ve zes
ma i or do que en tre as mu lhe res (37%).

Além da re du ção de 50% no nú me ro de mor tes
re la ci o na das à AIDS, cum pre des ta car tam bém que
nos so País ob te ve re du ção de até 80% na ocor rên cia
de de ter mi na das in fec ções opor tu nis tas ou sin to mas
gra ves da do en ça. Cer ca de 234 mil hos pi ta li za ções
fo ram evi ta das en tre 1997 e 2000, re sul tan do não só
em me lho ra da qua li da de de vida dos do en tes, mas
tam bém em uma subs tan ci al eco no mia de 677 mi -
lhões de dó la res para os co fres pú bli cos.

O pro gra ma de pre ven ção e tra ta men to aqui im -
plan ta do foi con si de ra do pelo Onusida, Pro gra ma de
AIDS da ONU, como um dos me lho res do mun do e
tem sido ci ta do como pa ra dig ma por aque la res pe i tá -
vel e im por tan te ins ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, no ano 2000, fo ram gas tos cer ca
de 303 mi lhões de dó la res com me di ca men tos
anti-re tro vi ra is. O co que tel dis tri bu í do no País é com -

pos to por 12 fár ma cos, 8 dos qua is são fa bri ca dos
aqui. Cer ca de 41% des se to tal de re cur sos fo ram
gas tos com a com pra de me di ca men tos pro du zi dos
nos la bo ra tó ri os na ci o na is e os res tan tes 59% com
me di ca men tos im por ta dos.

Dois des ses im por ta dos, o Nel fi na vir, do la bo ra -
tó rio Ro che, e Efa vi renz, da Merck Sharp, são pro te gi -
dos por pa ten tes e con su mi ram, em 2000, cer ca de
39% dos re cur sos dis po ní ve is. Ba i xar os ele va dos
cus tos des ses 2 fár ma cos tor nou-se ques tão vi tal
para a sus ten ta bi li da de do Pro gra ma de Dis tri bu i ção
Gra tu i ta e Uni ver sal de Me di ca men tos para AIDS. 

Ne nhum de nós ig no ra o quan to têm sido imen -
sas as di fi cul da des en fren ta das pe las au to ri da des
bra si le i ras. As re a ções à ame a ça fe i ta pelo Mi nis tro
da Sa ú de, José Ser ra, de fa zer um li cen ci a men to
com pul só rio das pa ten tes des ses 2 pro du tos não tar -
da ram, cul mi nan do com a so li ci ta ção da aber tu ra de
um pa i nel ar bi tral pela Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio – OMC, por so li ci ta ção do Go ver no nor -
te-ame ri ca no. 

A luta do Mi nis té rio da Sa ú de para re du zir os
cus tos com os me di ca men tos im por ta dos não está
sen do em vão: em mar ço pas sa do foi fir ma do um
acor do com a Merck Sharp & Doh me que pos si bi li tou
uma re du ção de 59% no pre ço do Efa vi renz. 

Sr. Pre si den te, os da dos que aqui men ci o nei
evi den ci am que mu i tas ba ta lhas es tão sen do ven ci -
das em nos so País, mas que a guer ra está lon ge de
ter mi nar. O men ci o na do Ba lan ço Epi de mi o ló gi co in -
for ma que en tre ou tu bro e de zem bro do ano pas sa do
fo ram re gis tra dos 4.075 no vos ca sos des sa ter rí vel
do en ça, exi gin do al tís si mos in ves ti men tos pú bli cos
em seu tra ta men to e pre ven ção.

Exis te, po rém, a cer te za de que a po lí ti ca ado ta -
da pela Go ver no bra si le i ro está cor re ta. Ao con clu ir
este bre ve pro nun ci a men to, gos ta ria de re gis trar meu
re co nhe ci men to ao tra ba lho do Mi nis té rio da Sa ú de
e, em es pe ci al, da Co or de na ção Na ci o nal de DST e
AIDS, pa ra be ni zan do seus téc ni cos e di ri gen tes, nas
pes so as do Mi nis tro José Ser ra e do Co or de na dor do
Pro gra ma, Pa u lo Te i xe i ra. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz a
esta tri bu na hoje é pres tar uma ho me na gem a uma
das mais efi ci en tes, pres ta ti vas e pe re nes ins ti tu i ções 
bra si le i ras: a Po lí cia Mi li tar do Esta do de Per nam bu -
co, que com ple ta 176 anos de exis tên cia. 



Como te nho re i te ra do em di ver sos pro nun ci a -
men tos, o es va zi a men to po lí ti co e a si tu a ção de
aban do no que vive o meu Esta do, Per nam bu co, es -
que ci do, como de res to todo o Nor des te, da ação do
Go ver no Fe de ral, e ví ti ma da in com pe tên cia dos go -
ver nan tes lo ca is, tem au men ta do de ma ne i ra as sus -
ta do ra os pro ble mas so ci a is. A fa lên cia da ati vi da de
ca na vi e i ra na Zona da Mata, a pe re ni da de da seca no
ser tão e no agres te, a fal ta de uma po lí ti ca cla ra de fa -
vo re ci men to para o pe que no agri cul tor, tudo isso tem
oca si o na do um cres ci men to de sor de na do nas ci da -
des per nam bu ca nas. 

É na tu ral que esta si tu a ção te nha pro vo ca do
uma si tu a ção de in se gu ran ça fla gran te na po pu la ção
de Per nam bu co. O vo lu me de ocor rên ci as po li ci a is e a 
ne ces si da de de um po li ci a men to os ten si vo não só
em Re ci fe como na ma i o ria das ci da des do Esta do é
fla gran te. Di an te des te qua dro, a Po lí cia Mi li tar, hoje
co man da da pelo Co ro nel PM, Iram Pe re i ra dos San -
tos, mes mo dis tan te do ide al em ter mos de equi pa -
men to, tre i na men to e de efe ti vos, tem re a li za do o seu
tra ba lho de for ma cons ci en te, co lo can do-se sem pre
ao lado da po pu la ção, na de fe sa ci vil, no pa tru lha men -
to e na guar da dos prin ci pa is va lo res da ci da da ni a. 

Tive a hon ra de co man dar a Po lí cia Mi li tar de
Per nam bu co no pe río do em que ocu pei o Go ver no do
meu Esta do. Encon trei uma cor po ra ção viva, aten ta
às suas prer ro ga ti vas. Uma ins ti tu i ção pe re ne, obe di -
en te, se re na e efi ci en te. Tive a opor tu ni da de de con -
fe rir di re ta men te a de di ca ção e o em pe nho de cada
sol da do, de cada ofi ci al. 

Um dos me lho res mo men tos em que vivi no Pa -
lá cio das Prin ce sas foi a cons ta ta ção de que a Po lí -
cia Mi li tar de Per nam bu co, me per mi tam, a mi nha Po -
lí cia Mi li tar, foi con si de ra da uma das mais efi ci en tes
de todo o País. 

Não pos so de i xar de re ve ren ci ar, nes te mo men -
to, o con cur so de di ca do do en tão co man dan te da cor -
po ra ção, Co ro nel Ge ni val do Cer que i ra, com pa nhe i ro
e ami go, cuja de di ca ção à Po lí cia Mi li tar mar cou o co -
ra ção de to dos os per nam bu ca nos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi ve mos
tem pos di fí ce is. Tem pos de in con for mi da de e de re -
vol ta. Não são pou cos os mo ti vos. 

Te nho cer te za que em Per nam bu co, a po pu la -
ção tem cons ciên cia de que sua Po lí cia Mi li tar sabe
su pe rar suas pró pri as di fi cul da des, suas pró pri as li -
mi ta ções e se co lo car ao lado dos ci da dãos e da ci da -
da nia. 

Por isso, por oca sião das co me mo ra ções do seu 
ani ver sá rio, dos seus 176 anos de exis tên cia, gos ta -

ria de cum pri men tar o Co ro nel Iram Pe re i ra dos San -
tos e es ten der o meu abra ço a cada ofi ci al e a cada
sol da do da ins ti tu i ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 se -
gun da-fe i ra, dia 18 do cor ren te, a re a li zar-se às 14 ho -
ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
MENSAGEM Nº 136, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 653, de 2001 – art. 336, II,

do Re gi men to Inter no)

Men sa gem nº 136, de 2001, atra vés da qual o
Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta au to ri za ção para
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, 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, no va -
lor equi va len te a até US$ 404,040,000.00 (qua tro cen -
tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, na mo da li da de
de Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor Fi -
nan ce i ro – FSAL, 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 fi nan ce i ras
e de mer ca do de ca pi ta is.

(A ma té ria de pen de de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos para sua apre ci a ção pelo Ple -
ná rio).

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2001 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 19, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Jef fer son Pe res, que al te ra o Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in tro du zin do ar ti -
gos que cri am o Fun do de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia Oci den tal, ten do

Pa re cer sob nº 483, 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
Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.



– 3 –
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA

AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 181, DE 1989

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 181, de 1989
(nº 5788/90, na que la Casa), de au to ria do Se na dor
Pom peu de Sou sa, que re gu la men ta os arts. 182 e
183 da Cons ti tu i ção Fe de ral, es ta be le ce di re tri zes
ge ra is da Po lí ti ca Urba na e dá ou tras pro vi dên ci as
(Esta tu to da Ci da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel ao Subs ti tu ti vo da Câ ma ra, sob 
nº 492, de 2001, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 200, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 200, de 1999 (nº 34/99, 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 Oito de Se tem bro Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na
ci da de de Des cal va do, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 504, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva, fa vo rá vel,
com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 23, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 23, de 2000 (nº 265/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Uni ver si da de San ta Ce cí lia – Uni san ta 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 San tos, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 536, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com abs ten ções dos Se na do res Jef fer son Pe res, Ge -
ral do Cân di do, Pe dro Si mon e da Se na do ra He lo í sa
He le na.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 94, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 94, de 2000 (nº 245/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Fun da ção João XXIII – Rá dio Por Um Mun -
do Me lhor 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 Go ver na dor Va la da -
res, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer sob nº 540, 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 aden do, e abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 262, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 262, de 2000 (nº 537/2000, 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 de Ra di o di fu são de Sa li nas a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 541, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 4, de 2001 (nº 437/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral José Ri be i ro da Cu nha a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mon ti -
vi diu, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 505, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi -
le l a.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 33 mi nu tos.)
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jornal O Globo, denominada “Causa e Efeito”.  077 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2001, que altera a Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para dar 
prioridade de tramitação aos procedimentos judiciais em que haja interesse 
social.  027 
 
 Esclarecimentos sobre a atuação da Comissão Especial do 
Senado, formada por S. Exa

 

 e os Senadores Leomar Quintanilha e 
Eduardo Siqueira Campos, destinada a mediar crise da Polícia Militar no 
Estado do Tocantins.              043 

 Importância da qualificação profissional para alavancar a 
produtividade e retomar a geração de empregos.  175 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Parecer nº 539, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 275, de 2001, do Senador Freitas Neto, que requer ao 
Ministro da Fazenda informações sobre os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste aplicado em cada Estado, discriminando o 
valor nominal e o percentual, entre 1995 e 2000. 100 
 
 Transcurso dos 176 anos de existência da Polícia Militar de 
Pernambuco. 504 
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CASILDO MALDANER 
 
 Elogios a projetos de lei de autoria do Senador Pedro Simon e 
da Deputada Rita Camata, em tramitação na Casa, que versam sobre a 
regulamentação de programas de televisão no País. 077 
 
 Parecer nº 542, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2001 (nº 604/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Novo Tempo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Correia Pinto, Estado de Santa Catarina.   143 
 
 Justificativas a requerimento de homenagem ao tenista 
Gustavo Kuerten, pela conquista do tricampeonato em Rolland Garros.  384 
 
 Requerimento nº 306, de 2001, solicitando voto de louvor e 
aplauso ao Tenista Gustavo Kuerten.          392 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    476 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2001 (nº 
2.429/2000, na Casa de origem), que institui o “Dia da Televisão”. 482 
 
 Preocupação com o aumento de doenças endêmicas no País.  498 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Levantamento dos trabalhos realizados pelo Senado Federal 
entre os meses de janeiro e abril, refutando notícias de sua paralisação.  040 
 
 Parecer nº 537, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000. 073 
 
 Parecer nº 538, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 237, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
que requer ao Secretário de Obras do Distrito Federal, cópia de toda a 
documentação e demais informações pertinente ao processo que compõe 
o estudo técnico para a confecção do projeto básico que antecedem o 
edital de licitação, conforme consta na Mensagem nº 151 de 2001, do 
Governo do Distrito Federal encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, em 27 de março de 2001, que trata da privatização da Companhia 
do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF.  098 
 
 Satisfação com a inauguração do laboratório da Universidade 
Federal do Maranhão, destinado a pesquisar fontes alternativas de 
energia.   159 
 
 Parecer nº 561, de 2001 – Comissão Diretora, que dá redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000. 416 
 
 Preocupação com as condições impostas pelos EUA no acordo 
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de Salvaguardas Tecnológicas firmado com o Brasil, que tem como 
objetivo a utilização comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no 
Estado do Maranhão.   432 
 
 Parecer nº 564, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
os Requerimentos nºs 263, 269 e 270, de 2001, de autoria dos Senadores 
Carlos Bezerra, Eduardo Suplicy e Osmar Dias, respectivamente, 
solicitando informações a Ministros de Estado.  442 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Reflexões sobre a questão da preservação ambiental e da 
utilização dos recursos naturais, destacando algumas iniciativas do 
governo do Tocantins nestes setores.   102 
 
 Registro da obtenção, pelo Estado do Tocantins, do Certificado 
de Zona Livre de Aftosa com vacinação, conferido pela Organização 
Internacional de Epizootia – OIE.   355 
 
 Implantação, em Palmas/TO, de pólo de caprino cultura e de 
empresa produtora de aço do Grupo Gerdau.  431 
 
 Considerações sobre a quebra dos conceitos éticos, o abuso 
de poder e o desrespeito ao Estado de Direito. 502 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Parecer nº 557, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 93, de 2000 (nº 3.163/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 
428/2000, referente à auditoria realizada no Serviço Social do Comércio – 
SESC/Administração Regional do Rio de Janeiro.   378 
 
 Realização, entre os últimos dias 4 a 7, na Universidade de 
Brasília, do I Congresso Nacional de Catadores de Material Reciclável. 386 
 
 Solidariedade ao Senador José Eduardo Dutra pelas denúncias 
publicadas na imprensa, que acusam S. Exa de envolvimento na violação 
do painel eletrônico do Senado.  386 
 
 Defesa da instalação, no âmbito do Senado Federal, da CPI da 
Corrupção.  469 
 
 Justificativas ao Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2001, de 
sua autoria, que dispõe sobre a realização de eleições primárias para a 
escolha de candidatos.  496 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
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nacional.    475 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2000 (nº 
1.455/99, na Casa de origem), que renova o art. 376 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT para permitir a realização de horas extras por 
mulheres.  481 
 
 Parecer nº 567, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2001, que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Estação FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Carlos Barbosa, Estado do 
Rio Grande do Sul.  487 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Registro do lançamento da campanha de inclusão do Rio São 
Francisco como Patrimônio Nacional da Humanidade, promovida pela 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil e por entidades e 
prefeituras de Minas Gerais.  086 
 
 Parecer nº 540, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2000 (nº 245/99, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação João 
XXIII – Rádio Por Um Mundo Melhor para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Governador Valadares, Estado de 
Minas Gerais. 141 
 
 Parecer nº 541, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2000 (nº 537/2000, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Radiodifusão de Salinas a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.  143 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-Deputado 
Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria Alkimin.   363 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Parecer nº 551, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 42, de 2000 (nº 1.098/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 180, de 
2000, referente à auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento 
de Barcarena – CODEBAR, no Estado do Pará. 309 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 554, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 54, de 1997 (nº 622/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 639/97, 
adotada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, referente à fixação 
dos coeficientes a serem utilizados no cálculo para a distribuição dos 
recursos dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e 
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dos Municípios.   374 
 
 Parecer nº 558, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 129, de 2000 (nº 4.255/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
326/2000, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de 
Cidreira (RS).  378 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Preocupação com a explosão e o crescimento da violência 
urbana.   097 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2001, que altera o 
parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária.  028 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Requerimento nº 303, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que 
menciona.  150 
 
 Requerimento nº 313, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social as informações que menciona, 
com vistas a instruir o Projeto de Decreto Legislativo nº 236, de 2000. 464 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    479 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Registro de sua participação na delegação brasileira na 
Conferência Habitat II, da Assembléia Geral da ONU, realizada semana 
passada em Nova Iorque.  314 
 
 Contestação à decisão do governador de São Paulo de fechar 
o Canal Pereira Barreto, da Hidrovia Paraná/Tietê/Paranaíba. 314 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Indignação com a campanha difamatória levada a cabo pela 
imprensa, atribuindo a S. Exª participação em diversos casos de mal 
versação do dinheiro público.         316 
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JEFFERSON PÉRES 
 
 Constatação do não cumprimento das atribuições 
constitucionais do Legislativo, diante do quadro da excessiva interferência 
do Executivo, por meio da utilização dos institutos da medida provisória e 
da urgência constitucional.   382 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2001, que acrescenta 
inciso ao § 1º e insere novos §§ 2º e 3º no art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997, 
que estabelece normas para as eleições, instituindo declaração a ser 
apresentada pelos candidatos e punindo com o indeferimento do pedido de 
registro o descumprimento ao referido § 1º do art. 11. 393 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, tendo 
como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que altera o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Usam da palavra no 
terceiro dia de discussão, em primeiro turno, os Srs. Sebastião Rocha, 
Lúcio Alcântara, Romero Jucá, Jefferson Péres e Bernardo Cabral.   399 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que 
criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 402 
 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 
 Necessidade da busca de fontes alternativas de energia, 
destacando a importância da utilização do carvão como base para a 
energia elétrica. 433  
 
 Cumprimentos à população brasileira pela colaboração no 
plano de racionamento de energia elétrica.  433 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Comemoração do centenário de nascimento do ex-Deputado 
Federal e ex-Vice-Presidente da República, José Maria Alkimin.  359 
 
 
JOSÉ COELHO 
 
 Afirmação dos princípios que norteiam sua atividade 
parlamentar. 443  
 
 Preocupação com a descontinuidade dos projetos de 
fruticultura irrigada no Estado de Pernambuco em virtude do racionamento 
de energia.  443 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Anúncio do encaminhamento de requerimento ao Conselho de 
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Ética do Senado Federal, solicitando o desarquivamento da Decisão nº 1, 
de 2001, com base na matéria da revista IstoÉ, edição desta semana, que 
acusa S. Exª de envolvimento no episódio da violação do painel eletrônico 
do Senado.  335 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Registro da audiência de representantes do Estado do Rio 
Grande do Sul com o Ministro da Justiça, realizada ontem, para tratarem 
do retorno ao Brasil do menino órfão Iruan Ergui Wu, que vive atualmente 
em Taiwan. 174 
 
 
JUVENCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 547, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2001 (nº 579/95, na Casa de 
origem), que altera a redação do art. 467 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, que dispõe sobre o pagamento de verbas rescisórias em 
juízo.    211 
 
 Regozijo pela escolha do Senador Ramez Tebet para o 
Ministério da Integração Nacional.    350 
 
 Esclarecimentos acerca de projeto de lei de sua autoria, que 
modifica o art. 20 da Lei nº 9.433, que instituiu a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, para acrescentar situações em que, mantida a outorga, 
seria dispensada a cobrança pelo uso da água.  452 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Homenagem póstuma à Maria Clara Machado.   177 
 
 Parecer nº 548, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2001 (nº 2.796/97, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o uso do Bromato de Potássio na farinha e nos 
produtos de panificação.  213 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que 
criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 400 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    472 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Satisfação pelo esforço da sociedade brasileira em relação ao 
enfrentamento da crise de energia.         344 
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 Parecer nº 568, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 1, de 2001 (nº 1.820/2000, na 
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do 
Senado o nome da Senhora Marisa Almeida Del’isola e Diniz para exercer 
o cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.  488 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Parecer nº 555, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Ofício nº S/34, de 1999 (nº 613/99, na origem), que 
encaminha ao Senado Federal as Demonstrações Contábeis do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, composição do 
primeiro semestre de 1999. 375 
 
 Parecer nº 556, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 86, de 2000 (nº 2.806/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 146, de 
2000, referente à auditoria na Escola Técnica Federal de São 
Cristóvão/SE.  377 
 
 Parecer nº 559, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 188, de 2000 (nº 6.394/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 
229/2000, referente à auditoria realizada na Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. 379 
 
 Parecer nº 560, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Aviso nº 3, de 2001 (nº 8.488/2000, na origem), referente 
à Decisão adotada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em 
representação formulada pelo Deputado Federal Agnelo Queiroz, em que 
alega o descumprimento do art. 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
1998.   380 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Leitura de proposta de emenda à constituição nº 14, de 2001, 
que altera o art. 57 da Constituição Federal, para reduzir o período de 
recesso do Congresso Nacional e dá outras providências.  022 
 
 Registro da aprovação, pela Organização Internacional de 
Epizootias – OIE, do reconhecimento do Estado de Goiás como área livre 
da febre aftosa. 102 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Críticas à falta de políticas governamentais destinadas a evitar 
crises como a do setor elétrico e o problema da seca no Nordeste.  031 
 
 Parecer nº 546, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2001 (nº 3.334/97, na Casa de 
origem), que acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 29 da Consolidação das Leis do 
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
proibir anotações de sabonadoras na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social.   210 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    473 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Relato das dificuldades da Universidade Federal de Roraima e 
o descaso do Governo Federal quanto aos pleitos daquela instituição, com 
ênfase na necessidade de contratação de docentes.  449 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Premência da aprovação do Estatuto da Cidade, proposição 
que regulamentará as diretrizes gerais da política urbana em todo País, 
com destaque para a questão do déficit habitacional e dos projetos de 
moradias populares.   348 
 
 Requerimento nº 308, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego as informações que menciona.  398 
 
 Apelo ao governador de São Paulo para que reveja a idéia do 
fechamento do canal Pereira Barreto, medida que inviabilizará a hidrovia 
Paranaíba-Tietê-Parana. 432 
 
 Indignação pela falta de previsão de recursos destinados à 
construção de novas moradias populares, conforme o texto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2002, que será votado no próximo dia 27, 
em sessão conjunta do Congresso Nacional.  446 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Pesar pela crise financeira na Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuária – EMBRAPA e a conseqüente greve na entidade.  044 
 
 Apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, no sentido 
de que encontre uma solução para a situação dos policiais militares dos 
ex-territórios federais.            160 
 
 Requerimento nº 307, de 2001, solicitando que seja submetida 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, consulta sobre a 
possibilidade de o Senado Federal aprovar requerimento para retirada do 
Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2000, de sua autoria, que já está em 
tramitação na Câmara dos Deputados. 392 
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 Discutindo o projeto de Lei do Senado nº 130, de 1997, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que menciona, e dá outras providências (São 
João da Baliza-RR). 405 
 
 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Advertências sobre a iminência de colapso no setor rodoviário, 
em conseqüência da deterioração e abandono em que se encontram as 
estradas nacionais.     311 
 
 
NILO TEIXEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 552, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2000 (nº 2.408/96, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. 372 
 
 
NOVA DA COSTA 
 
 Reconhecimento pelos esforços despendidos pelo Senador 
José Sarney em prol do desenvolvimento da região Amazônica, durante 
sua gestão na Presidência da República.  151 
 
 Discutindo a proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo 
artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 471 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Registro da ocorrência de inúmeros saques no Estado da 
Paraíba motivados pela situação emergencial da seca no Nordeste.  046 
 
 Potencial do Brasil e suas mazelas sociais, defendendo mais 
investimentos em infra-estrutura para o combate à seca no Nordeste e 
para o fortalecimento da educação.  421 
 
 Defesa do estreitamente do intercâmbio comercial do país com 
a Líbia e Ucrânia.   421 
 
OSMAR DIAS 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2001, que revoga os §§ 
1º, 2º, 4º, 5º e 6º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e normas 
conexas, para extinguir a exigência de depósito recursal nas ações 
trabalhistas.  389 
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PAULO HARTUNG 
 
 Considerações sobre a preservação da biodiversidade, a 
propósito da comemoração do “Dia Mundial do Meio Ambiente”, em 5 do 
corrente.  101 
 
 
PEDRO PIVA 
 
 Parecer nº 550, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o fabrico, depósito, 
trânsito e porte de arma de fogo e dá outras providências; sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 386, de 1999, de autoria do Senador Djalma Falcão, 
que acrescenta dispositivos à lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, a 
fim de estabelecer critérios para o porte de armas de fogo; e sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 614, de 1999, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, que proíbe a venda de arma de fogo e munição em todo o 
território nacional, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto nos 
termos dos Requerimentos nºs 398 e 720, de 1999).  236 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    477 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Parecer nº 549, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 292, de 1999, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre o fabrico, depósito, 
trânsito e porte de arma de fogo e dá outras providências; sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 386, de 1999, de autoria do Senador Djalma Falcão, 
que acrescenta dispositivos à lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, a 
fim de estabelecer critérios para o porte de armas de fogo; e sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 614, de 1999, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, que proíbe a venda de arma de fogo e munição em todo o 
território nacional, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto nos 
termos dos Requerimentos nºs 398 e 720, de 1999).  214 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Elogios ao desempenho do Governo Federal na área 
educacional e à implantação do programa da Unesco “Abrindo Espaços” 
em vários Estados do País.          032 
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ROBERTO REQUIÃO 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    476 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2001 (nº 
2.429/2000, na Casa de origem), que institui o “Dia da Televisão”. 482 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Transcrição de carta do movimento denominado Campanha 
Nacional do Pleno Emprego, que conclama um amplo compromisso social 
pela retomada do desenvolvimento.   457 
 
 Requerimento nº 314, de 2001, solicitando voto de apoio, 
aplauso e congratulações relativo à instituição internacional de um imposto 
sobre transações cambiais.        465 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    475 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Considerações sobre o processo de privatização da telefonia e 
o alcance das metas de ampliação e interiorização do sistema.  093 
 
 Considerações sobre as principais características do Imposto 
Territorial Rural – ITR, bem como sua aplicabilidade e perspectivas futuras. 103 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que 
criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 401 
 
 Discutindo o projeto de Lei do Senado nº 130, de 1997, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município que menciona, e dá outras providências (São 
João da Baliza-RR). 404 
 
 Importância da edição da medida provisória que define 
vantagens e reparações para os anistiados políticos do regime militar.   428 
 
 Discutindo o projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2000 (nº 
3.178/97, na Casa de origem), que altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.    472 
 
 Reconhecimento do trabalho do Ministério da Saúde no 
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis (DST).  503 
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ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 553, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2001 (nº 2.515/2000, na Casa de 
origem), que dá nova denominação ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP.  373 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Saudação ao Senador Nova da Costa pela assunção ao 
mandato pela representação do Estado do Amapá.  384 
 
 Registro de consulta a ser encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda à Constituição nº 15, 
que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de novos municípios.  384 
 
 Requerimento nº 305, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2000, 
de sua autoria, que altera o § 3º do art. 128 da CF/88, a fim de estabelecer 
que a escolha do candidato ao cargo de Procurador-Geral do Estado e do 
Distrito Federal e Territórios será feita mediante processo eletivo.  392 
 
 Discutindo proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2000, 
tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Peres, que altera o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que 
criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 399 
 
 Discutindo a proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que 
altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo 
artigos que criam o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental. 471 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Registro da autorização concedida pelo Ministério da Educação 
à Universidade Federal do Acre, no sentido de que viabilize a contratação 
de professores para a instalação do curso de Medicina.   158 
 
 Participação de S. Exª no Encontro Nacional de Juízes 
Federais e Procuradores Federais, no Maranhão.   460 
 
 Requerimento nº 312, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Defesa as informações que menciona.   462 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Preocupação com a situação do Rio São Francisco, 
defendendo a urgente implantação do Comitê de Gestão da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, aprovado pelo governo.  078 
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 Considerações sobre a situação de abandono das estradas 
federais no Nordeste.  340 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2001, que acrescenta os 
§§ 7º, 8º e 9º ao art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições.  461 
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 248    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 250    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 252    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 256    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 258    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 260    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 262    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 264    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 266    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 268    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 270    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 272    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 274    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 276    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 278    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 280    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 282    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 284    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 286    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 288    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 290    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 292    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 294    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 296    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 298    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 300    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 302    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 304    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 306    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 308    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 310    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 312    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 314    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 316    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 318    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 320    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 322    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 324    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 326    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 328    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 330    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 332    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 334    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 336    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 338    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 340    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 342    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 344    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 346    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 348    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 350    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 352    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 354    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 356    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 358    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 360    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 362    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 364    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 366    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 368    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 370    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 372    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 374    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 376    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 378    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 380    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 382    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 384    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 386    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 388    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 390    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 392    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 394    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 396    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 398    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 400    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 402    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 404    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 406    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 408    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 462    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 464    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 466    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 468    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 470    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 472    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 474    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 476    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 478    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 480    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 482    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 484    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 486    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 488    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 490    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 492    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 494    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 496    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 498    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 500    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 502    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 504    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 506    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




