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 Repúdio aos termos em que está proposto o Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas assinado entre o Brasil e os Estados 
Unidos da América, relacionado à utilização da Base de 
Lançamentos de Alcântara/MA, celebrado em abril de 2000. 
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 Considerações sobre a importância do Banco do Nordeste 
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Central.Sen.Eduardo Suplicy 234 
 
 
BEBRAE 
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 Transcrição do quadro de atendimento do programa de 
Bolsa-Escola, no Estado de Roraima. Sen.Romero Jucá 377 
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 Cumprimentos ao Dr. Sérgio Besserman Viana e à equipe 
envolvida na realização do Censo 2000. Sen.Romero Jucá 242 
 
 
CENTENÁRIO 
 
 Homenagem póstuma a Bernardo Sayão, pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento. Sen.Carlos Patrocínio 046 
 
 
CITRICULTURA 
 
 Análise da crise na citricultura sergipana Sen.Antonio Carlos 
Valadares.. 449 
 
 
(CNPA) 
 
 Defesa da reativação do Conselho Nacional de Política 
Agrícola. Sen.Carlos Patrocínio 494 
 
 
CÓDIGO NACIONAL DE OCUPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA 
 
 Proposta de diretrizes para elaboração do Código Nacional 
de Ocupação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
Sen.Eduardo Siqueira Campos 239 
 
 
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
 
 Defesa da aprovação do projeto que regulamenta o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser apreciado pela 
Comissão de Assuntos Sociais. Sen.Romero Jucá 377 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
 
 Despacho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Ofício lido pelo Senador José Eduardo Dutra.Jader Barbalho 326 
 
 Orientação ao Senador Romeu Tuma para que encaminhe 
as informações à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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Sen.Edison Lobão 373 
 
 
CORRUPÇÃO 
 
 Análise das sugestões oferecidas por organizações não-
governamentais à revista Veja, no sentido de combater a cultura da 
corrupção. Sen.Antonio Carlos Valadares. 029 
 
 Excesso de denúncias de corrupção no atual Governo. 
Sen.Maguito Vilela 484 
 
 Repúdio às afirmações do Senador Maguito Vilela sobre o 
atual Governo no que tange às denúncias de corrupção. 
Sen.Romero Jucá 487 
 
 
COTONICULTURA 
 
 Necessidade de incentivo à cotonicultura no País. Sen.Jonas 
Pinheiro 496 
 
 
CULTURA 
 
 Solicitação de audiência pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos com representantes da iniciativa privada e de órgãos 
públicos, para tratar da indústria cultural. Sen.Francelino Pereira  374 
 
 
DENUNCIA 
 
 Considerações sobre a onda de “denuncismo”. Sen.Ney 
Suassuna 235 
 
 
DESIGUALDADES REGIONAIS 
 
 Agravamento dos desequilíbrios regionais do País em 
virtude da extinção da Sudam, da Sudene e da reformulação dos 
fundos de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia. 
Sen.Waldeck Ornelas 480 
 
DESIGUALDADES REGIONAIS 
 
 Considerações acerca das desigualdades regionais e da 
necessidade de revisão da extinção da Sudam e Sudene. 
Sen.Freitas Neto 559 
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(DF) 
 
 Considerações sobre os graves problemas que envolvem a 
região do entorno do Distrito Federal. Sen.Mauro Miranda 508 
 
 
DISCURSO 
 
 Discurso de despedida da Casa, tendo em vista que 
assumirá o cargo de Ministro da Integração Nacional. Sen.Ramez 
Tebet  204 
 
 
ECONOMIA 
 
 Considerações sobre a retração da atividade econômica em 
virtude do racionamento de energia e da elevação da taxa básica de 
juros. Sen.Ricardo Santos 034 
 
 Preocupação com as perspectivas de crescimento 
econômico para os próximos anos. Sen.Ricardo Santos 034 
 
 Apelo ao Ministro Nelson Jobim, novo Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, para que sejam julgados vários processos sobre 
abuso de poder econômico nas eleições. Sen.Morazildo Cavalcanti 040 
 
 Preocupação com os rumos da economia em virtude da 
crise cambial brasileira. Sen.Paulo Hartung 475 
 
 
ELEIÇÃO 
 
 Satisfação pela eleição da Prefeita de Três Pontas, Adriene 
Brito, à Presidência da Associação Mineira de Municípios. 
Sen.Francelino Pereira 374 
 
 
EMENDA 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2001, que 
altera o art. 128 da Constituição para determinar a indicação do 
Procurador-Geral da República dentre os integrantes de lista tríplice 
escolhida pelos membros do Ministério Público Federal, mediante 
eleição. Sen. João Alberto Souza. 127 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 16, de 2001, que 
submete o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos 
princípios da anterioridade e da legalidade. Sen.Ricardo Santos 129 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
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2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia do Presidente da República, dos Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e dos Prefeitos aos respectivos mandatos para 
concorrem a quaisquer cargos eletivos). Sen.Romero Jucá 353 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia do Presidente da República, dos Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e dos Prefeitos aos respectivos mandatos para 
concorrem a quaisquer cargos eletivos). Sen.Jader Barbalho 356 
 
 Avanço na tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição que limita a edição de medidas provisórias. Sen.Paulo 
Hartung 475 
 
 Comentários sobre o acordo que possibilitou a continuação 
da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que limita a 
edição de medidas provisórias, e que teve origem no Senado 
Federal. Sen.José Eduardo Dutra 476 
 
 Considerações sobre emenda da Câmara dos Deputados a 
Proposta de Emenda à Constituição que limita a edição de medidas 
provisórias, que dá à Câmara o poder de iniciar a votação da 
matéria. Sen.José Fogaça 476 
 
 Congratulações ao Presidente Aécio Neves e às Lideranças 
políticas e partidárias que propiciaram o entendimento para a 
votação, na Câmara dos Deputados, da proposta de emenda à 
Constituição que regulamenta a edição de medidas provisórias. 
Sen.Romero Jucá 477 
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 
 Necessidade de uma revisão urgente no modelo energético 
brasileiro. Sen.Eduardo Siqueira Campos 105 
 
 
ESTATUTO DA CIDADE 
 
 Registro da colaboração do ex-Senador Pompeu de Sousa 
na proposta do Estatuto da Cidade, que será submetido à 
deliberação hoje. Sen.Paulo Hartung 035 
 
 Importância do Estatuto da Cidade, aprovado na última 
segunda-feira no Senado Federal. Sen.Mauro Miranda  632 
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EXPLORAÇÃO DE MENORES 
 
 Preocupação com o aumento de países que utilizam 
crianças como soldados em guerras, missões militares diversas e 
conflitos civis. Sen. Edison Lobão. 507 
 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DA AMAZÔNIA  
 
 Registros da Reunião dos Presidentes das Federações das 
Indústrias da Amazônia que analisou a extinção da Sudam e da 
Medida Provisória que cria a Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 477 
 
 
GÁS NATURAL 
 
 Reflexões sobre a importância da ampliação do uso do gás 
natural no Brasil. Sen. Lindberg Cury. 443 
 
 
HOMENAGEM 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Deputado Ladislau Cristino 
Cortes, falecido ontem, em Barra do Garça, Mato Grosso. Sen.Jonas 
Pinheiro 051 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. Sen.Roberto Freire 245 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento.Sen.Eduardo Suplicy 251 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. Sen.Marina Silva 266 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. Sen.Lúcio Alcântara 268 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. Sen.Morazildo 
Cavalcanti 270 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do médico e 
cientista, Dr. Daher Elias Cutait, ocorrido em São Paulo, no último 
dia 6 do corrente. Sen.Romeu Tuma 383 
 
 Homenagem póstuma ao historiador Caio Prado Júnior. 
Sen.Luiz Otávio 498 
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(IBGE) 
 
 Importância do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, para o desenvolvimento brasileiro. Sen.Romero Jucá 242 
 
 
IMPUNIDADE 
 
 Indignação ante a impunidade dos poderosos. Sen.Geraldo 
Cândido 439 
 
 
MANIFESTO 
 
 Associando-se à manifestação de respeito prestada ao 
Senador Ramez Tebet. Sen.Jader Barbalho  221 
 
 Manifestação de pesar pelo falecimento do poeta José 
Godoy Garcia. Sen.Roberto Freire. Sen.Roberto Freire 593 
 
 
MERCOSUL 
 
 Considerações sobre a importância do fortalecimento das 
relações comerciais com a África e o Caribe, a partir do bloco do 
Mercosul. Sen.Ney Suassuna 434 
 
 Discussão sobre os rumos do Mercosul e a formação da 
Área de Livre Comércio das Américas – ALCA. Sen.Paulo Hartung 199 
 
 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
 
 Satisfação pela posse do Senador Ramez Tebet frente ao 
Ministério da Integração Nacional. Sen.Ney Suassuna 378 
 
 
MINISTRO  
 
 Importância da missão do novo Ministro da Integração 
Nacional, Senador Ramez Tebet, junto às regiões mais carentes do 
País. Sen.Freitas Neto 559 
 
 
MORTE 
 
 Reflexão acerca da alta taxa de mortalidade materna no 
Brasil.Sen.Marluce Pinto 572 
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(MS) 
 
 Importância da campanha de imunização de idosos contra a 
gripe patrocinada pelo Ministério da Saúde. Sen.Carlos Patrocínio 378 
 
 Perplexidade diante da baixa adesão dos médicos ao 
programa de interiorização da saúde, empreendido pelo Ministério 
da Saúde. Sen.Tião Viana 560 
 
 
NARCOTRÁFICO 
 
 Considerações sobre a realização da Terceira Semana 
Nacional Antidrogas, com o objetivo de mobilização nacional contra 
o narcotráfico. Sen.Romeu Tuma 499 
 
 
OFÍCIO 
 
 Leitura de ofício subscrito por S.Exa. e os Senadores Paulo 
Hartung, Sebastião Rocha e Ademir Andrade, enviado a todos os 
senadores, onde recomendam a discussão das denúncias contra o 
Presidente do Congresso Nacional, Senador Jader Barbalho, pelo 
colegiado de líderes partidários. Sen.José Eduardo Dutra 325 
 
 Anúncio de celeridade na adoção das medidas cabíveis em 
relação ao Ofício lido pelo Senador José Eduardo Dutra, tão logo 
seja entregue na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Sen.Bernardo Cabral 326 
 
 
(ONU) 
 
 Registro de sua participação na conferência da ONU sobre o 
problema habitacional urbano, realizada em Nova Iorque, entre os 
últimos dias 6 a 8 do corrente. Sen.Antonio Carlos Valadares. 135 
 
 Registro de sua participação na 25ª Sessão Especial da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, 
entre os dias 6 e 8 de junho deste ano. Sen.Íris Rezende 631 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 569, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2001 (nº 552/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebenézer da Estância 
Turística de Paraguaçu Paulista a executar serviço de radiodifusão 
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comunitária na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo. 
Sen.Juvêncio da Fonseca  001 
 
 Parecer nº 570, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2001 (nº 578/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Rádio Vargem Alegre FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vargem Alegre, 
Estado de Minas Gerais. Sen.Nilo Teixeira 003 
 
 Parecer nº 571, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2001 (nº 591/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Educadora de Limeira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Limeira, Estado 
de São Paulo. Sen.Romeu Tuma 004 
 
 Parecer nº 572, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2001 (nº 635/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Artística e Cultural Vale de Autazes a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Autazes, 
Estado do Amazonas. Sen.Valmir Amaral 005 
 
 Parecer nº 573, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2001 (nº 658/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação “Clamor dos Pobres” a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo. 
Sen.Juvêncio da Fonseca  006 
 
 Parecer nº 574, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2001 (nº 642/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cantagalo, Estado do Paraná. Sen.Osmar Dias 007 
 
 Parecer nº 575, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2001 (nº 667/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná. Sen.Osmar Dias 009 
 
 Parecer nº 576, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2001 (nº 502/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Divinópolis, Estado de 
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Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 010 
 
 Parecer nº 577, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2001 (nº 539/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Logos – Edições, Jornalismo e Radiodifusão para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itatiba, Estado de São Paulo. Sen.Juvêncio da Fonseca 011 
 
 Parecer nº 578, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2001 (nº 567/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Aparecida D’Oeste – SP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida 
D’Oeste, Estado de São Paulo. Sen.Pedro Piva 013 
 
 Parecer nº 579, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2001 (nº 602/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Estrela do Norte a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Taipu, Estado do Rio Grande 
do Norte. Sen.Almir Lando. 014 
 
 Parecer nº 580, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2001 (nº 643/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a União 
Caixeiral de Lajes a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte. Sen.Almir Lando 015 
 
 Parecer nº 581, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2001 (nº 707/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Comunitária de Nísia Floresta a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nísia Floresta, 
Estado do Rio Grande do Norte. Sen.Almir Lando 016 
 
 Parecer nº 582, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2001 (nº 353/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jaíba, Estado de Minas 
Gerais.  Sen.Moreira Mendes 018 
 
 Parecer nº 583, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2001 (nº 628/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Eldorado do Sul a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Eldorado do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.Sen.José Fogaça 019 
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 Parecer nº 584, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2001 (nº 661/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Nossa Senhora das Candeias a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaribe, Estado do Ceará. 
Sen.Luiz Pontes 020 
 
 Parecer nº 585, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2001 (nº 575/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Sudeste do Piauí para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São 
Raimundo Nonato, Estado do Piauí. Sen.Hugo Napoleão 021 
 
 Parecer nº 586, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2001 (nº 634/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação FAFIT de Rádio e TV Educativa para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Itararé, 
Estado de São Paulo. Sen.Juvêncio da Fonseca 023 
 
 Parecer nº 587, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 57, de 2001 (nº 415/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de 
Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação 
nº 181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de junho de 1993, 
respectivamente. Sen.Renan Calheiros 025 
 
 Parecer nº 588, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 46, de 2001 (nº 417/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre a Transferência de Nacionais 
Condenados, celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 26 de 
julho de 1999. Sen.Bernardo Cabral. 027 
 
 Parecer nº 589, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 54, de 2001 (nº 482/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Romênia sobre Cooperação na Área do 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à 
Farmacodependência, celebrado em Bucareste, em 22 de outubro 
de 1999. Sen.Geraldo Cândido  028 
 
 Parecer nº 590, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2000.  
Sen.Morazildo Cavalcanti  093 
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 Parecer nº 591, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989. Sen.Edison Lobão 095 
 
 Parecer nº 592, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 136, de 2001 (nº 525/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que solicita 
autorização do Senado Federal para contratar de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até US$ 404,040,000.00 
(quatrocentos e quatro milhões e quarenta mil dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. Sen.José Fogaça 118 
 
 Parecer nº 593, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001-Complementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e dá outras providências, e sobre as Emendas nºs 1 a 8, 
oferecidas nos termos regimentais. Sen.Romero Jucá 120 
 
 Parecer nº 594, de 2001 – Comissão Diretora, substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2001. Sen.Ronaldo 
Cunha Lima 223 
 
 Parecer nº 595, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 112, de 2001 
(Mensagem nº 340, de 18 de abril de 2001 – Presidência da 
República), submetendo à apreciação do Senado Federal a escolha 
do Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Moçambique, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Seicheles e à República de Madagascar. Sen. José Agripino Maia. 224 
 
 Parecer nº 596, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 129, de 2001 
(Mensagem nº 00476, de 24-5-2001, na origem) do Senhor 
Presidente da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha, que deseja fazer, do Sr. Elim Saturnino Ferreira 
Dutra, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Letônia. Sen. Gilberto 
Mestrinho. 226 
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 Parecer nº 597, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2000. 
Sen.Ronaldo Cunha Lima 230 
 
 Parecer nº 598, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 131, de 1997 
Sen.Edison Lobão. 231 
 
 Parecer nº 599, de 2001, das Comissões de Educação e de 
Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei da Câmara nº 491, de 1999 (nº 
2.556/2000, naquela Casa), de autoria do Senador Pedro Piva, que 
altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
destinando ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro os recursos dos concursos de prognósticos e loterias 
federais e similares que especifica. Sen.Eduardo Siqueira Campos 300 
 
 Parecer nº 600, de 2001, das Comissões de Educação e de 
Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei da Câmara nº 491, de 1999 (nº 
2.556/2000, naquela Casa), de autoria do Senador Pedro Piva, que 
altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
destinando ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro os recursos dos concursos de prognósticos e loterias 
federais e similares que especifica. Sen.Eduardo Siqueira Campos 302 
 
 Parecer nº 601, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 122, de 2001 (nº 416/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Ronaldo Porto 
Macedo Júnior, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Sen.Paulo Souto 304 
 
 Parecer nº 602, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 
2001 (nº 4.210/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera o art. 295 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, que trata de prisão 
especial. Sen.Ramez Tebet 306 
 
 Parecer nº 603, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 26, de 2001. Sen.Edison 
Lobão  352 
 
 Parecer nº 604, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de 2001 (nº 617/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Movimentos Populares de Diamantina – AMPODI, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Diamantina, Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 431 
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 Parecer nº 605, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 256, de 
1999, da Senadora Emilia Fernandes, que solicita o sobrestamento 
da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1999 (nº 
658/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Indonésia, em Brasília, no dia 24 
de setembro de 1996. Sen.Romeu Tuma 432 
 
 Parecer nº 606, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2000. 
Sen.Edison Lobão 463 
 
 Parecer nº 607, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2000, de 
autoria do Senador Arlindo Porto, que dá nova redação ao inciso III 
do art. 4º e à alínea c do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, que “altera a legislação do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas, e dá outras providências”. Sen.José de 
Alencar  464 
 
 Parecer nº 608, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 623, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1966, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros, e 
dá outras providências”. Sen.Lúdio Coelho 466 
 
 Parecer nº 609, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2001, de 
autoria do Senador Moreira Mendes, que altera a Relação Descritiva 
das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, para inclusão de novo trecho. 
Sen.Nabor Júnior 469 
 
 Parecer no

 

 610, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Sen.Antonio Carlos Júnior. 522 

 Parecer no 611, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
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o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Sen.Lúcio Alcântara  525 
 
 Parecer no

 

 612, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Sen.Romero Jucá 536 

 Parecer no 613, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento no

 
 278, de 2001.  Sen. Mozarildo Cavalcanti. 540 

 Parecer no 614, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento no

 
 303, de 2001. Sen. Edison Lobão. 541 

 Parecer nº 615, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2000 (nº 504/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural de Integração do Oeste de Minas 
para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Formiga, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira 541 
 
 Parecer nº 616, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2001 (nº 556/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto 543 
 
 Parecer nº 617, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2001 (nº 474/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto 544 
 
 Parecer nº 618, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2001 (nº 476/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Colonial FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São João 
Del Rei, Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto 545 
 
 Parecer nº 619, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2001 (nº 551/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
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Fundação Educativa e Cultural São Francisco para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Itaúna, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino Pereira  547 
 
 Parecer nº 620, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2001 (nº 571/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da Eletrônica F.M. a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto 549 
 
 Parecer nº 621, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2001 (nº 576/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Sen.Francelino 
Pereira  550 
 
 Parecer nº 622, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2001 (nº 619/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Ilha FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pariquera-Açu, Estado de São 
Paulo. Sen. Jonas Pinheiro. 553 
 
 Parecer nº 623, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2001 (nº 670/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Saíde Kassis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Macaubal, Estado de São 
Paulo. Sen. Moreira Mendes. 554 
 
 Parecer nº 624, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2001 (nº 676/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a AUDS – 
Associação Uruoquense de Desenvolvimento e Solidariedade a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uruoca, 
Estado do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara. 555 
 
 Parecer nº 625, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 491, de 1999. Sen. Marluce Pinto. 587 
 
 
PESQUISAS 
 
 Comentários à reportagem publicada na revista IstoÉ, 
intitulada Tratamento de Segunda, relativa ao abandono das 
pesquisas orientadas ao combate de doenças consideradas 
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acometidas pelos pobres. Sen.Marina Silva 318 
 
 
PETROBRÁS 
 
 Necessidade de mudanças na diretoria da Petrobrás. 
Sen.Geraldo Cândido 439 
 
 
(PM) 
 
 Anúncio feito pelo Governador Siqueira Campos, de novo 
aumento aos policiais militares do Estado. Sen.Eduardo Siqueira 
Campos 379 
 
 Registro da posse do novo comandante da polícia militar do 
Estado de Tocantins, Coronel Artur Domício de Araújo Guerra, e do 
Coronel Siegfried Starling de Albuquerque na chefia do Estado Maior 
da Corporação. Sen.Eduardo Siqueira Campos 379 
 
 
(PMDB) 
 
 Registro do apoio do Diretório Regional do Paraná à chapa 
encabeçada pelo ex-Deputado Paes de Andrade, à Presidência do 
PMDB.Sen.Roberto Requião 032 
 
 Anúncio de Nota de Solidariedade ao Presidente Jader 
Barbalho, aprovada pela bancada do PMDB no Senado Federal, em 
reunião realizada hoje. Sen.Renan Calheiros 326 
 
 Realização de reunião com os presidentes regionais do 
PMDB, a respeito do lançamento de candidato próprio para a 
presidência da República. Sen.Maguito Vilela 484 
 
 Realização de encontro regional do PMDB no município de 
Formosa/GO. Sen.Mauro Miranda 508 
 
 Repúdio às críticas dirigidas ao PMDB por lideranças 
nacionais do PSDB. Sen.Maguito Vilela. 569 
 
 
POLIÍTICA 
 
 Sugestão de protocolo a ser firmado pelos presidentes dos 
partidos da base aliada do Governo. Sen.José Fogaça 576 
 Reflexões sobre o narcisismo presidencial, os gastos com 
publicidade oficial e o aumento da dívida pública. Sen.Lauro Campos 048 
 
 Comentários à ausência de uma política de saúde pública e 
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à dissociação das escolas médicas da formação humanística. 
Sen.Tião Viana 560 
 
 Considerações sobre a crise política e o papel do PMDB no 
Governo Federal. Sen.José Fogaça  576 
 
 Prerrogativa dos partidos políticos que apóiam o Governo de 
lançarem candidatos próprios à eleição presidencial. Sen.Eduardo 
Siqueira Campos 594 
 
 Considerações sobre a política indigenista brasileira. 
Sen.Almir Lando 600 
 
 
POSSE 
 
 Registro da posse da nova diretoria da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea e do Sindicato 
Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões e Veículos Similares – 
SINFAVEA. Sen.Romeu Tuma 237 
 
 Discurso de posse no Senado Federal. Sen.Pedro Ubirajara 333 
 
 
(PRODETURII) 
 
 Elogios à iniciativa do governo federal de implantar a 
segunda fase do Programa de Financiamento ao Turismo no 
Nordeste – PRODETUR II. Sen.Paulo Souto 132 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Defesa da aprovação de projeto de lei de autoria do senador 
Roberto Freire, que proíbe a venda de estatais do setor elétrico. 
Sen.Roberto Requião 032 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei nº 125, de 1990, onde 
já era manifestada a preocupação com a crise energética no País. 
Sen.Teotônio Vilela 385 
 
 Críticas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado 
pelo Governo, sem previsão de aumento para o salário mínimo e 
para o funcionalismo público. Sen.Ademir Andrade. 488 
 
 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 



 20 

Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Nabor Júnior 065 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Lauro Campos 071 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Arlindo Porto. 337 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Mauro Miranda 055 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Heloísa Helena 056 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Íris Rezende 056 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Juvêncio da 
Fonseca 057 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Tião Viana 057 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
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Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Paulo Hartung 058 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.José Fogaça 060 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Emília 
Fernandes 061 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Nova da Costa 062 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Waldeck Ornelas 063 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Ramez Tebet 064 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade).Sen.Roberto 
Saturnino 064 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Lindberg Cury 066 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
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Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen. Alberto Silva. 067 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Ney Suassuna 067 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Osmar Dias 068 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Roberto Requião 068 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Lúdio Coelho 069 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Luiz Otávio 070 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.José de Alencar 072 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). Sen.Ricardo Santos 072 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
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e dá outras providências (Estatuto da Cidade).Sen.Ademir Andrade. 073 
 
 Exame pela Comissão de Educação do Senado do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1996, que 
dispõe sobre a prevenção, tratamento e controle do tráfico ilícito de 
drogas que causem dependência. Sen.Ricardo Santos 491 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Luiz Otávio 335 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Paulo Hartung 335 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Lúcio Alcântara 336 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Geraldo Cândido 337 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.José Eduardo Dutra 338 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Heloísa Helena 339 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
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Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Emília Fernandes 341 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Sebastião Rocha 342 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.José Fogaça 343 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. Sen.Romero Jucá 344 
 
 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que altera a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas e dá outras providências. Sen.Ricardo Santos 051 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen.Francelino Pereira 364 
 
 Satisfação pela aprovação, na presente sessão, do Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 1997, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Caracaraí, em Roraima. Sen.Romero 
Jucá  237 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2001, que estabelece, 
para as concessionárias de abastecimento de água, a 
obrigatoriedade de instalação de dispositivo que elimine o ar na 
medição do consumo de água. Sen.Geraldo Cândido 327 
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 Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2001-Complementar, 
que inclui novo dispositivo na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, dispondo sobre a compensação de despesas 
realizadas pelos Municípios com ações de competência de outro 
ente da Federação. Sen.Roberto Saturnino 327 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 26, de 2001, que 
autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$404,040,000.00 (quatrocentos e quatro 
milhões e quarenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, na 
modalidade de Empréstimo Programático de Ajuste do Setor 
Financeiro – FSAL. Sen.Lauro Campos 350 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen.Marina Silva 359 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen.Heloísa Helena 360 
 
 Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.Sen.Bello Parga 360 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen.Lúcio Alcântara 362 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen.José Fogaça 365 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
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grau. Sen.Osmar Dias 366 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
lComplementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau. Sen. Alberto Silva 367 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau Sen.Ney Suassuna. 367 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2001, que acrescenta 
inciso ao art. 38 da Lei nº 9.250, de 1995, para autorizar o sujeito 
passivo ou seu advogado a retirarem processo administrativo da 
repartição. Sen.Fernando Matuzalém 456 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2001, que acrescenta 
artigo à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para permitir a realização de debates e 
entrevistas pelos canais de rádio e de televisão por assinatura, por 
responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
nas circunstâncias e condições que menciona e dá outras 
providências. Sen.Eduardo Suplicy 472 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2001, que institui 
diretriz sobre a utilização de fontes energéticas a ser observada 
pelos municípios na implementação da política de desenvolvimento 
urbano.Sen.Ademir Andrade. 472 
 
 Considerações sobre projeto de lei do Senado que define 
diretrizes para a utilização da energia solar nas construções urbanas 
coletivas. Sen.Ademir Andrade. 488 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2001, que altera a Lei 
nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação de 
paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras 
providências. Sen.Valmir Amaral 581 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2001, que altera a Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para 
dispor sobre a manifestação de crianças e adolescentes em 
processo judicial. Sen.Valmir Amaral 583 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 26, de 2001, que 
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autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$404,040,000.00 (quatrocentos e quatro 
milhões e quarenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, na 
modalidade de Empréstimo Programático de Ajuste do Setor 
Financeiro – FSAL. Sen.Heloísa Helena  351 
 
 Projeto de Resolução nº 27, de 2001, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para determinar a 
disponibilização, pela internet, de proposições e pareceres. 
Sen.Osmar Dias 457 
 
 
PRONUNCIAMENTO 
 
 Consideração a respeito do pronunciamento do Senador 
Maguito Vilela. Sen.Antero Paes de Barros 490 
 
 
(PSDB) 
 
 Término da gestão de S.Exa. frente à presidência do PSDB, 
que passa a ser ocupada pelo Deputa do José Aníbal Pontes. 
Sen.Teotônio Vilela 385 
 
 
REGISTRO 
 
 Registro da realização de reunião do Parlatino, nos dias 4 e 
5 últimos, em Havana-Cuba. Sen.Emília Fernandes 232 
 
 Registro do lançamento, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do Programa Esporte na Escola. Sen.Francelino Pereira 311 
 
 
REIVINDICAÇÕES 
 
 Apoio à reivindicação dos servidores do Ser procedidos ao 
Ministério da Fazenda, que defendem a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 6, de 1998.Sen.Bernardo Cabral 447 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 339, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 576, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 7, de 2001 (nº 502/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV Minas Centro-Oeste 
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S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, a fim de que a 
matéria conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, dia 21 de junho de 2001. Sen.Ricardo Santos 372 
 
 Requerimento no 

 

362, de 2001, de  sua autoria, solicitando 
ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e ao Ministro de 
Estado dos Transportes, respectivamente, as informações que 
menciona. Sen.Valmir Amaral ??? 

 Requerimento nº 317, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento de Ladislau Cristino Cortes. Sen.Jonas 
Pinheiro 053 
 
 Discutindo o Requerimento nº 320, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. Sen.Romero Jucá 231 
 
 Requerimento nº 327, de 2001, solicitando que sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2001, além da Comissão 
de Assuntos Sociais, constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Sen.Marina Silva· 310 
 
 Requerimento nº 328, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projeto de Lei do Senado nºs 111, de 2000, de sua 
autoria, e 32, de 2001, de autoria do Senador Roberto Freire, por 
tratarem de matéria correlata. Sen.Álvaro Dias. 310 
 
 Requerimento nº 329, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 371, 
de 1999, de sua autoria. Sen.Bello Parga 327 
 
 Requerimento nº 330, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2000, com 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2001, por tratarem da 
mesma matéria. Sen.Íris Rezende 328 
 
 Requerimento nº 333, de 2001, solicitando ao Banco Central 
do Brasil a remessa da documentação que especifica. Sen.José 
Eduardo Dutra  331 
 
 Requerimento nº 340, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 569, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17, de 2001 (nº 552/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Cultural e 
Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, a fim de que a matéria 
conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
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amanhã, dia 21 de junho de 2001. Sen.Ricardo Santos ·373 
 
 Requerimento nº 341, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 583, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 80, de 2001 (nº 628/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Eldorado do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a fim de 
que a matéria conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, dia 21 de junho de 2001. Sen.Ricardo Santos· 373 
 
 Requerimento nº 342, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 574, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 103, de 2001 (nº 642/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cantagalo, Estado 
do Paraná, a fim de que a matéria conste da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 21 de junho de 2001. 
Sen.Osmar Dias  373 
 
 Requerimento nº 343, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2000, de sua 
autoria, que institui o Programa de Construção Associativa da Casa 
Própria, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de 
Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. Sen.Antonio Carlos 
Valadares. 454 
 
 Requerimento nº 344, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 157 , de 1999, de sua 
autoria, que altera o § 2º e acrescenta o § 3º no art. 542 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), cujo 
prazo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já se acha 
esgotado. Sen.Ronaldo Cunha Lima 454 
 
 Requerimento nº 345, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1999, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre as receitas 
provenientes das privatizações, alterando a Lei nº 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, cujo prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos já se encontra esgotado. Sen.Lúdio Coelho 454 
 
 Requerimento nº 346, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 239, de 1999, de sua 
autoria, que estabelece a obrigatoriedade de aplicação de, no 
mínimo, quarenta por cento dos recursos arrecadados em moeda 
corrente, com a privatização de empresas controladas direta ou 
indiretamente pela União, em programas sociais, alterando a Lei nº 
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9.491, de 9 de setembro de 1997, cujo prazo na Comissão de 
Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. Sen.Antero Paes de 
Barros  454 
 
 Requerimento nº 347, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 1999, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o incentivo 
fiscal a doações de equipamentos e matérias-primas a entidades 
sem fins lucrativos, para uso no preparo de alimentos para pessoas 
carentes, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se 
encontra esgotado. Sen.Gilberto Mestrinho 454 
 
 Requerimento nº 348, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que regulamenta o art. 243 e seu 
parágrafo único das Disposições Gerais da Constituição Federal, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra 
esgotado. Sen.Romeu Tuma 454 
 
 Requerimento nº 349, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que institui o Programa de 
Implantação das Reservas Extrativistas, e dá outras providências, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra 
esgotado. Sen.Moreira Mendes 455 
 
 Requerimento nº 350, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 221, de 1999, de sua 
autoria, que altera a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, que 
dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se 
encontra esgotado. Sen.Romero Jucá 455 
 
 Requerimento nº 351, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 430, de 1999, de sua 
autoria, que determina a imposição provisória de tetos tarifários 
sobre as importações agropecuárias e dá outras providências, cujo 
prazo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já se 
encontra esgotado. Sen.Geraldo Cândido 455 
 
 Requerimento nº 352, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 103, de 1999, de sua 
autoria, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para as 
pessoas jurídicas que possuam empregados com mais de quarenta 
anos, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos já se acha esgotado. Sen.Jefferson Péres 455 
 
 Requerimento nº 353, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1999, de sua 
autoria, que acrescenta dispositivo ao Capítulo V da Lei nº 4.117, de 
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27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações, cujo prazo na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura já se encontra esgotado. Sen.Lúcio Alcântara 455 
 
 Requerimento nº 354, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 287, de 1999, de 
autoria do Senador Ramez Tebet, que dispõe sobre a concessão de 
desconto no valor de passagens para os maiores de sessenta anos, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se acha esgotado. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 569, de 
1999). Sen.Jonas Pinheiro 455 
 
 Requerimento nº 355, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 385, de 1999, de sua 
autoria, que isenta do Imposto sobre a Renda os valores recebidos a 
título de salário-educação e salário-maternidade, cujo prazo na 
Comissão de Assuntos Econômicos já se acha esgotado. Sen.Carlos 
Bezerra  455 
 
 Requerimento nº 356, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 46, de 2001 – Complementar, de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79 80 e 81 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sen.Francelino 
Pereira  459 
 
 Requerimento nº 357, de 2001, de dispensa de interstício e 
prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 604, de 2001, da 
Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
128, de 2001, que aprova o ato que autoriza a Associação dos 
Movimentos Populares de Diamantina – AMPODI a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Diamantina, Estado de 
Minas Gerais. Sen.Arlindo Porto. 459 
 
 Requerimento nº 356, de 2001, lido no Expediente da 
presente sessão. Sen.Maguito Vilela 463 
 
 Requerimento nº 360, de 2001, solicitando seja oficiado ao 
Banco Central do Brasil, para que submeta ao Senado Federal a 
documentação que especifica. Sen.José Eduardo Dutra 471 
 
 Requerimento no

 

 361, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego e ao Ministro de Estado dos 
Transportes, respectivamente, as informações que menciona. 
Sen.Valmir Amaral 556 

 Requerimento nº 363, de 2001, solicitando que o horário do 
expediente da sessão do dia 20 de agosto próximo seja destinado a 
homenagear a Maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 
Sen.Morazildo Cavalcanti 585 
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 Requerimento nº 365, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do poeta e escritor goiano José Godoy 
Garcia Sen.Maguito Vilela. 592 
 
 
RIO SÃO FRANCISCO 
 
 Defesa da realização de estudo minucioso para a 
revitalização do rio São Francisco. Sen.Geraldo Cândido 567 
 
RODOVIAS 
 
 Premência na recuperação das rodovias federais, sobretudo, 
no Estado do Maranhão. Sen.Edison Lobão 563 
 
 
SECA 
 
 Preocupação com o atraso no envio de carros-pipa às 
cidades Paraibanas atingidas pela seca. Sen.Ney Suassuna 235 
 
 Expectativa quanto ao atendimento das necessidades da 
região Nordeste, em especial do Estado da Paraíba. Sen.Ney 
Suassuna ·378 
 
 
(SUS) 
 
 Defesa do projeto de lei que obriga o SUS a fornecer 
alimentação e hospedagem aos pacientes em tratamento médico 
fora do domicílio. Sen.Marina Silva 601 
 
 
TABACO 
 
 Considerações sobre a questão da produção, 
comercialização, controle, uso e conseqüências do tabaco. Sen.João 
Alberto Souza 628 
 
 
(TCU) 
 
 Papel decisivo do Tribunal de Contas da União na 
fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos 
federais, cumprimentando a gestão de seu atual presidente, Ministro 
Humberto Souto. Sen.Luiz Otávio 629 
 
 
(TDAS) 
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 Considerações a respeito de requerimento encaminhado à 
Mesa, solicitando a quebra de sigilo bancário de Vera Arantes 
Campos, para elucidar o episódio da venda de Títulos da Dívida 
Agrária – TDAS. Sen.José Eduardo Dutra 325 
 
 Indagação à Mesa sobre o encaminhamento que S. Exª 
deve destinar às informações do inquérito policial, ainda em 
andamento, no qual já foi solicitada a quebra de sigilo bancário da 
Sra. Vera Arantes Campos e outras pessoas envolvidas no episódio 
de venda de TDAs, tendo em vista Ofício subscrito pelo Senador 
José Eduardo Dutra e outros Senadores, acerca do assunto. 
Sen.Romeu Tuma 373 
 
 
(USP) 
 
 Comentários aos esclarecimentos do Professor Ildo Luiz 
Sauer, da Universidade de São Paulo – USP, na Comissão de 
Serviços de Infra-estrutura do Senado, sobre a crise de energia 
elétrica no País. Sen.Carlos Bezerra 379 
 



SENADO FEDERAL

Ata da 73ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 18 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, Edi son Lo bão, Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Anto nio Car -
los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to
– Bel lo Par ga – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio –
Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
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 – Iris Re zen de 
– Ja der Bar ba lho – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho
– José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam -
pos – Lind berg Cury – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio –
Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo -
re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Nova da Cos ta – Osmar Dias – Pa u lo 
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Ra mez Te bet –
Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro nal do Cu nha Lima – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 57 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 149, de 2001 (nº 544/2001, na ori gem), de 11 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº 1.180/95, na Casa de
ori gem), que dis põe so bre a in ser ção, nas fi tas de ví -
deo gra va das que es pe ci fi ca, des ti na das a ven da ou
alu guel no País, da se guin te men sa gem: “Faça sexo
se gu ro. Use ca mi si nha”; san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.237, de 11 de ju nho de 2001.

PARECERES

PARECER Nº 569 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 17, de
2001 (nº 552/2000, 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 Di fu são Cul tu ral e Co mu ni -
tá ria Ebe né zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa -
ra gua çu Pa u lis ta a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa ra -
gua çu Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de 2001 (nº 552, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu são Cul tu ral e Co -
mu ni tá ria Ebe né zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra gua -
çu Pa u lis ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -



ni tá ria na ci da de de Pa ra gua çu Pa u lis ta, Esta do de
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 93, 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 206,
de 8 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 de Di fu -
são Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ebe né zer da Estân cia Tu -
rís ti ca de Pa ra gua çu Pa u lis ta:

• Di re tor Pre si den te – Almi ran te Bri to de Alme i da
• Di re tor Vi ce-Presidente – João Arnal do Fer re i ra
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Pa u lo Sér gio da Sil va
• Di re tor Fi nan ce i ro – Ri car do Car do so dos San tos
• Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al – Ja i ro F. Pin to

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ra fa el Gu er ra.

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 17, 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 Asso ci a ção de Di fu são Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Ebe né zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra -
gua çu Pa u lis ta 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, 12 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te: Ri car do San tos – Ju vên cio da Fon se ca, Re -
la tor – José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Pe dro Piva –
Ro meu Tuma – Sa tur ni no Bra ga – Fre i tas Neto –
José Fo ga ça – Val mir Ama ral – Edu ar do Su plicy –
Arlin do Por to – Lú dio Co e lho – Na bor Ju ni or –
Nilo Te i xe i ra Cam pos.

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 
Naci 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 570, 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 29, de
2001 (nº 578/2000, 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 Rá dio Var -
gem Ale gre F.M. a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var -
gem Ale gre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Nilo Te i xe i ra Cam pos

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 o nº 29, de 2001 (nº 578, 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 Rá -
dio Var gem Ale gre F.M. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Var gem Ale gre, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 371, 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 42, de
17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Rá dio Var gem Ale gre F.M:
• Dir. Pre si den te – Na tan Alves Pes soa
• Dir. Vi ce-Presidente – Se bas tião Ma cha do Fran co
• Dir. 1º Se cre tá rio – Cris ti na He le na da Sil va Alves
• Dir. 2º Se cre tá rio – Re i nal do Fer re i ra Fran co
• Dir. 1º Te sou re i ro – Cris pim Cam pos Lis boa
• Dir. 2º Te sou re i ro – Se de ci as Fer re i ra Mar tins.

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 Mar cos de Je -
sus, 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 29, 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 de Rá dio Var gem Ale gre 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, 12 de ju nho de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam pos,
Re la tor – José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio
da Fon se ca – Ro meu Tuma – Sa tur ni no Bra ga –
Fre i tas Ne tos – José Fo ga ça – Val mir Ama ral –
Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to – Lú dio Co e lho –
Na bor Jú ni or – Pe dro Piva.

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 571, 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 31, de
2001 (nº 591/2000, 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 Edu ca do ra de Li me i -
ra 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 Li me i ra, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 2001 (nº 591, 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 Edu ca do ra de Li -
me i ra Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda tro pi cal na ci da de de Li me i ra, Esta do 
de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.118,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 4 de
se tem bro de 1998, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 Aldir Ca bral, 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 31, 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 Edu ca do ra de Li -
me i ra Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – 
– José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da Fon -
se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Sa tur ni no Bra ga –
Fre i tas Neto – José Fo ga ça – Val mir Ama ral – Edu -
ar do Su plicy (absten ção) Arlin do Por to – Lú dio Co -
e lho – Na bor Jú ni or – Emí lia Fer nan des.

 



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 572, 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 62, de
2001 (nº 635, 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 Artís ti ca e
Cul tu ral Vale de Au ta zes a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Au ta zes, Esta do do Ama zo nas.“

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 2001 (nº 635, 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 Artís ti ca e
Cul tu ral Vale de Au ta zes a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au ta zes, Esta do do
Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 607, 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 95, 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 § lº do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral Vale de Au ta zes:

• Pre si den te – Ra i mun do Wan der la P. Sam pa io
• Vi ce-Presidente – Elton Fa ri as da Sil va
• Pri me i ro Te sou re i ro – Ma ria do P. So cor ro Cruz
Gra na
• Se gun do Te sou re i ro – Ta ti a na Re be lo Sam pa io
• Se cre tá rio – João de Je sus Cruz de Car va lho

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro bé rio
Ara ú jo, 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 62, 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 Artís ti ca e Cul tu ral Vale de Au ta zes 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, 12 de ju nho de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor
– Na bor Jú ni or – Mar lu ce Pin to – Pe dro Piva – Ro -
meu Tuma – Sa tur ni no Bra ga – Fre i tas Neto – José 
Fo ga ça – Lú dio Co e lho – Edu ar do Su plicy – Arlin -
do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra.

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 

Naci 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 573, 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
2001 (nº 658/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cla mor dos Po bres 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 i a bu, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 2001 (nº 658, 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 “Cla mor dos Po bres” 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 i a bu, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 601, 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 70, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção “Cla mor
dos Po bres:”

• Pre si den te – Mo acyr Mo li na ri
• Vi ce-Presidente – Ho ra cí lio Orlan del li
• 1º Se cre tá rio – Cláu dio José da Sil va
• 2º Se cre tá rio – José Estech
• 1º Te sou re i ro – Hum ber to José da Sil va
• 2º Te sou re i ro – Pe dro Cân di do de Ara ú jo
• Di re tor de Espor tes – Ro nal do de C. de Sou za
• Di re tor de Co mu ni ca ção – Antô nio de Sou za

O re fe ri do pro je to foi apro va 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 se gui do pa re cer fa vo -
rá vel de seu re la tor, De pu ta do Má rio Assad Jú ni or.

 



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 94, 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 Asso ci a ção “Cla mor dos Po bres”
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, 12 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te: Ri car do San tos – Re la tor: Ju vên cio da Fon -
se ca – José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Pe dro Piva –
Ro meu Tuma – Sa tur ni no Bra ga – Fre i tas Neto –
José Fo ga ça – Val mir Ama ral – Edu ar do Su plicy –
Arlin do Por to – Lú dio Co e lho – Na bor Jú ni or – Lú -
cio Alcân ta ra.

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 

Naci 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 574, 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 103, de
2001 (nº 642/2000, 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 Mo ra do res
de Can ta ga lo – ACMC 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 ta ga lo, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 103, de 2001 (nº 642, 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 Mo ra do -
res de Can ta ga lo – ACMC 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 ta ga lo, Esta do
do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 615, 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 108,
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 dos Mo ra do res de Can ta ga lo – ACMC:
• Pre si den te – Ma ria de Lur des Kon juns ki
• Vi ce-Presidente – Antô nio de Tomé Fre i tas
• 1º Se cre tá rio – Osval do Oko nos ki
• 2º Se cre tá rio – Almir de Pa u la Xa vi er
• 1º Te sou re i ro – Sa le te Kon juns ki
• 2º Te sou re i ro – João Kon juns ki

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 José Alek san dro, 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 103, 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo -
ra do res de Can ta ga lo – ACMC 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, 12 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te, Ri car do San tos – Re la tor, Osmar Dias –
José Co e lho – Mar lu ce Pin to – Ju vên cio da Fon se -
ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Sa tur ni no Bra ga –
Fre i tas Neto – José Fo ga ça – Val mir Ama ral – Edu -
ar do Su plicy – Arlin do Por to – Lú dio Co e lho – Na -
bor Jú ni or – Emí lia Fer nan des – Pe dro Piva – Ro -
meu Tuma.

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 575 ,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 123, de
2001 (nº 667 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que ”apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de
Cas ca vel 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 Cas ca vel Esta do do Pa ra ná“.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 123, de 2001 (nº 667, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Ci da de
de Cas ca vel Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cas ca vel,
Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 851, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 29 de
ju nho de 1998, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 Arol de de Oli ve i ra,
e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons

e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
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 123, 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 Ci da de de Cas ca vel Ltda. 
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha -
bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 12 de ju nho de 2001. –
Pre si den te Ri car do San tos – Re la tor – Osmar Dias
– José Co e lho – Emí lia Fer nan des – Már lu ce Pin to
– Ju vên cio da Fon se ca – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Ro meu Tuma – Na bor Ju ni or – Arlin do Por to – Lu -
dio Co e lho –Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su plicy
(abs ten ção) – Fre i tas Neto – José Fo ga ça – Val mir
Ama ral – Pe dro Piva.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atribuições do Con gres so Nacional

....................................................................................
Art. 49. Ë 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 Comunicação Social

....................................................................................
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 576, 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 7, de
2001 (nº 502/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Di vi -
nó po lis, 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 7, de 2001 (nº 502, de 2000, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C Ltda, para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 815, de
1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to nº 16 de
ju nho de 1999, que ou tor ga con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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 Fran cis co Co e lho,
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 7, 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 TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C
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 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 originá 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 – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Na bor Jú -
ni or – Amir Lan do – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça
– Luiz Pon tes – Ca sil do Mal da ner – Hugo Na po leão
– Pe dro Piva – Val mir Ama ral – Ri car do San tos –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal 

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

 



Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

...........................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223, Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 577, 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 13, de
2001 (nº 539/ 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 Lo gos – Edi ções,
Jor na lis mo e Ra di o di fu são, para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ita ti ba,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.594,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 63, de 7 de ju -

nho de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Lo -
gos – Edi ções, Jor na lis mo e Ra di o di fu são para exe -
cu tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pre sen te pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, De pu ta do Evan dro Mi lho mem, e
apro va ção da que la Co mis são. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

E a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Lo gos – Edi ções, Jor na lis mo e Ra di o di fu são:

• Dir. Pre si den te – Alci des Alves dos San tos Ro dri -
gues (por tu guês)

• Dir. Vi ce-Presidente – Izil di nha Apa re ci da Gal lo
Ro dri gues

• Dir. Se cre tá rio – Wil son Nu nes de Oli ve i ra

•  Dir. Fi nan ce i ro – Cris ti na Gal lo R. de Oli ve i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31, de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -



de ral nº 39, de 1992 que “dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens.”

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o Có di go 
Bra si le i ro de Co mu ni ca ções.”

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 539, de 2000, 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 – Ju vên cio
da Fon se ca Re la tor, Re la tor  – Ro meu Tuma – Mar -
lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva – Na bor
Jú ni or – Ca sil do Mal da ner – José Fo ga ça – Luiz
Pon tes – Amir Lan do – Hugo Na po leão – Arlin do
Por to – Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

 



DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE  OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO Nº 2.108
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 578, 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 24, de
2001 (nº 567/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Apa -
re ci da D’Oeste – SP a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Apa re ci da D’Oeste, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 24, de 2001 (nº 567, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de
Apa re ci da D’Oeste – SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Apa re ci da D’Oeste,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 232,
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
20, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção 
Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Apa re ci da D’Oeste – SP:

 • Pre si den te – Mo a cir Ros set ti
• Vi ce-Presidente – José Ro ber to de Sou za
• 1º Te sou re i ro – Alcí dio San ches Pro ni
• 2º Te sou re i ro Iri neu Ber ni
• 1º Se cre tá rio – João Ro ber to de Abreu Lima
• 2º Se cre tá rio – Ale xan dre José Cos ta

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jor ge Cos ta, 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 24, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá -
ria e Cul tu ral de Apa re ci da D’Oeste – SP 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, – Ger -
son Ca ma ta, Pre si den te Even tu al – Pe dro Piva,  Re -
la tor  – Hugo Na po leão – Ro meu Tuma – Luiz Pon -
tes – Mar lu ce Pin to – José Fo ga ça – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Ju vên cio da Fon se -
ca – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or – Val mir Ama ral
– Ri car do San tos – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Ra mez Te bet.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so 

Naci 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 579, 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 61, de
2001 (nº 602/2000, 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 Estre la do Nor 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 Ta i pú, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

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 61, de 2001 (nº 602, 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 Estre la do
Nor 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 Ta i pú, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 610, 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 107,
de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Estre la do Nor te:

• Dir. Pre si den te – Iva nil do Mi ran da Fi lho
• Dir. Vi ce-Presidente – Ma ria Cruz Ma cê do
• Dir. Se cre tá rio – Eri van San ta na da Sil va
• Dir. de Pa tri mô nio – Fran ci so Ca nin dé do Nas ci -
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 Mag no Mal ta, 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 61, 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 Estre la do Nor te aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo oti 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  – Amir Lan -
do, Re la tor  – José Fo ga ça – Luiz Pon tes – Ca sil do
Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Ju vên -
cio da Fon se ca – Hugo Na po leão – Pe dro Piva –
Arlin do Por to – Val mir Ama ral – Ri car do San tos –
Edu ar do Si que i ra Cam pos– Na ror JÚni or – 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 580, 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 63, de
2001 (nº 643/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
União Ca i xe i ral de La jes a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de La jes, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

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 63, de 2001 (nº 643, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a União Ca i xe i ral de La jes a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La -
jes, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 656, 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 122,
de 3 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 en ti da de União Ca i xe -
i ral de La jes:
• Pre si den te – Pe dro Jo ven ti no Alves
• Vi ce-Presidente – Fer nan do José Pro có pio Ca bral
• Se cre tá ria – Antô nia Ma ria de Ara ú jo Alves
• Te sou re i ro – Antô nio Amé ri co Antu nes Pro có pio

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 Co ra u ci So bri -
nho, 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 63, 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 União Ca i xe i ral de La jes 
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 ,  Amir Lan -
do,   Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do Mal -
da ner – Mar lu ce Pin to – José Fo ga ça – Na bor Jú -
ni or – Ger son Ca ma ta – Pe dro Piva – Luiz Pon tes – 
Ro meu Tuma – Hugo Na po leão – Arlin do Por to –
Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ lº 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 581, 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 64, de
2001 (nº 707/2000, 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 Di fu são Co mu ni tá ria de
Ní sia Flo res ta a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ní sia
Flo res ta, Esta do do Rio Gran de do Nor te

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

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 64, de 2001 (nº 707, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria de 
Ní sia Flo res ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -

 



mu ni tá ria na ci da de de Ní sia Flo res ta, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 832, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a -
ção do Con gres so Na ci o nal, o ato cons tan te da Por ta -
ria nº 145, de 25 de abril de 2000, que con ce de au to ri -
za ção 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, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
de Di fu são Co mu ni tá ria de Ní sia Flo res ta:

• José Ma ria Bar re to de Fi gue i re do – Pre si den te;

• Candysse Me de i ros de Fi gue i re do – Se cre tá rio e
Di re tor de Ope ra ções;

• Oswal do Gu e des Fi gue i re do Neto – Te sou re i ro e
Di re tor de Pa tri mô nio.

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 Leo
Alcân ta ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va,
con tra os vo tos dos De pu ta dos Ge ral do Ma ge la, José
Dir ceu, José Ge no í no, Nel son Pel le gri no e Wal dir Pi -
res.

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 64, 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 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção de Di fu são Co -
mu ni tá ria de Ní sia Flo res ta aten deu a to dos os re qui -
si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à exe cu ção de 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ní -
sia Flo res ta, Esta do do Rio Gran de do Nor te, 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 –  Amir Lan -
do,  Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Luiz Pon tes – Ju -
vên cio da Fon se ca – Mar lu ce Pin to – José Fo ga ça
– Na bor Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma –
Hugo Na po leão – Pe dro Piva – Arlin do Por to – Val -
mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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



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

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

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

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

PARECER Nº 582, 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 65, de
2001 (nº 353/99, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Li ber da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de e Ja í ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor “ad hoc”: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 65, de 2001 (nº 353, de
1999, 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 Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Li ber da de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de e Ja í ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.128,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
92, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art.
223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção 
de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Li ber da de:

• Pre si den te – Ânge la Ma ria Vi ta rel li Leal de Cas tro
• Vi ce-Presidente – Ma ria Eny de Bri to So a res
• Te sou re i ro – Se bas tião Ta va res Car do so
• Se cre tá ria – Ma ri nil des de Oli ve i ra San tos
• Di re tor de Pa tri mô nio – José Amé ri co Cu nha
• Di re to ra So ci al – Ma ria de Je sus C. Antu nes Ri be i ro
• Di re to ra de Apo io Co mu ni tá rio – Ma ria José Ruas.

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 Co ra u ci So bri -
nho, 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 65, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra Li ber da de 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  – Fran ce li no
Pe re i ra,  Re la tor ad hoc: – Luiz Pon tes – Ju vên cio
da Fon se ca – Mar lu ce Pin to – Pe dro Piva – Hugo
Na po leão – José Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner – Na -
bor Ju ni or – Arlin do Por to – Ger son Ca ma ta – Ro -
meu Tuma – Amir Lan do – Mo re i ra Men des 

 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 583, 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 80, de
2001 (nº 628/2000, 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 Eldo ra do do
Sul a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Eldo ra do do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

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 80, de 2001 (nº 628, 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 Eldo ra do
do Sul a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 567, 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 100,
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, XIII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Eldo ra do do Sul:

• José Del mar da Rosa – Di re tor Pre si den te

• Ro que Ames — Di re tor Téc ni co
• Sér gio Luís Bom bas sa ro – Dir. Admin. Fi nan ce i ro,

• Jan di ra Cor de i ro – Con se lho Fis cal – Pre si den te

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên ci as 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 Ro bé rio
Ara ú jo, 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 80, 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 de
Eldo ra do do Sul 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  – José Fo ga -
ça, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Amir
Lan do – Na bor Jú ni or – Arlin do Por to – Ger son
Ca ma ta – Hugo Na po leão – Ca sil do Mal da ner – Ju -
vên cio da Fon se ca – Pe dro Piva – Luiz Pon tes –
Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – 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 584, 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 96, de
2001 (nº 661/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Nos sa Se nho ra das Can de i -
as 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 gua ri be, Esta do 
do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

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 96, de 2001 (nº 661, 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 Nos sa Se nho ra das Can -
de i as 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 gua ri be, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 621, 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 97, de
22 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Nos sa Se nho ra das Can de i as:
• Pre si den te – Ma fal do Be zer ra Gois
• Vi ce-Presidente – João Can di do da Sil va
• 1º Se cre tá rio – Car los Bom fim Fer re i ra de Ma tos
• 2º Se cre tá rio – Fran cis ca Cos ta Go mes
• 1º Te sou re i ro – Tar ci sio Lo pes Car do so
• 2º Te sou re i ro – Ma ria Uchôa Vi e i ra

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -

 



ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ges si val do
Isa ías, 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 96, 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 Nos sa Se nho ra
das Can de i as 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  – Luiz Pon -
tes, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to –
José Fo ga ça – Na bor Ju ni or – Ger son Ca ma ta –
Ro meu Tuma – Amir Lan do – Hugo Na po leão – Pe -
dro Piva – Ju vên cio da Fon se ca – Arlin do Por to –
Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÙBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

..........................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
..........................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

..........................................................................
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 585, 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 108, de
2001 (nº 575/2000, 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 Cul tu ral Su des te do
Pi a uí, 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 Ra i mun do No na to, Esta do
do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 316, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 14, de 19 de ja ne i -



ro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul -
tu ral Su des te do Pi a uí para exe cu tar, pelo pra zo de
10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, 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
Ra i mun do No na to, Esta do do Pi a uí.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
çao do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re i ra, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral Su -
des te do Pi a uí:

• Di re to ra Pre si den te – Nié de Gu i don

• Di re to ra Vi ce-Presidente – Ga bri e la Mar tins Ávi la

• Di re to ra Se cre tá ria – Di o lin da Ru bem de Ma ce do

• Di re tor Te sou re i ro – Arman do Sou to Ma i or

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -

no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca -
ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la çao per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 575, de 2000, 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   – Hugo Na -
po leão, Re la tor – Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do
Mal da ner – Mar lu ce Pin to – José Fo ga ça – Luiz
Pon tes – Ro meu Tuma – Amir Lan do – Ger son Ca -
ma ta – Pe dro Piva – Arlin do Por to – Na bor Jú ni or – 
Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Ra mez Te bet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

 



ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1961

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962. 

...........................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti -
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções. 
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são. 

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

DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 586, 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 110, de
2001 (nº 634 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 FAFIT de Rá dio e TV
Edu ca ti va, 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 Ita ra ré, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 605, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 29, de 10 de fe -
ve re i ro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
FAFIT de Rá dio e TV Edu ca ti va para exe cu tar, pelo
pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, 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
Ita ra ré, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pro je to, exa mi na do pela Co mis são de Ciên cia 
e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da Câ ma ra
dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel de seu



relator, De pu ta do Íris Si mões, e apro va ção da que la Co -
mis são. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção FAFIT de
Rá dio e TV Edu ca ti va:
• Dir. Pre si den te – Antô nio Fe lix Ro dri gues
• Dir. Vi ce-Presidente – José Ca va zot ti So bri nho
• 1º Se cre tá rio – José Ma ria Apa re ci do de Alme i da
• 2º Se cre tá rio – Di ler man do Mar ques Ca mar go
• 1º Te sou re i ro – New ton Fá bio Mar ques
• 2º Te sou re i ro – Clo vis Ma cha do

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992 que ”dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens.“

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de
edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e
mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que
”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções.“

III – voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 634, de 2000, 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 – Ju vên cio
da Fon se ca,  Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce
Pin to – José Fo ga ça – Na bor Jú ni or – Ger son Ca -
ma ta – Ro meu Tuma – Luiz Pon tes – Hugo Na po -

leão – Pe dro Piva – Amir Lan do – Arlin do Por to –
Val mir Ama ral – Ri car do San tos – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Ra mez Te bet.

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. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal :
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al 

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

 



DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117(*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de ra da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções. 
....................................................................................

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE  OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são. 

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

DECRETO Nº 2.108
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

PARECER Nº 587, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 57, de 2001 (nº
415/2000, na ori gem), que pro va o tex to
da Con ven ção nº 174 da OIT so bre a Pre -
ven ção de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res, 
com ple men ta da pela Re co men da ção no
181, ado ta das em Ge ne bra, em 2 e 22 de
ju nho de 1993, res pec ti va men te.

Re la tor: Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Re la tor ad hoc Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 57, de 2001 (nº 
00415, de 2000, na ori gem), que Apro va o tex to da
Con ven ção nº 174 da OIT so bre a Pre ven ção de Aci -
den tes Indus tri a is Ma i o res, com ple men ta da pela Re -
co men da ção nº 181, ado ta das em Ge ne bra, em 2 e
22 de ju nho de 1993, res pec ti va men te.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se ato in -
ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 29 de mar ço de 2000,
ten do na que la Casa pas sa do pelo cri vo das Co mis -
sões de Cons ti tu i ções e Jus ti ça e de Re da ção, Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e de Tra ba lho, de
Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co, nes ta atra vés de
Pa re cer de Re la tor de sig na do pela Mesa.

Acom pa nhan do a Men sa gem nº 945, de 1999,
do Po der Exe cu ti vo, que en ca mi nha o tex to do Acor do 
sob exa me ao Con gres so Na ci o nal, vem a Expo si ção
de Mo ti vos nº 189, de 10 de ju nho de 1999, do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, da qual
cabe des ta car o se guin te:

No que con cer ne à Expo si ção de Mo ti vos, cum -
pre res sal tar as se guin tes par tes:

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho ado -
tou, em 1993, a Con ven ção na 174 so bre a Pre ven -
ção de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res, com ple men ta -
da pela Re co men da ção 181, que tem por ob je ti vo dis -
ci pli nar os vá ri os as pec tos do ris co de aci den tes se -
ve ros no tra ba lho in dus tri al, des de a pre ven ção e re -
du ção das ocor rên ci as mais gra ves até a mi ti ga ção
de con se qüên ci as.

Com vis tas a exa mi nar a con ve niên cia da ra ti fi -
ca ção do re fe ri do Di plo ma pelo Go ver no bra si le i ro, o
Se nhor Mi nis tro do Tra ba lho cri ou, pela Por ta ria nº
11, de 8 de ja ne i ro de 1998, Co mis são Tri par ti te pre -
si di da al ter na da men te por re pre sen tan tes dos em -
pre ga do res e dos tra ba lha do res, com re la to ria da -
que la Pas ta. Par ti ci pa ram, igual men te, dos tra ba lhos 
da Co mis são, re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os da Sa -
ú de (Fun da ção Oswal do Cruz) , do Meio Ambi en te,
dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal (Se cre -
ta ria de Co or de na ção de Assun tos do Meio Ambi en -
te) e da Com pa nhia de Tec no lo gia de Sa ne a men to
Ambi en tal (CETESB) (Di vi são de Tec no lo gia de Ris -
cos Ambi en ta is).



A Co mis são con clu iu seus tra ba lhos com a opi -
nião unâ ni me de que a Con ven ção 174, com ple men -
ta da pela Re co men da ção 181, da OIT, deve ser ra ti fi -
ca da pelo Go ver no bra si le i ro.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ade são dos Esta dos às nor ma ti vas da OIT ga -
nha, mo der na men te, im por tân cia ain da ma i or di an te
da avas sa la do ra ”era do mer ca do“ a que as sis ti mos.
Com a glo ba li za ção, que in ci de fra go ro sa men te nas
re la ções de tra ba lho, não há como a le gis la ção in ter -
na ci o nal para po der fa zer em face aos gran des de sa -
fi os tra zi dos pe los no vos tem pos.

Nos ter mos do Tra ta do ins ti tu ti vo da OIT, in cum -
be aos Esta dos-Membros in cor po ra rem a seus or de -
na men tos ju rí di cos na ci o na is as Con ven ções Inter na -
ci o na is do Tra ba lho, me di an te seus me ca nis mos in -
ter nos, de na tu re za cons ti tu ci o nal.

Não é oci o so re cor dar o que diz o art. 19, item 6,
alí nea b, da Cons ti tu i ção da OIT:

Cada um dos Esta dos-Membros com pro me -
te-se a sub me ter, den tro do pra zo de um ano a par tir
do en cer ra men to da ses são da Con fe rên cia (ou,
quan do, em ra zão de cir cuns tân ci as ex cep ci o na is, tal
não for pos sí vel, logo que o seja, sem nun ca ex ce der
o pra±o de 18 me ses após o re fe ri do en cer ra men to),
a Re co men da ção à au to ri da de ou au to ri da des em
cuja com pe tên cia en tre a ma té ria, a fim de que es sas
a trans for mem em lei ou to mem me di das de ou tra na -
tu re za.

A Con ven ção nº 174 da OIT, ora sob exa me le -
gis la ti vo, para efe i tos de au to ri za ção de ra ti fi ca ção,
tra tan do de pre ven ção de aci den tes in dus tri a is ma i o -
res, com ple men ta da pela Re co men da ção nº 181,
esta ape nas com na tu re za exor ta tó ria, fo ram adre de -
men te ob je to de ava li a ção pela Co mis são Tri par ti te
do Mi nis té rio do Tra ba lho, que con clu iu pela con ve -
niên cia de am bas.

Tra ta-se de le gis la ção opor tu na aos in te res ses
na ci o na is, haja vis ta a abran gên cia e o sig ni fi ca do de
seu al can ce. Como já foi des ta ca do, ”seu ob je to é a
pre ven ção de ”aci den tes in dus tri a is ma i o res“, de sig -
nan do-se como tal ”todo even to ines pe ra do, como
uma emis são, um in cên dio ou uma ex plo são de gran -
de mag ni tu de, no cur so de uma ati vi da de den tro de
uma ins ta la ção ex pos ta a ris cos de aci den tes ma i o -
res, en vol ven do uma ou mais subs tân ci as pe ri go sas
e que ex po nha aos tra ba lha do res, a po pu la ção ou o
meio am bi en te a pe ri go de con se qüên ci as ime di a tas
ou de mé dio e lon go pra zos“.

A Con ven ção tam bém de fi ne ”subs tân cia pe ri -
go sa“ como toda subs tân cia ou mis tu ra que, em ra -
zão de pro pri e da des quí mi cas, fí si cas ou to xi co ló gi -
cas, seja só, ou em com bi na ção com ou tras, po ten ci -
al men te le si va.

Deve, ain da, pela nor ma sob exa me o em pre ga -
dor as su mir um con jun to de obri ga ções, qua is se jam:
a iden ti fi ca ção de ins ta la ções e subs tân ci as que po -
dem ge rar si tu a ções de aci den tes in dus tri a is ma i o res; 
a to ma da de me di das téc ni cas pre ven ti vas e de me di -
das de for ma ção e ins tru ção de pes so al (como for ne -
ci men to de equi pa men tos de pro te ção, de fi ni ção de
res pon sa bi li da des, con tro le so bre os pres ta do res de
ser vi ços os tra ba lha do res tem po rá ri os); a pre pa ra ção 
e ado ção de pla nos e pro ce di men tos de emer gên cia;
me di das que ten dem a li mi tar as con se qüên ci as de
um aci den te ma i or; a con sul ta com os tra ba lha do res e 
seus re pre sen tan tes.

Além dis so, in cum be ao em pre ga dor man ter
atu a li za do um Re la tó rio de Se gu ran ça so bre as ins ta -
la ções e subs tân ci as de ris co de  ”aci den tes in dus tri a -
is ma i o res“, que deve es tar dis po ní vel sem pre que so -
li ci ta do pela au to ri da de com pe ten te.

Na ocor rên cia de aci den te de que tra ta a Con -
ven ção nº 174 da OIT, o em pre ga dor deve in for mar o
even to, ime di a ta men te, à au to ri da de com pe ten te,
além de obri gar-se a ela bo rar Re la tó rio so bre o fato.

A Con ven ção con fe re, ade ma is, obri ga ções à
au to ri da de com pe ten te, que deve es ta be le cer uma
po lí ti ca glo bal de pre ven ção a aci den tes in dus tri a is
ma i o res, in clu si ve quan do seus efe i tos fo rem de na tu -
re za trans fron te i ri ça, abran gen do dois ou mais Esta -
dos.

É, ain da, dig no de re fe rên cia o fato de que a
Con ven ção re gu la e as se gu ra a par ti ci pa ção dos tra -
ba lha do res na pre ven ção aos ris cos de aci den tes ma -
i o res, in clu si ve com pro me ten do-os nos pro ce di men -
tos de emer gên cia em caso de ocor rên cia de aci den -
te ma i or.

Qu an to à Re co men da ção nº 181, so bre a pre -
ven ção de aci den tes in dus tri a is ma i o res, cu i da de
com ple men tar os te mas, re gu la dos na Con ven ção,
sem na tu re za in jun ci o nal ou im po si ti va, do ta da ape -
nas de ca rá ter exor ta tó rio, o que in clu si ve dis tin gue
as Con ven ções das Re co men da ções da OIT.

III – Voto

Por todo o ex pos to, por ser con ve ni en te e opor -
tu na aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o nal e le gal,
em nada dis cre pan do do or de na men to ju rí di co na ci o -
nal, além do que ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va,

 



so mos pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la -
ti vo nº 57, de 2001 (nº 00415, de 2000, na ori gem),
que Apro va o tex to da Con ven ção nº 174 da OIT so -
bre a Pre ven ção de Aci den tes Indus tri a is Ma i o res,
com ple men ta da pela Re co men da ção nº 181, ado ta -
das em Ge ne bra, em 2 e 22 de ju nho de 1993, res -
pec ti va men te.

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Re nan Ca lhe i ros, Re la -
tor – José Agri pi no – Ber nar do Ca bral – Gil ber to
Mes tri nho – Val mir Ama ral – Ro ber to Sa tur ni no,
Re la tor “ad hoc” – Emí lia Fer nan des – José Co e lho
– Nova da Cos ta – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PARECER Nº 588, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e de fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 46, de 2001 ( Nº
417/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do so bre a
Trans fe rên cia de Na ci o na is Con de na dos,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re -
pú bli ca da Bo lí via, em La Paz, em 26 de
ju lho de 1999.

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 46, de 2001 (Nº 417, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que ”apro va o tex -
to do Acor do so bre a Trans fe rên cia de Na ci o na is Con -
de na dos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Bo -
lí via, em La Paz, em 26 de ju lho de 1999.“

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria em tela
foi dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e

De fe sa Na ci o nal, pas san do ain da pelo cri vo da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, de Jus ti ça e Re da ção. O re -
fe ri do ato in ter na ci o nal foi apro va do pelo Ple ná rio da
Câ ma ra em 21 de fe ve re i ro de 2001.

O ato in ter na ci o nal em ques tão visa a com ple -
men tar o ins tru men to em vi gor so bre a ma té ria, que
data de 1942. Com base em tex to de con vê nio si mi lar
fir ma do en tre a Bo lí via e a Argen ti na em 1998, re sul -
tou o Acor do em tela da pro pos ta apre sen ta da pelo
Bra sil du ran te as ne go ci a ções.

O Arti go I dis põe so bre a pos si bi li da de de os na -
ci o na is de um dos pa í ses sig na tá ri os, con de na dos no 
ou tro, po de rem cum prir pena no país de sua na ci o na -
li da de, de ven do a con di ção de na ci o nal ser con si de -
ra da no mo men to da so li ci ta ção da trans fe rên cia.

O Acor do es ta be le ce os pro ce di men tos a se rem 
ado ta dos pe las au to ri da des com pe ten tes, para vi a bi -
li zar o cum pri men to do tem po re ma nes cen te da pena, 
pelo con de na do, em seu país de ori gem. A trans fe rên -
cia do pre so deve, en tre tan to, obe de cer a cer tas con -
di ções cuja ob ser vân cia é obri ga tó ria. São elas: o
trân si to em jul ga do da sen ten ça; ex ce ção à pena de
mor te e tem po mí ni mo a ser cum pri do no Esta do re -
cep tor.

São re ser va das ao Esta do re me ten te as prer ro -
ga ti vas de anis tia, in dul to, per dão, ou co mu ta ção da
pena im pos ta, sen do re a fir ma da a sua ju ris di ção so -
bre a sen ten ça pro fe ri da por seus tri bu na is. A eles
cabe a com pe tên cia para anu lar ou mo di fi car aque las
de ci sões.

Por ou tro lado, apli car-se-á a le gis la ção do Esta do 
re cep tor na exe cu ção da sen ten ça, in clu si ve no to can te
à con ces são e re vo ga ção da li ber da de con di ci o nal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Acor do em tela visa pro por ci o nar aos ci da -
dãos con de na dos no ex te ri or a re in te gra ção mais rá -
pi da e efi caz à so ci e da de, me di an te a sua pro xi mi da -
de da fa mí lia e do seu meio so ci al.

Tal ques tão tem me re ci do cres cen te aten ção
por par te dos for mu la do res da po lí ti ca ex ter na bra si -
le i ra, ten do em vis ta a pre sen ça de gran de nú me ro de 
bra si le i ros ra di ca dos no ex te ri or. O Bra sil vem ce le -
bran do um gran de nú me ro de acor dos so bre a ma té -
ria, ten do re cen te men te fir ma do ins tru men tos so bre a 
ma té ria com a Espa nha, a Grã-Bretanha, o Chi le e a
Argen ti na, es tan do vá ri os ou tros em ne go ci a ção.

Tra ta-se, por tan to de ma té ria de ele va da re le -
vân cia so ci al, pois pre ten de ga ran tir a pos si bi li da de
de mais rá pi da re in ser ção à so ci e da de de na ci o na is



con de na dos, que vi vi am no ex te ri or, con fi gu ran do
tam bém um im por tan te ins tru men to de co o pe ra ção
pe nal en tre pa í ses so be ra nos.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro va -
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo Nº 46, de 2001 (Nº
417, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que ”apro va
o tex to do Acor do so bre a Trans fe rên cia de Na ci o na is
Con de na dos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Bo lí -
via, em La Paz, em 26 de ju lho de 1999.“

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2001. –  Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Ber nar do Ca bral Re la tor 
– Emi lia Fer nan des – José Co e lho – Val mir Ama ral 
– Nova da Cos ta – José Agri pi no – Ro ber to Sa tur -
ni no – Gil ber to Mes tri nho – Ro meu Tuma – Ma u ro
Mi ran da

PARECER Nº 589, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 54, de 2001 (nº
482/2000, na ori gem), que Apro va o tex to
do 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 Ro -
mê nia so bre Co o pe ra ção na Área do
Com ba te à Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci to
de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co -
tró pi cas, ao Uso Inde vi do e à Far ma co de -
pen dên cia, ce le bra do em Bu ca res te, em
22 de ou tu bro de 1999.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do
Re la tor ad hoc Se na dor Gil ber to Mes tri nho:

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 378, de 20 de mar ço de 2000, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to do 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
Ro mê nia so bre Co o pe ra ção na Área do Com ba te à
Pro du ção e ao Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ao Uso Inde vi do e à Far -
ma co de pen dên cia, ce le bra do em Bu ca res te, em 22
de ou tu bro de 1999.

O acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos, que apro vou o pro je to de de cre to
le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for mu la do por
sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa

Na ci o nal, e de po is de pas sar tam bém pela Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

A men sa gem pre si den ci al foi re ce bi da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos em 24 de maio de 2000, e o pro -
je to de de cre to le gis la ti vo re ce beu a chan ce la da que -
la Casa em 22 de mar ço de 2001, che gan do ao Se na -
do Fe de ral no dia 2 de abril sub se qüen te.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epí gra fe foi dis tri -
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal em 3 de abril de 2001, e, na Co mis são, a
este re la tor, em 19 do mes mo mês.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cu i da-se aqui de um acor do bi la te ral Bra -
sil-Romênia, fir ma do pe los dois pa í ses para ins ti tu ir
um re gi me de com ba te à pro du ção e ao trá fi co de en -
tor pe cen tes e à far ma co de pen dên cia. O ca rá ter do
acor do está bem re su mi do na Expo si ção de Mo ti vos
do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res que acom pa nha
a men sa gem, no se guin te tre cho:

Em con so nân cia com a es tra té gia go -
ver na men tal de com ba ter o nar co trá fi co, de
es ti mu lar a pre ven ção da de man da por dro -
gas e o tra ta men to de de pen den tes, o re fe ri -
do tex to leva em con ta os di ver sos acor dos
so bre o tema fir ma dos pelo Bra sil e a Ro -
mê nia no âm bi to das Na ções Uni das. No
pla no bi la te ral, o Acor do visa in cre men tar o
re la ci o na men to dos dois pa í ses nos es for -
ços an ti dro ga, por meio da cri a ção de ca na -
is ins ti tu ci o na is de co o pe ra ção re gu lar.

A Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas
(SENAD) par ti ci pou ati va men te da ne go ci a -
ção do pre sen te Acor do e apro vou seu tex to 
fi nal.

Em li nhas ge ra is, os já di ver sos tra ta dos que o
Bra sil ce le brou so bre essa ma té ria de ter mi nam as
for mas de as sis tên cia mú tua para o com ba te ao nar -
co trá fi co. No caso do Acor do bi la te ral em tela, a co o -
pe ra ção dar-se-á es sen ci al men te pelo in ter câm bio
de in for ma ções re la ti vas às pes so as en vol vi das cri mi -
nal men te nes sa área em am bos os ter ri tó ri os, às le -
gis la ções an ti dro gas das Par tes Con tra tan tes e às
pes qui sas ci en tí fi cas de sen vol vi das por cada pais so -
bre o tema. Adi ti va men te, as Par tes po de rão ela bo rar
e de sen vol ver pro gra mas con jun tos de ação con tra o
nar co trá fi co.

É im por tan te sa li en tar que o Acor do es ta be le ce
que to das as ati vi da des de co o pe ra ção pre vis tas se rão
re a li za das com es tri ta ob ser vân cia das le gis la ções na -

 



ci o na is dos Esta dos sig na tá ri os, cum prin do, des tar te, o
prin cí pio ina fas tá vel da so be ra nia na ci o nal.

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de todo 
con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca ção do
acor do em aná li se, con cluo este pa re cer opi nan do
pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
54, de 2001 (nº 482, de 2000, na ori gem), que apro va
o tex to do 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 Ro mê nia so bre Co -
o pe ra ção na Área do Com ba te à Pro du ção e ao Trá fi -
co Ilí ci to de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi -
cas, ao Uso Inde vi do e à Far ma co de pen dên cia, ce le -
bra do em Bu ca res te, em 22 de ou tu bro de 1999.

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re la -
tor – Ber nar do Ca bral – Ro meu Tuma – Ro ber to
Sa tur ni no – Gil ber to Mes tri nho, Re la tor ad hoc –
José Co e lho – Emí lia Fer nan des, – Nova da Cos ta
– Val mir Ama ral –  José Agri pi no – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELASECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

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) – Encer -
rou-se na úl ti ma quar ta-feira o pra zo para apre sen ta -
ção de emen das ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
274, de 2000, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro -
cha e de ou tros Srs. Se na do res, que con vo ca ple bis -
ci to so bre a cri a ção do Ter ri tó rio Fe de ral do Oi a po -
que.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço que ins cre va meu nome para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a mes ma pro vi dên cia.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exªs
se rão aten di dos na for ma re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, pelo pra zo de vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, não é de hoje que se sabe
ser a po lí ti ca em nos so País um meio de que mu i tos
fa zem uso para o en ri que ci men to ilí ci to ou para a ob -
ten ção de im pu ni da de para qua is quer des man dos e
des vi os dos re cur sos pú bli cos. Isso ocor re, por um
lado, pelo en ten di men to dis tor ci do que se cos tu ma fa -
zer, den tro e fora das es fe ras de Go ver no, da ins ti tu i -
ção da imu ni da de par la men tar. Por ou tro lado, a cor -
rup ção pa re ce já fa zer par te da cul tu ra po lí ti ca do bra -
si le i ro. A ace i ta ção do fa vo re ci men to, do ne po tis mo,
do per cen tu al ”por fora“ é ex pres sa até em fra ses mu i -
to di fun di das so bre al guns po lí ti cos, como a cé le bre
”rou ba mas faz“.

O pior, Srªs e Srs. Se na do res, é que, mais que
um con for mis mo de sa ni ma do, essa cul tu ra do ”é as -
sim mes mo“ tor na-se, com fre qüên cia, uma es pé cie
de con tra mo ral. Não é in co mum se ou vir, quan do do
es tou ro de gran des es cân da los de cor rup ção, fi gu ras
do povo di ze rem, ao se rem en tre vis ta das pe los re pór -
te res de te le vi são, que ”to dos os po lí ti cos são as sim“
ou que ”fa ria o mes mo se es ti ves se lá“. Qu an do se
tra ta de ca sos de ne po tis mo, lá vêm os en tre vis ta dos
di zen do co i sas como: ”ah, se ele não aju dar a fa mí lia
e os ami gos, como vai aju dar o povo?“. Nes se qua dro, 
como dis se uma vez o gran de tri bu no Rui Bar bo sa, o
ho mem pro bo aca ba por se en ver go nhar de ser ho -
nes to.

Qu e re mos crer, en tre tan to, que algo está mu -
dan do em nos sa cul tu ra po lí ti ca. Qu e re mos crer que
já não são ace i tos como na tu ra is os ca sos de cor rup -
ção que pon ti lham o no ti ciá rio. Pelo me nos, pa re ce
ha ver um co me ço de re a ção, uma se men te de mu -
dan ça de cos tu mes na di vul ga ção in ten sa pe los me i -
os de co mu ni ca ção e nas ma ni fes ta ções de re vol ta e
de in dig na ção po pu la res – ain da que mu i tas ve zes
um tan to in gê nu as – em ca sos como o do TRT de São 
Pa u lo e do juiz Ni co lau dos San tos Neto. Pode es -
tar-se con so li dan do uma mas sa crí ti ca na opi nião pú -
bli ca no sen ti do da in con for mi da de e da re vol ta. Mu i to
em bre ve, o ci nis mo e a des fa ça tez ha ve rão de per der 
o seu ”en can to re bel de“.

Envol tos que es ta mos ago ra em mais uma onda 
de de nún ci as de cor rup ção, de pre va ri ca ção, de vi o la -
ção da éti ca, di an te des ses es cân da los, é opor tu no
tra zer ao de ba te as su ges tões fe i tas à re por ta gem da



re vis ta Veja, de 18 de abril do cor ren te ano, quan do
qua tro es tu di o sos do as sun to ”cor rup ção“, a sa ber:
Da vid Fle is cher, Pre si den te da or ga ni za ção
não-governamental Trans pa rên cia, Cons ciên cia e Ci -
da da nia; José Pas to re, Pro fes sor da Uni ver si da de de
São Pa u lo; Edu ar do Ri be i ro Ca po bi an co, da or ga ni -
za ção não–go ver na men tal Trans pa rên cia Inter na ci o -
nal; e Mar cos Fer nan des Gon çal ves da Sil va, da Fun -
da ção Ge tú lio Var gas de São Pa u lo.

Pre ten do, nes te pro nun ci a men to, apon tar as su -
ges tões apre sent das, em nú me ro de dez, e fa zer um
pe que no co men tá rio so bre a sua pro pri e da de, exe -
qüi bi li da de e pro vá vel efe ti vi da de, caso im plan ta das.
Além dis so, que ro abor dar a en tre vis ta do ati vis ta ale -
mão Pe ter Ei gen, Pre si den te e fun da dor da Trans pa -
rên cia Inter na ci o nal, con ce di da à mes ma pu bli ca ção
no nú me ro se guin te.

A pri me i ra das su ges tões dos qua tro con sul ta -
dos é a do fi nan ci a men to ex clu si va men te pú bli co das
cam pa nhas ele i to ra is. Nes se pon to, es tou de ple no
acor do. O modo como são fi nan ci a das hoje as cam -
pa nhas ele i to ra is pra ti ca men te de i xa os po lí ti cos na
ine vi ta bi li da de da es cri tu ra ção de um ”ca i xa dois“ en -
quan to can di da tos; e, uma vez ele i tos, de i xa-os se ri a -
men te com pro me ti dos com as pes so as e em pre sas
que os fi nan ci a ram. Ou seja, mais que um con vi te, a
cam pa nha ele i to ral é uma por ta es can ca ra da para a
en tra da da cor rup ção e da fra u de. Impor tan te tam -
bém será a im ple men ta ção de pe na li da des se ve ras
para os can di da tos que vi o la rem a lei do fi nan ci a men -
to pú bli co e in cor re rem em qual quer for ma de fi nan ci -
a men to par ti cu lar para suas cam pa nhas.

A se gun da su ges tão in ci de so bre as re gras de li -
ci ta ção, que, se gun do os es tu di o sos con sul ta dos,
pre ci sam ser al te ra das para evi tar qual quer fa vo re ci -
men to. No meu en ten di men to, as re gras pre vis tas na
lei para li ci ta ções são, de ma ne i ra ge ral, boas. O atu al 
Go ver no Fe de ral, aliás, an dou na con tra mão des sa
re co men da ção ao abran dar as exi gên ci as le ga is para 
li ci ta ções. Mas o que pen so ser mais im por tan te que
as leis é o seu cum pri men to, so bre tu do por par te dos
go ver nan tes. Um dos tra ços mais ca rac te rís ti cos, tal -
vez, da vida bra si le i ra é pre ci sa men te o fato de exis ti -
rem leis que ”não pe gam“.

A pro pó si to, é uma exi gên cia de uma nova ati tu -
de, me nos to le ran te em re la ção a toda sor te de frou xi -
dão mo ral ou da ob ser va ção das leis, a pró pria cons -
ciên cia da inu ti li da de de um com ple xo sis te ma le gal,
que pre vê isso, aqui lo e o que mais, tor na do ina pli cá -
vel pela com ple xi da de e pela quan ti da de de bre chas
e me an dros que de i xa aber tos aos vi o la do res.

A ter ce i ra das su ges tões che ga a ser ób via: para 
os con sul to res, os pa ga men tos a for ne ce do res de -
vem ser efe tu a dos sem pre no pra zo acor da do, para
evi tar o re cur so às fa mi ge ra das ”ca i xi nhas“. De mi nha 
par te, sou de opi nião de que ser adim plen te é con di -
ção pri me i ra de con ti nu i da de de qual quer ins ti tu i ção
ou pes soa. A co nhe ci da ”fa lên cia do Esta do“ e a sua
crô ni ca in ca pa ci da de de hon rar com pro mis sos se ria,
em mi nha vi são, mu i to mais con se qüên cia do que ca -
u sa da cor rup ção.

Em quar to lu gar, eles su ge rem a re for ma do Ju -
di ciá rio, fe chan do, se gun do a re por ta gem, ”as bre -
chas ju rí di cas que os ad vo ga dos usam para re tar dar
pro ces sos“. Ora, não acre di to que isso, como está ex -
pres so, diga res pe i to a uma re for ma do Ju di ciá rio,
mas a uma re for ma das leis pro ces su a is. Não de ve -
mos, po rém, nos es que cer ja ma is do fato de que o
Esta do de mo crá ti co de Di re i to está fun da do, en tre ou -
tros pi la res, no ple no di re i to de de fe sa do ci da dão. Se, 
a pre tex to de agi li zar a tra mi ta ção dos pro ces sos, re -
du zir mos o di re i to de de fe sa, es ta re mos en ve re dan do 
por um ca mi nho mu i to pe ri go so, o da per se gui ção di -
ta to ri al. De todo modo, con cor do com a no ção se gun -
do a qual é pre ci so bus car mo dos de agi li zar o pro ce -
di men to ju rí di co no Bra sil.

A quin ta su ges tão é do en xu ga men to da bu ro -
cra cia do Esta do, no sen ti do de evi tar a ”cri a ção de di -
fi cul da des para ven da de fa ci li da des“. Nes te pon to
não sei se eles acer ta ram o alvo. De fato, é pos sí vel
de mons trar que o Bra sil não fi gu ra en tre os pa í ses
com ma i or ín di ce de ser vi do res pú bli cos em re la ção à 
po pu la ção. Pelo con trá rio: o ín di ce dos Esta dos Uni -
dos, meca do li be ra lis mo, atin ge mais do do bro do
bra si le i ro. O que se faz ne ces sá rio, de fato, é a pro fis -
si o na li za ção dos ser vi do res pú bli cos, o au men to de
sua qua li fi ca ção téc ni ca e seu con se qüen te des com -
pro mis so com os po lí ti cos de pas sa gem.

Sr. Pre si den te, ao di zer isso, já es ta mos pra ti ca -
men te abor dan do o pon to se guin te, o da sex ta su ges -
tão, de me lho ria da re mu ne ra ção dos ser vi do res para
que va lo ri zem a pro fis são e não se jam ten ta dos a
ace i tar pro pi nas. Ora, isso é tam bém mu i to cla ro, mas
pa re ce que o Go ver no não en xer ga as sim, pois man -
te ve pra ti ca men te con ge la dos os sa lá ri os dos ser vi -
do res des de o lan ça men to do Pla no Real, ape sar da
exis tên cia, sim, de uma in fla ção não des pre zí vel nes -
ses seis anos.

A sé ti ma su ges tão toca em um pon to ne vrál gi co
da ques tão do com ba te à cor rup ção: os tri bu na is de
con tas. Eles su ge rem aca bar com a in fluên cia po lí ti ca 
nas no me a ções de con se lhe i ros para os tri bu na is de

 



con tas. De fato, pro gres si va men te, os tri bu na is de
con tas vêm mos tran do gran de pro gres so na qua li da -
de de seus cor pos téc ni cos, fato que é la men ta vel -
men te pre ju di ca do por con ti nu a rem seus mem bros — 
os que re al men te to mam as de ci sões — a ser no me a -
dos pelo Exe cu ti vo, sem pre ten do em vis ta con ve -
niên ci as po lí ti cas. Por isso, os tri bu na is de con tas não 
fa zem o que de ve ri am, ou não o fa zem como de ve ri -
am, agin do no aco ber ta men to dos cor rup tos e dos
cor rup to res.

Em seu oi ta vo pon to, os es pe ci a lis tas en tre vis -
ta dos pela re vis ta su ge rem que as pes so as que fa -
zem ne gó ci os com o Go ver no de ve ri am, es pon ta ne a -
men te, abrir o aces so a suas vi das, as si nan do um do -
cu men to que au to ri zas se o Esta do a fa zer qual quer
in ves ti ga ção em caso de sus pe i ta. Em mi nha opi nião,
isso é ou bem ine fe ti vo, pois as sus pe i tas po de ri am
ser le van ta das so men te mu i to mais tar de, com mi -
lhões já des vi a dos, ou bem é ex ces si vo em ter mos de 
in va são da pri va ci da de dos ci da dãos. Não sei se é
pos sí vel atin gir-se um equi lí brio que fun ci o ne, nes se
caso.

O nono pon to, cu ri o sa men te, diz res pe i to ao
fun ci o na men to do Le gis la ti vo, e não do Exe cu ti vo,
onde as de ci sões, aliás, são to ma das e os even tu a is
acor dos fra u du len tos são fe i tos, nem do Ju di ciá rio,
onde os jul ga men tos po dem se ar ras tar in de fi ni da -
men te, fa vo re cen do os cri mi no sos de co la ri nho bran -
co. Não. Eles su ge rem que as CPIs de ve ri am ser vir
mais para in ves ti ga ção do que como pa lan que po lí ti -
co. Ora, mu i to bem, eu per gun to: para que têm ser vi -
do as CPIs, se não como ins tân ci as es pe ci a is de in -
ves ti ga ção? Com foi que o País che gou a des ti tu ir um
Pre si den te da Re pú bli ca que vi li pen di ou a dig ni da de
do car go, ao fa zer do as sal to ao Erá rio a pró pria ra zão 
de ser de go ver nar? Quem cor tou na pró pria car ne ao 
in ves ti gar os anões do Orça men to, se não o Con gres -
so Na ci o nal, com suas CPIs?

A dé ci ma e úl ti ma su ges tão é no sen ti do da cri a -
ção de uma agên cia go ver na men tal en car re ga da de
in ves ti gar os ca sos de cor rup ção, man ti da com re cur -
sos pú bli cos, mas sem so frer in fluên ci as da po lí ti ca.
Além dis so, essa agên cia de ve ria ter li ber da de de mo -
ni to rar a vida das pes so as que par ti ci pas sem dos pro -
ces sos de con tra ta ção jun to ao po der pú bli co, e li ber -
da de tam bém para mo ni to rar pes so as que de mons -
trem si na is ex te ri o res de ri que za in com pa tí ve is com
sua ren da. Essa agên cia te ria ain da o po der de con -
ge lar os bens de sus pe i tos e es ta ria em con di ções de
ga ran tir pro te ção a tes te mu nhas.

Ora, vejo nis so um caso agu do de “agen ci te”, ou 
a von ta de de sair cri an do agên ci as ad hoc para cada
ne ces si da de real ou apa ren te do Esta do. Pen so que,
an tes de mais nada, a Po lí cia Fe de ral de ve ria es tar
apa re lha da para de sem pe nhar al gu mas des sas fun -
ções, e o Mi nis té rio Pú bli co para as ou tras. Sa bem,
não me pa re ce ra zoá vel in ven tar no vi da des quan to se 
pode apri mo rar o que exis te e tem cons ti tu ti va men te
as fun ções pre ten di das.

Da en tre vis ta de Pe ter Ei gen, que ro des ta car a
no ção de que os po lí ti cos e al tos fun ci o ná ri os são
pre pa ra dos e es co lhi dos para to mar de ci sões que
afe tam mi lhões de pes so as. Por isso mes mo, de vem
ser mais bem qua li fi ca dos que o ci da dão co mum e,
con se qüen te men te, ser jul ga dos mais se ve ra men te.
Sua con di ção de pes so as ex cep ci o na is de ve ria ser vir 
de agra van te, nos ca sos de des vio da lei, nun ca de
ate nu an te ou de cir cuns tân cia de ex clu são da pu ni bi -
li da de. Como dis se o pró prio Cris to, “a quem mu i to foi
dado, mu i to será co bra do”. Con si de ro isso um prin cí -
pio fun da men tal a ser se gui do no jul ga men to de ca -
sos de cor rup ção.

Pe ter Ei gen diz ain da que um gran de des ser vi ço 
é pres ta do à de mo cra cia por pes so as e par ti dos que
pro pa gam a idéia se gun do a qual o rou bo, sen do par -
te da na tu re za hu ma na, é im ba tí vel. O ci da dão, além
de se con for mar com a rou ba lhe i ra do Go ver no, pas -
sa a achar que tam bém pode rou bar. A con vi vên cia ci -
vi li za da vai-se tor nan do im pos sí vel.

Espe ro que esse não seja o rumo que as co i sas
es tão a to mar no Bra sil. Pre fi ro acre di tar que es ta -
mos, pou co a pou co, ex pur gan do da vida na ci o nal os
fo cos de cor rup ção, no pas so que nos é pos sí vel.

No en tan to, uma co i sa não deve ser es que ci da:
se há cor rup tos, com toda cer te za há cor rup to res. A
in ves ti ga ção so bre a iden ti da de des ses e sua pu ni ção 
é tão im por tan te quan to as me di das de pre ven ção da
cor rup ção in ci den tes so bre os agen tes do Go ver no.
As duas pon tas da li nha pre ci sam ser ata ca das, ou
nun ca ma ta re mos a hi dra da rede de cor rup ção.

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

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

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 Edu ar do Si que i -
ra Cam pos. (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 Ro ber to Re -
quião, por per mu ta com o Se na dor Pa u lo Har tung,
por vin te mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, dois as sun tos de
alta vol ta gem me tra zem a esta tri bu na. O pri me i ro de -
les é a re u nião que o ve lho PMDB faz ama nhã com os 
pre si den tes dos di re tó ri os re gi o na is. O Di re tó rio Re gi -
o nal do Pa ra ná está, com com pa nhe i ros de ou tros
Esta dos, or ga ni zan do uma cha pa que se con tra põe à
atu al di re ção do Par ti do. No Pa ra ná, con ta mos com a
una ni mi da de dos de le ga dos, o mes mo ocor ren do no
Ce a rá, em Mi nas Ge ra is, com uma boa par te de com -
pa nhe i ros de San ta Ca ta ri na e do Rio Gran de do Sul.

Os ven tos não aju dam na vi os que não co nhe -
cem o seu rumo. O PMDB pre ci sa es ta be le cer, de
uma vez por to das, o seu rumo di an te da pro xi mi da de
das ele i ções pre si den ci a is. Não é mais pos sí vel que o 
Par ti do con ti nue como se fora um em plu ma do tu ca no
em cima do muro, que não dis cu ta pro pos tas al ter na -
ti vas ao ne o li be ra lis mo e que se agre gue ao Go ver no
Fe de ral à cus ta de meia dú zia de po si ções de man do
e de van ta gens.

O PMDB do Pa ra ná está pro pon do uma cha pa
en ca be ça da pelo ve lho guer re i ro Paes de Andra de,
ao tem po em que pro põe tam bém que na pró xi ma
Con ven ção Na ci o nal o Par ti do de fi na, de uma vez por 
to das, não se terá can di da to, mas quem será o seu
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Este can di da to 
de ve rá co or de nar o par ti do na ela bo ra ção de um pro -
gra ma de Go ver no. Che ga da du bi e da de, da ti bi e za e
da fla ci dez de um par ti do que ao lon go do tem po per -
de os seus mús cu los, o im pul so e o es pa ço de par ti ci -
pa ção na po lí ti ca na ci o nal.

Por exem plo, Sr. Pre si den te, o que tem a di zer o
MDB so bre a ques tão ener gé ti ca bra si le i ra. Te nho em 
mão um ar ti go de Cé sar Ben ja mim que faz uma aná li -
se da po lí ti ca bra si le i ra des de 1957, de mons tran do
com toda a cla re za que o Bra sil de po is da gran de
seca de 1951 a 1956 – cin co anos de seca – pas sou a
in ter fe rir di re ta men te na pro du ção de ener gia hi dre lé -
tri ca. As an ti gas em pre sas pri va das que ao lon go do
tem po se di gla di a vam com o Go ver no ape nas pe din -
do re a jus te de ta ri fas fo ram en cam pa das, e, dos
3.500 me ga watts que o País de ti nha em 1955, sal ta -
mos para os 55 mil me ga watts de 1995.

Algu mas ou tras in for ma ções in te res san tes o ar -
ti go do Cé sar Ben ja mim nos traz. A par tir des sa gran -
de seca de cin co anos, o pro je to das nos sas hi dre lé -
tri cas pas sou a con tem plar uma re ser va de água de

cin co anos, em que o sis te ma bra si le i ro com 55 mil
me ga watts re sis ti ria a cin co anos de seca, for ne cen -
do ener gia fir me. Os pro je tos pas sa ram a con tem plar
um ris co má xi mo de 5%, em fun ção do au men to da
de man da na ci o nal. Te ría mos cin co anos de ener gia
fir me, acu mu lan do água su fi ci en te para isso em re -
ser vas su per di men si o na das.

A par tir da as sun ção de Fer nan do Hen ri que
Car do so ao Mi nis té rio da Fa zen da, con tra tou-se uma
em pre sa in gle sa para re es tru tu rar o sis te ma, com o
ful cro na pri va ti za ção. Essa em pre sa mon tou um mo -
de lo com ple ta men te dis so ci a do do mo de lo bra si le i ro
e mu i to pa re ci do com o mo de lo in glês, que se su por -
ta va nas ter me lé tri cas. O mo de lo bra si le i ro de ener gia 
e gu ra e fir me era in ve ja do pelo mun do, mas o ex tra -
or di ná rio pro ces so de pri va ti za ção pre ten di do aca bou 
in clu si ve com os cin co anos de re ser va no mo men to
em que o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal pres si o nou
o Bra sil para di mi nu ir a des pe sa pú bli ca. Os in ves ti -
men tos em ener gia, que pas sa ram a ser con si de ra -
dos des pe sa pú bli ca no País, ces sa ram da no i te para
o dia, e che ga mos ao ter rí vel apa gão. 

Mu i to di fe ren te do que ocor reu, por exem plo,
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te. O Re a gan,
o mais di re i tis ta e re a ci o ná rio Pre si den te ame ri ca no,
con so li dou o do mí nio es ta tal ame ri ca no so bre as hi -
dre lé tri cas. Hoje al gu mas de las, de gran de por te, são
ad mi nis tra das pelo exér ci to ame ri ca no. Por quê, Sr.
Pre si den te? Por que os Esta dos Uni dos pas sa ram a
con si de rar o uso múl ti plo da água, que gira uma tur bi -
na, abas te ce uma ci da de, ir ri ga o cam po, pos si bi li ta a
na ve ga ção 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. Lá as hi dre lé tri cas são 
pre ser va das; aqui o Go ver no, no seu afã de pri va ti zar, 
mon tou, es go ta da a re ser va de água dos gran des la -
gos, dos re ser va tó ri os, das re pre sas hi dre lé tri cas, um 
mo de lo de com pen sa ção por meio de ter me lé tri cas,
que se ri am aci o na das a par tir de in ves ti men tos do ca -
pi tal pri va do. Gás da Bo lí via e do les te da Argen ti na.
Gás com o pre ço em dó lar vin cu la do à va ri a ção do
pre ço do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal. Ao tem -
po em que ace na va para o ca pi tal pri va do a cons tru -
ção des sas ter me lé tri cas, re gu la do ras do sis te ma,
que de ve ri am en trar em fun ci o na men to no mo men to
em que o ní vel dos la gos ba i xas se ex tra or di na ri a men -
te cri an do a cri se, in sis tiu na pri va ti za ção das gran des 
usi nas pú bli cas.

Evi den te men te os ca pi ta is in ter na ci o na is pre fe -
ri ri am com prar uma usi na pron ta, ge ran do a ener gia
mais ba ra ta do mun do, cu jos in su mos são ape nas a
for ça da gra vi da de e a exis tên cia da água, for ne ci da

 



pela chu va, que au men ta o ca u dal dos rios e ga ran te
o ní vel dos la gos. 

No Pa ra ná, uma usi na do sis te ma Co pel gera
ener gia a US$4 o qui lo watt/hora, en quan to uma usi na 
dis tri bu í da no Bra sil, com o pre ço da ener gia ele va do
pelo Go ver no para dar vi a bi li da de eco nô mi ca às ter -
me lé tri cas, está ven den do ener gia a R$166 o qui lo -
watt/hora. Paga US$4 na boca da usi na e co bra
R$166 do for ne ce dor. 

O jor na lis ta Cé sar Ben ja mim ci tou al guns da dos 
ex tra or di na ri a men te in te res san tes a res pe i to da Light. 
Essa em pre sa com pra ener gia de Fur nas a US$23 o
qui lo watt/hora e co bra do con su mi dor re si den ci al do
Rio de Ja ne i ro US$120 o qui lo watt/hora – é o mi la gre
da mul ti pli ca ção dos lu cros. 

Na Fran ça, a EDF – Ele tric de Fran ce, em pre sa
que com prou a Light, for ne ce ener gia à po pu la ção a
US$75 o qui lo watt/hora, mas com pra ener gia ge ra da
pe las usi nas atô mi cas a um pre ço ex tra or di na ri a men -
te mais alto do que aque le pelo qual re ce be a ener gia
de Fur nas. Os lu cros des sas em pre sas são sim ples -
men te ex tra or di ná ri os .

O gru po ame ri ca no AES re ti rou US$300 mi -
lhões da Ce mig, em dois anos, sem ini ci ar ne nhu ma
obra. Se gun do a Ga ze ta Mer can til de 13 de mar ço
de 2001 a Light pri va ti za da dis tri bu iu, como di vi den -
dos, 98% do seu lu cro, ge ne ro sa men te en tre gues aos 
no vos aci o nis tas es tran ge i ros.

Esta mos di an te de um mo de lo ab so lu ta men te
fa li do. Os ca pi ta is es tran ge i ros não in ves tem nas ter -
me lé tri cas em vir tu de do ris co cam bi al. Num ne gó cio
to tal men te inex pli cá vel, o Bra sil, pos si vel men te o úni -
co con su mi dor de gás da Bo lí via no pla ne ta, fez um
con tra to de com pra, vin cu lan do o pre ço do gás em
dó lar ao pre ço do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal.
É evi den te que o ca mi nho não é esse.

A pre ser va ção das hi dre lé tri cas está nas mãos
do Esta do, em fun ção, fun da men tal men te, do uso
múl ti plo da água, um bem fora do co mér cio – des de o
Di re i to ro ma no – e uma pro pri e da de tão pú bli ca quan -
to o ar que res pi ra mos. Se apro pri a da pri va da men te,
a água ali e na o pró prio re gi me dos rios e das cor ren -
tes, de i xan do-nos di an te da si tu a ção es drú xu la, por
exem plo, de ter mos de pa gar a uma em pre sa nor -
te-americana ou a uma gran de mul ti na ci o nal para jo -
gar um an zol no rio Pa ra ná, no rio Igua çu e pes car um 
lam ba ri.

No meu Esta do, o Pa ra ná, há um rio sim ples -
men te mi la gro so, uma dá di va da na tu re za: o Igua çu,
que da nas cen te à foz tem um de cli ve de 900 me tros,
o que pos si bi li ta a cons tru ção de re pre sas e usi nas –

uma gota d’água pode aci o nar, em cima, uma usi na;
um pou co mais aba i xo, uma se gun da, e mais além,
uma ter ce i ra. Tra ta-se de ge ra ção ex tre ma men te ba -
ra ta num rio de pla nal to que des ce su a ve men te e per -
mi te a cons tru ção de bar ra gens não mais em con cre -
to vi bra do, mas na mo der na téc ni ca do con cre to ro la -
do, que di mi nui de for ma ex tra or di ná ria o seu pre ço.

Ven der por quê? Para quem? Ven der num mo -
men to de cri se para ocor rer um de sas tre se me lhan te
ao da Ca li fór nia, que tem um mo de lo di ver so do nos -
so, por que é ma jo ri ta ri a men te ali cer ça do so bre as
ter me lé tri cas mo vi das a gás, mas, em vir tu de da pri -
va ti za ção, sal tou de US$44 para US$744 no mer ca do 
fu tu ro de 2001 – ener gia tra ta da como com mo dity, li -
vre mer ca do, MAE – mer ca do ata ca dis ta de ener gia. 

No mo men to em que se pede aos con su mi do res 
re si den ci a is e em pre sa ri a is a pou pan ça e o ra ci o na -
men to e se ofe re ce aos gran des con su mi do res a pos -
si bi li da de de – uti li zan do essa pou pan ça e esse ra ci o -
na men to e subs ti tu in do par te de seu con su mo por um 
ge ra dor a di e sel – ba i xar o pre ço da ener gia a
R$200,00 o qui lo watt hora para ven dê-lo no mer ca do
hoje, se gun do o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, a
R$454,00, abre-se um ca mi nho lar go para a es pe cu -
la ção.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia do Con gres so Na ci o nal já apro vou, por una ni mi -
da de, um pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re, sus pen -
den do a ali e na ção das ge ra do ras hi dre lé tri cas e da
trans mis são de ener gia no Bra sil. Esse pro je to se en -
con tra hoje nas mãos do Se na dor José Agri pi no, que
de ve rá apre sen tá-lo à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. É pre ci so que o Se na do da Re pú bli ca, ra pi da -
men te, cor ri gin do os er ros do Go ver no Fe de ral, cor ri -
gin do os er ros do Exe cu ti vo na ci o nal, pro í ba, de uma
vez por to das, a ven da de hi dre lé tri cas e de li nhas de
trans mis são, man dan do ra pi da men te esse pro je to,
que é ter mi na ti vo na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Pre ci sa mos
res ta be le cer o bom ca mi nho do sis te ma de ge ra ção
de ener gia no Bra sil. 

A cri se é ir re mo ví vel; as re ser vas de 5 anos, Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, não exis tem mais. Uma boa 
chu va pode im pe dir o ra ci o na men to, mas só um di lú -
vio, como aque le que es ti mu lou Noé a cons tru ir a sua
arca, re cu pe ra ria ra pi da men te o ní vel dos la gos, di mi -
nu í dos com a es ti a gem. A com pra de ter mo e lé tri cas
nos Esta dos Uni dos e Eu ro pa se in vi a bi li za por que as 
três ou qua tro gran des pro du to ras mun di a is de tur bi -
nas es tão com pro me ti das com a de man da nor -
te-americana até 2004. Tal vez, por meio de uma ne -



go ci a ção po lí ti ca, uma ou ou tra pu des se vir ao Bra sil,
mis ta, fun ci o nan do com gás e com va por, que é a
mais efi ci en te, mas não exis te no mer ca do, e os téc ni -
cos do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia ace nam com a
bo ba gem má xi ma de ad qui ri mos no mer ca do usi nas
sim ples de fun ci o na men to a gás para su prir a de man -
da e evi tar a cri se. É como se na in sis tên cia de ven der 
as hi dre lé tri cas bra si le i ras pa gas com re cur sos do
povo o Go ver no re sol ves se re gre dir às usi nas de ga -
so gê nio, so lu ção para os au to mó ve is da épo ca da úl -
ti ma guer ra. 

O Se na do pre ci sa se ma ni fes tar. A ali e na ção das
hi dre lé tri cas é um cri me con tra a se gu ran ça na ci o nal,
con tra o for ne ci men to fir me de ener gia; é um cri me con -
tra o de sen vol vi men to do País, mas, aci ma de tudo, é
uma bes te i ra mo nu men tal que só pode ser atri bu í da à
má-fé cí ni ca ou à ig no rân cia cór nea. Cabe ao Se na do,
nes ta opor tu ni da de, cum prir o seu pa pel e ini ci ar, com
fir me za e cla re za, a cor re ção dos ru mos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos por 20 mi nu tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de -
sen ro lar dos pri me i ros seis me ses do novo mi lê nio re -
ser vou mu i tas sur pre sas para o qua dro eco nô mi co
na ci o nal. Ini ci a mos o ano aca len ta dos pelo ex ce len te
de sem pe nho da eco no mia bra si le i ra em 2000 e por
vi sões mu i to fa vo rá ve is, do Go ver no e fora dele,
quan to às pos si bi li da des de um cres ci men to eco nô -
mi co sus ten ta do, com es ta bi li da de de pre ços, nos
anos 2001 e 2002. Fa la va-se en tão em um cres ci -
men to mí ni mo do PIB da or dem de 4,5% e uma taxa
de in fla ção in fe ri or a 4% em 2001.

A par tir de mar ço, en tre tan to, os si na is de ins ta -
bi li da de da eco no mia mun di al se fi ze ram no tar com
mais in ten si da de e cla re za. Fo mos e es ta mos sen do
im pac ta dos pela de sa ce le ra ção da eco no mia ame ri -
ca na, pelo es ta do de pros tra ção da eco no mia ja po ne -
sa e pelo agra va men to da cri se ar gen ti na.

Den tro des se qua dro, o Ban co Cen tral, em 21 de
mar ço, ele vou a taxa de ju ros bá si ca em 0,5%, ale gan -
do que ”...as tur bu lên ci as re cen tes e seus im pac tos no
mer ca do de câm bio ele va ram as pro je ções de in fla ção
para o ano“. Com essa me di da, o Ban co in ter rom peu
sua po lí ti ca de re du ção pa u la ti na dos ju ros que já se es -
ten dia por qua se dois anos – ori en ta ção que, re gis -
tre-se, foi em gran de par te res pon sá vel pelo cres ci men -
to do pro du to em 4,46%, re gis tra do em 2000.

Os eco no mis tas cos tu mam ar gu men tar que po -
ten ci al men te exis tem duas si tu a ções que po dem obs -

tar o cres ci men to eco nô mi co no cur to pra zo: um de -
se qui lí brio de na tu re za in ter na – in su fi ciên cia de pro -
du ção para aten der uma de man da am pli a da, ge ran -
do pres sões in fla ci o ná ri as – ou um de se qui lí brio ex -
ter no, isto é, uma cri se com ori gem no ba lan ço de pa -
ga men tos. Nos idos de mar ço, vale a pena re cor dar, o 
que se te mia era a ocor rên cia de uma cri se cam bi al
ou do ba lan ço de pa ga men tos na es te i ra da cri se ar -
gen ti na, agu di za da pelo en co lhi men to dos mer ca dos
ex ter nos para nos sos pro du tos de ex por ta ção e pelo
in gres so de fi ci en te de in ves ti men tos ex ter nos. Pois
bem, es sas ex pec ta ti vas es tão se ma te ri a li zan do e,
ain da, são agra va das pela ocor rên cia do de se qui lí -
brio na pro du ção in ter na ca u sa da por uma cri se ener -
gé ti ca, evi den ci a da nos úl ti mos dois me ses.

Esta mos as sim, mais uma vez, di an te de nos -
sas vul ne ra bi li da des eco nô mi cas. Não obs tan te os
enor mes es for ços re a li za dos nos úl ti mos dois anos,
por meio de ajus tes fis ca is e pa tri mo ni a is no âm bi to
do se tor pú bli co e de um in ten so pro gra ma de mo der -
ni za ção le va do a ter mo pelo se tor pri va do bra si le i ro,
não con se gui mos cons tru ir um sis te ma eco nô mi co
com vi gor bas tan te para al can çar um cres ci men to
sus ten tá vel no lon go pra zo. Dis so re sul tou a in ca pa ci -
da de do sis te ma eco nô mi co de am pli ar sig ni fi ca ti va -
men te a ofer ta de no vos pos tos de tra ba lho, tão ne -
ces sá ri os à di mi nu i ção da taxa de de sem pre go e à
me lho ria das con di ções de vida do povo bra si le i ro.

Che ga mos, as sim, ao mês de ju nho, quan do to -
dos pas sam a acom pa nhar ner vo sa men te o mer ca do
cam bi al, que de sem pe nha nes se mo men to a con di -
ção de ter mô me tro da cri se. Con for me sa be mos, o
real, nes se ano, já co nhe ceu uma des va lo ri za ção su -
pe ri or a 20%. Se gun do ana lis tas con ce i tu a dos, não
se tra ta de um mo vi men to es pe cu la ti vo, mas sim de
um re fle xo de uma sé rie de in di ca do res ne ga ti vos.
Nos so dé fi cit em con ta cor ren te tem cres ci do e vem
acom pa nha do de um re flu xo de in ves ti men to di re to
es tran ge i ro. Con vi ve mos com a si tu a ção da Argen ti -
na, que se pe re ni za, e com as ex pec ta ti vas in fla ci o ná -
ri as em alta. Para fi na li zar, como já dis se, de fron ta -
mo-nos com uma in su fi ciên cia de abas te ci men to de
ener gia elé tri ca.

A con du ção da po lí ti ca mo ne tá ria de sem pe nha -
rá um pa pel cha ve para mi ni mi zar o des con for to des -
se mo men to de in cer te za e tur bu lên cia. Tudo in di ca
que nos pró xi mos me ses o Ban co Cen tral de ve rá es -
tar pro mo ven do a ele va ção da taxa bá si ca de ju ros
como o fez na se ma na pas sa da, ele van do-a em mais
0,5%.O que se es pe ra é que o Ban co Cen tral use de
en ge nho e arte, não exa ge ran do na do sa gem, para

 



não re for çar a ten dên cia de cli nan te no ní vel de ati vi -
da de eco nô mi ca im pos ta pela cri se ener gé ti ca. A ver -
da de é que des co nhe ce mos a ma i o ria dos efe i tos
quan ti ta ti vos des se novo óbi ce ao fun ci o na men to da
eco no mia bra si le i ra. Mas sa be-se que a taxa de cres -
ci men to do PIB será in fe ri or às pre vi sões, em par ti cu -
lar a do se tor in dus tri al.

Nos pró xi mos me ses, ve re mos um Ban co Cen -
tral bas tan te ati vo na ma ni pu la ção de seus prin ci pa is
ins tru men tos: ju ros, ofer ta de hed ge via tí tu los cam bi -
a is e in ter ven ções di re tas no mer ca do de dó la res.
Espe ra mos que a li qüi dez in ter na ci o nal nes se pe río -
do fi que mais fol ga da, em fun ção da re du ção dos ju -
ros nas prin ci pa is pra ças fi nan ce i ras do mun do e,
des sa fe i ta, ve nha a fa ci li tar a atu a ção do Ban co Cen -
tral na bus ca de no vas fon tes de re cur sos para fi nan -
ci ar nos so ba lan ço de pa ga men tos.

O fato é que de ve re mos al can çar um cres ci men -
to do PIB in fe ri or às me tas go ver na men ta is do iní cio
do ano, fi xa das em tor no de 4,5%, acom pa nha do de
uma in fla ção ma i or que a pre vis ta, pro va vel men te
pró xi ma de 6%. Para 2001, está pre vis ta a en tra da de
in ves ti men tos di re tos do es tran ge i ro não su pe ri o res a 
US$ 20 bi lhões e um dé fi cit em con ta cor ren te pró xi -
mo de US$ 28 bi lhões, se gun do a Fun da ção Ge tú lio
Var gas. Assim, es ta mos re vi ven do uma si tu a ção pré
1999, na qual o Bra sil pre ci sa va fi nan ci ar-se com a
cap ta ção de em prés ti mos de cur to pra zo. Isso sig ni fi -
ca que o País ne ces si ta rá de, no mí ni mo, US$ 8 bi -
lhões para o fe cha men to de suas con tas ex ter nas.

Esta mos con fi an tes de que o Go ver no Fer nan -
do Hen ri que con se gui rá ofe re cer so lu ções para a cri -
se ener gé ti ca, que, como dis se mos an te ri or men te,
re pre sen ta um im por tan te cons tran gi men to ao nos so
cres ci men to eco nô mi co. É fun da men tal que esse mo -
men to de di fi cul da de dê lu gar a uma de mons tra ção
de von ta de po lí ti ca, de es ta be le ci men to cla ro de pri o -
ri da des e de efi ciên cia ad mi nis tra ti va para, com o
apo io de toda a po pu la ção bra si le i ra, que tem dado
mos tras po si ti vas de co la bo ra ção com a re du ção do
con su mo de ener gia – su pe rar essa bar re i ra que se
an te põe ao nos so de sen vol vi men to. Isso fe i to, es ta rá
le gan do ao seu su ces sor mais uma con tri bu i ção des -
ta ca da de seu Go ver no.

Nun ca de ve mos nos es que cer de que a eco no -
mia bra si le i ra, ao lon go de sua his tó ria, sem pre sou be 
con vi ver com mo men tos que lhe são ad ver sos e mu i -
tas ve zes ti ran do de les pro ve i to. Pre ci sa mos agir para 
alar gar os ho ri zon tes e nos so cres ci men to ma te ri al.
Para tan to, além de equa ci o nar mos a ques tão ener -
gé ti ca, não po de re mos nos des cu i dar de ou tras que

exi gem so lu ção Esta mos fa lan do da re for ma tri bu tá -
ria; da ma nu ten ção da po lí ti ca de aus te ri da de fis cal;
do ne ces sá rio apo io das ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli -
cas à subs ti tu i ção com pe ti ti va das im por ta ções; da
pro mo ção de nos sas ex por ta ções e da con ti nu a ção,
em fu tu ro pró xi mo, es pe ra mos, da po lí ti ca de re du ção 
da taxa de ju ros e de ex pan são do cré di to.

Esta mos di an te de no vos de sa fi os e de al guns
com os qua is con vi ve mos há al gum tem po. Esta mos
se gu ros de que se re mos, po pu la ção e Go ver no, ca -
pa zes de re u nir a in te li gên cia e o vi gor ne ces sá ri os
para su plan tá-los.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. 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. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti -
mo dia 30 de maio, o Con gres so Na ci o nal deu um im -
por tan te pas so para res ga tar uma dí vi da de mais de
uma dé ca da com a so ci e da de bra si le i ra ao vol tar a
apre ci ar o pro je to de lei do sa u do so 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 e es ta be le ce di re tri zes ge ra is da po lí ti ca
ur ba na, ins ti tu in do o Esta tu to das Ci da des. A Co mis -
são de Assun tos So ci a is apro vou, por una ni mi da de, o 
re la tó rio do Se na dor Ma u ro Mi ran da, fa vo rá vel ao
Subs ti tu ti vo apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Após doze anos de tra mi ta ção, o Se na do tem a
opor tu ni da de de no va men te dis cu tir e apro var uma lei 
im pres cin dí vel para qua li fi car a ges tão pú bli ca mu ni -
ci pal, do tan do-a de um ins tru men to que lhe as se gu re
or ga ni zar e, ao mes mo tem po, im ple men tar ações de
go ver no em bus ca de um de sen vol vi men to não ape -
nas ur ba no, mas, aci ma de tudo, so ci al e hu ma no das
nos sas ci da des.

A Cons ti tu i ção de 1988, ao de fi nir no Ca pí tu lo II
uma po lí ti ca ur ba na para o País, ins pi rou-se num pla -
no di re tor para bus car, téc ni ca e po li ti ca men te, o cum -
pri men to da fun ção so ci al da pro pri e da de ur ba na. O
Esta tu to vem con cre ti zar essa cons ciên cia e essa ne -
ces si da de, ul tra pas san do a mera for ma li da de de um
pla no, como te mos no pre sen te, para al can çar ver da -
de i ra men te seu ob je ti vo e evi tar a oci o si da de da pro -
pri e da de ur ba na, con se qüen te men te im pe din do sua



uti li za ção de for ma a ser vir ape nas ao pa pel de es pe -
cu la ção. Ao mes mo tem po, tra ba lha as pe na li da des a 
se rem de fi ni das pos te ri or men te em lei or di ná ria.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, o ar ti go. 182, que
será re gu la men ta do pelo Esta tu to, obri ga cada câ ma -
ra mu ni ci pal das ci da des com po pu la ção su pe ri or a
20 mil ha bi tan tes a apro var seu Pla no Di re tor. Isso re -
pre sen ta um avan ço his tó ri co – já está na nos sa
Cons ti tu i ção – por que im põe a es ses mu ni cí pi os o
cum pri men to de um pre ce i to cons ti tu ci o nal, ca ben -
do-lhes a res pon sa bi li da de pela exe cu ção do seu pró -
prio pla no.

O que isso re pre sen ta? Re pre sen ta um sal to
qua li ta ti vo na ges tão pú bli ca, por que vai per mi tir que
o Pla no Di re tor es ta be le ça as re gras cla ras e pe remp -
tó ri as para en fren tar ques tões cru ci a is como o par ce -
la men to do solo ur ba no, com ên fa se nos cri té ri os
para edi fi ca ção e uti li za ção com pul só ria dos imó ve is.
Nes se caso, a ins ti tu i ção do IPTU pro gres si vo, que
esta Casa vo tou como um aden do na PEC da sa ú de,
apre sen ta-se como ins tru men to efi caz para com ba ter 
a re ten ção oci o sa dos ter re nos ur ba nos.

À usu ca pião es pe ci al de imó ve is ur ba nos, dis -
po si ti vo au to-aplicável da Cons ti tu i ção, jun ta-se tam -
bém o ins ti tu to da usu ca pião co le ti va, ago ra, no Esta -
tu to da Ci da de, con fe rin do à ini ci a ti va po pu lar o di re i -
to de re que rê-la, con tri bu in do para que se ace le re o
pro ces so de re gu la ri za ção fun diá ria de áre as li ti gi o -
sas como as fa ve las e in va sões, pro mo ven do, por tan -
to, jus ti ça so ci al a uma par ce la de ex clu í dos dos equi -
pa men tos pú bli cos nas ci da des do nos so País.

Ou tro be ne fí cio da nova lei, e que é ino va dor no
Di re i to bra si le i ro, per mi te que imó ve is pú bli cos, ocu -
pa dos sem re sis tên cia ou opo si ção há mais de cin co
anos, se jam re gu la ri za dos e con ce di dos, em uso es -
pe ci al, para fins de mo ra dia. Na mes ma li nha, ins ti -
tui-se o di re i to de su per fí cie, per mi tin do a trans fe rên -
cia, gra tu i ta ou one ro sa, do di re i to de cons tru ir, sem a
pro pri e da de do ter re no, fle xi bi li zan do a uti li za ção de
áre as ur ba nas.

Ou tra ino va ção é a que diz res pe i to à aqui si ção
pelo po der público de imó ve is ur ba nos, com o ob je ti vo
de for mar um es to que de ter ras pú bli cas, sem a ne ces -
si da de dos lon gos e às ve zes con tra di tó ri os pro ces sos
de de sa pro pri a ção. Tra ta-se do di re i to de pre emp ção,
ou seja, pre fe rên cia do Mu ni cí pio, que, le gal men te, po -
de rá no ti fi car o pro pri e tá rio, em ra zão de seu in te res se
so ci al por de ter mi na dos imó ve is ur ba nos.

Há mu i tos pon tos do Esta tu to que po de ría mos
dis se car aqui, mas se ria des ne ces sá rio fa zer uma
am pla exe ge se ju rí di ca. Apon tei aque les que re pu to

de gran de abran gên cia so ci al e de im pac to como di -
re tri zes pri mor di a is para se bus car um novo mo de lo
de vida e de or ga ni za ção para as ci da des bra si le i ras. 

Qu e ro res sal tar a im por tân cia po lí ti ca e a re le -
vân cia so ci al do pro je to não só para a nos sa, mas
para as fu tu ras ge ra ções, pois tra ta-se de um ins tru -
men to ju rí di co que, em bo ra não seja a pa na céia, pelo
me nos vai pos si bi li tar, a mé dio e lon go pra zos, vi a bi li -
zar ge ren ci al, eco nô mi ca e so ci al men te as ci da des
bra si le i ras, do tan do-as de con di ções de go ver na bi li -
da de e ges tão e de am pli ar os be ne fí ci os para toda a
po pu la ção.

Esta mos di an te de um ins tru men to da ma i or sig -
ni fi ca ção para o País, por que per mi ti rá aos po de res
pú bli cos mu ni ci pa is for mu lar po lí ti cas e di re tri zes bá -
si cas para as ques tões ur ba nas, so bre tu do nes te iní -
cio de sé cu lo, den tro de pa drões se gu ros de sus ten -
ta bi li da de e cri an do um novo pa ra dig ma ad mi nis tra ti -
vo para as nos sas ci da des.

A re a li da de é que her da mos ví ci os ad mi nis tra ti -
vos do pas sa do, os qua is nos im põem os de sa fi os de
ago ra, so bre tu do pela pre ca ri e da de dos ser vi ços pú -
bli cos e da ca rên cia de ins tru men tos fi nan ce i ros e le -
ga is que dêem su por te às ações de go ver no ca pa zes
de aten der ple na men te às de man das da po pu la ção
das ci da des bra si le i ras.

As mu ni ci pa li da des em nos so País re cla mam
no vas re gras e pos tu ras para o re la ci o na men to do se -
tor pú bli co com o de sen vol vi men to ur ba no, so bre tu do
no en fren ta men to de ques tões como se gu ran ça, ha -
bi ta ção, trans por tes, sa ne a men to e em pre go.

Como com pa ti bi li zar o cres ci men to das ci da des
com os re qui si tos de sus ten ta bi li da de, com vis tas a
ele var a qua li da de de vida para nos sos ci da dãos, se o 
cres ci men to de sor de na do leva ao in cha ço das ci da -
des e, con se qüen te men te, à vi o lên cia e à mar gi na li -
da de?

Nes te fi nal de se ma na, tive opor tu ni da de de co -
nhe cer um pou co mais o Entor no de Bra sí lia. É as sus -
ta do ra a for ma de sor ga ni za da de cres ci men to des sa
man cha ur ba na. Isso leva, con se qüen te men te, à vi o -
lên cia nes ses gran des cen tros ur ba nos, o que o Go -
ver no tem mu i ta di fi cul da de de com ba ter. A in -
ter-relação com o cri me or ga ni za do e a mar gi na li da de 
tor nam ine fi ca zes os pla nos em an da men to e frus -
tram as me di das que vi sam con ter es ses pro ble mas.

A ne ces si da de de vi a bi li zar as ci da des den tro
de uma pers pec ti va de ad mi nis tra ção com par ti lha da
com os in te res ses ma i o res da co mu ni da de é o ob je ti -
vo fun da men tal da pro pos ta ora em dis cus são. Te nho
cer te za de que esse é o ob je ti vo fun da men tal do novo 

 



Esta tu to que va mos vo tar na tar de de hoje, que vem
con di ci o nar a exe cu ção de po lí ti cas de de sen vol vi -
men to hu ma no e um Pla no Di re tor que deve ser de -
mo cra ti ca men te dis cu ti do com os di ver sos se to res da 
so ci e da de, co lo can do o ci da dão como cen tro das
aten ções.

Fui Pre fe i to da Ca pi tal do Espí ri to San to, Vi tó ria. 
Lá, o Pla no Di re tor tem um Con se lho Mu ni ci pal que
con ta com a par ti ci pa ção de to dos os se to res da so ci -
e da de: li de ran ças co mu ni tá ri as, aca de mia, uni ver si -
da de, Crea, cons tru ção ci vil, to dos de ba ten do o avan -
ço, o cres ci men to da ci da de.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – No bre Se -
na dor Pa u lo Har tung, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do, com mu i to pra zer, um apar te ao Se na dor
Ma u ro Mi ran da, Re la tor des te Pro je to.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, é um pra zer ou vi-lo dis cor rer com tan -
ta pro pri e da de so bre esse pro je to, que, se Deus qui -
ser, vai ser apro va do hoje: o pro je to do Esta tu to da Ci -
da de. V. Exª vem com uma for ça e um peso mu i to
mais acen tu a dos em fun ção de ter sido pre fe i to e con -
si de ra do um dos me lho res do Bra sil à épo ca que ad -
mi nis trou a sua que ri da Vi tó ria. Mas V. Exª sabe das
di fi cul da des por que pas sou – já ti ve mos vá ri as con -
ver sas aqui a res pe i to da di fi cul da de de re sol ver al -
guns pro ble mas gra ves na área de fa ve las, as sen ta -
men tos ur ba nos, pos ses em áre as am bi en ta is que
pre ci sa vam ser pre ser va das. V. Exª dá en fa se for te e
mos tra o seu tes te mu nho, apro van do o pro je to e o re -
la tó rio, que fo ram fru to de con sen so nes ta Casa.
Agra de ço pro fun da men te e me so li da ri zo com V. Exª,
nes te mo men to, por seu tes te mu nho. Va mos tor cer
para que esse Esta tu to, a par tir de ago ra e de po is de
ho mo lo ga do pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
te nha de fato a efi cá cia ne ces sá ria e os go ver nan tes
te nham a co ra gem de ace le rar o pro ces so da sua
apli ca ção em to das as ci da des. Fe li ci to V. Exª pelo
tes te mu nho que dá hoje a esta Casa a fa vor do Esta -
tu to das Ci da des.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co – PPS – ES) –
Se na dor Ma u ro Mi ran da, aco lho o apar te que V. Exª
ofe re ce ao meu pro nun ci a men to. Atu al men te, mais
ou me nos 80% da po pu la ção do Bra sil está mo ran do
em ci da des, em nú cle os, em man chas ur ba nas, com
ca rên cia de todo tipo. Mas tal vez a ma i or ca rên cia que 
nós en con tra mos nas ci da des bra si le i ras é jus ta men -
te esta: cada ci da de tem duas ci da des em bu ti das
den tro da mes ma. Há uma ci da de le gal, nor mal men te 
pe que na, cu jos ter re nos que a po pu la ção está ocu -

pan do, com mo ra dia uni fa mi li ar em pré di os, têm do -
cu men ta ção. Essa é uma pe que na par te da ma i o ria
das gran des ci da des bra si le i ras, uma ci da de le gal,
co nhe ci da, do cu men ta da, ocu pa o ma i or ter ri tó rio,
tem a ma i or po pu la ção, que é a ci da de real, a que
exis te mas não está do cu men ta da.

Enten do que todo esse ins tru men to que es ta -
mos cons tru in do aqui vai aju dar a apro xi mar a ci da de
le gal da real, no sen ti do de se ter um pla ne ja men to
ur ba no re al men te efe ti vo das ocu pa ções ur ba nas do
nos so País. Se 80% da po pu la ção mo ram em aglo -
me ra dos ur ba nos, há tam bém cer ca de 80% de pro -
ble mas so ci a is. Fal ta água ade qua da men te tra ta da,
co le ta e tra ta men to de es go to, trans por te co le ti vo
ade qua do, luz, es co la, uni da de de sa ú de, ou seja, fal -
ta o Esta do nes sas re giões do nos so País, onde mo -
ram não de ze nas, mas mi lhões de bra si le i ros. Esse é
o de sa fio.

A meu ver, o Esta tu to da Ci da de é um pas so efe -
ti vo. O Se na do Fe de ral, mu i tas ve zes, está com di fi -
cul da de de de ba ter uma ques tão im por tan te para o
País, por que há de nún ci as a se rem apu ra das. Ti ve -
mos o pro ble ma do pa i nel ele trô ni co, que nos to mou
um tem po enor me, mas que pre ci sa va ser re sol vi do.
Cada dia, a sua ago nia, mas tam bém a pos si bi li da de
de co lo car mos, na agen da des ta Casa, al gum tema
im por tan te que to que a vida do povo, do ci da dão bra -
si le i ro. Aqui te mos um: o Esta tu to da Ci da de. De se jo
adi an tar o voto do meu Par ti do, que é fa vo rá vel a esse 
ins tru men to. Fui Pre fe i to e sei das li mi ta ções para que 
se pos sa ”pre fe i tar“ com su ces so, com efe ti vi da de, re -
a li zan do os an se i os do ci da dão.

Esta mos re gu la men tan do uma par te da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988, o que já de ve ria ter sido fe i to
há mu i tos anos no nos so País, para com ba ter a es pe -
cu la ção imo bi liá ria e as imen sas áre as de so cu pa das
que te mos nas man chas ur ba nas do nos so País. Mu i -
tas ve zes o po der pú bli co gas tou di nhe i ro pe sa do
para le var água, es go to, te le fo ne, luz, trans por te co le -
ti vo, para áre as não ocu pa das. Ago ra, não; pois não
tí nha mos o ins tru men to de ela ser ocu pa da com pul -
so ri a men te. For ta le ce-se o IPTU pro gres si vo, que nós 
tam bém não tí nha mos – de pen du ra mos na emen da
da PEC da sa ú de e pas sou ba ti do. Ain da bem; o IPTU
pro gres si vo é um gran de ins tru men to.

Re tor no à le i tu ra:
Mu i to nos pre o cu pam a re for ma tri bu tá ria e a re -

for ma po lí ti ca, in dis pen sá ve is e ur gen tes no sen ti do
de cor ri gir dis tor ções his tó ri cas e pro mo ver jus ti ça so -
ci al. Mas, tão im por tan te quan to es sas re for mas é a
re for ma ur ba na, que diz res pe i to à trans for ma ção das 



ci da des em am bi en tes re al men te do ta dos de equi pa -
men tos ur ba nos e so ci a is ne ces sá ri os a ofe re cer ser -
vi ços pú bli cos ade qua dos.

O Esta tu to das Ci da des vai de fi nir ques tões fun -
da men ta is a se rem se gui das pe los ad mi nis tra do res
mu ni ci pa is. Com essa lei va mos ra ci o na li zar po lí ti cas
ur ba nas, de fi nin do, ba si ca men te, como deve a ges tão 
pú bli ca se ori en tar da qui para a fren te, cor ri gin do dis -
tor ções per pe tra das por po lí ti cas equi vo ca das de pla -
ne ja men to das ci da des e lan çan do um novo olhar so -
bre elas, no sen ti do de que no vos pro je tos se jam de -
sen vol vi dos com base nas di re tri zes em dis cus são. 

Bus ca-se rumo para as ci da des bra si le i ras que,
em ra zão da fal ta de pla ne ja men to e agra va do por fa -
to res eco nô mi cos ad ver sos, vi vem pro ble mas gra vís -
si mos como: fal ta de sa ne a men to bá si co, in cha ço das 
pe ri fe ri as dos cen tros ur ba nos, ocu pa ção de sor de na -
da do solo, fal ta de uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal, trans -
por te ur ba no ine fi ci en te e de su ma no, co le ta ina de -
qua da do lixo que, na ma i o ria da ve zes, são lan ça dos, 
in na tu ra, nos rios, tudo isso agra va do pela fal ta de
uma po lí ti ca am bi en tal. Enfim, há um dé fi cit em di ver -
sos se to res, prin ci pal men te na ofer ta de ser vi ços pú -
bli cos e equi pa men tos ur ba nos, que pre ci sa ser ata -
ca do com ur gên cia.

Des ta quei al guns tó pi cos do pro je to para ex pli -
car ao ci da dão que está em casa nos as sis tin do o que 
vem a ser o Esta tu to das Ci da des. Pas so a re la ci o -
ná-los: 

– ga ran te às ci da des um de sen vol vi -
men to sus ten tá vel;

– ins ti tui a ges tão de mo crá ti ca das
ações de go ver no, aus cul tan do a so ci e da de, 
dis cu tin do com ela as pri o ri da des, numa es -
pé cie de co-gestação, com a par ce ria de to -
dos os se to res da co mu ni da de;

– exi ge a co o pe ra ção en tre as di ver sas 
ins tân ci as da ad mi nis tra ção mu ni ci pal, o se -
tor pri va do e a so ci e da de;

– im põe o pla ne ja men to in te gra do do
de sen vol vi men to mu ni ci pal;

– ofe re ce ser vi ços e equi pa men tos ur -
ba nos de boa qua li da de, como trans por te,
ser vi ços pú bli cos e la zer co mu ni tá rio;

– re di men si o na o cres ci men to das ci -
da des, con tro lan do-se o uso e par ce la men to 
do solo;

– in te gra as ati vi da des ru ra is e ur ba -
nas, de for ma a se com ple men ta rem;

– dis ci pli na a pro du ção de bens e de
ser vi ços numa óti ca de sus ten ta bi li da de e
não agres são à na tu re za;

– ado ta a jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí -
ci os e dos ônus da ur ba ni za ção; 

– pri vi le gia os in ves ti men tos que ge -
rem bem-estar so ci al;

– re cu pe ra, pelo po der pú bli co, os in -
ves ti men tos que re sul tem na va lo ri za ção de
imó ve is ur ba nos;

– pro te ge o meio am bi en te na tu ral e o
pa tri mô nio cul tu ral;

– as se gu ra que o po der pú bli co e a po -
pu la ção in te res sa da se jam in for ma dos e ou -
vi dos quan do da im ple men ta ção de em pre -
en di men tos im pac tan tes;

– cria 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;

– sim pli fi ca a Le gis la ção; e
– apli ca a iso no mia de con di ções para

os agen tes pú bli cos e pri va dos.
Como se pode no tar nes se re su mi do elen co das 

di re tri zes pre vis tas no Pro je to, o Esta tu to das Ci da -
des tem por ob je ti vo fun da men tal dis ci pli nar a vida
dos mu ni cí pi os, e para isso pro põe re gras de or de na -
men to e de sen vol vi men to, re gu lan do o uso da pro pri -
e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo, da se gu ran ça
e do bem-estar dos ci da dãos e do equi lí brio am bi en -
tal. Insti tui ain da uma re la ção efe ti va men te de mo crá ti -
ca en tre as pre fe i tu ras e os ci da dãos, no sen ti do de
uma per ma nen te co o pe ra ção na for mu la ção de pla -
nos e po lí ti cas de in fra-estrutura lo cal, cri an do uma
ca pi la ri da de na ges tão das ci da des.

De acor do com o mais re cen te Cen so De mo grá -
fi co di vul ga do pelo IBGE, 80% da po pu la ção bra si le i -
ra vive nas ci da des, prin ci pal men te em ra zão do cres -
cen te êxo do ru ral das úl ti mas dé ca das. Em ra zão
des sa con cen tra ção, é na tu ral que o con tin gen te de
po bre za tam bém es te ja si tu a do nas ci da des, bem
pró xi mo des sa ci fra, ra zão ma i or para que o ad mi nis -
tra dor mu ni ci pal ca na li ze seus es for ços e pro je tos
para áre as so ci a is, de ma i or ur gên cia e ne ces si da de. 

Por tan to, se as pre fe i tu ras en con tra rem con di -
ções para ofe re cer bons ser vi ços de trans por te, de
abas te ci men to de água, de am pla co ber tu ra de rede
de es go tos, de boas vias pú bli cas, além de trans por te 
efi ci en te, aten di men to mé di co para toda a po pu la ção, 
boas es co las e mí ni mas con di ções para o la zer da po -
pu la ção, cer ta men te es ta ría mos mi ni mi zan do esse
gran de dé bi to e con tri bu in do para re du zir a de si gual -

 



da de so ci al e trans for mar o ter ri tó rio ur ba no num am -
bi en te re al men te hu ma no, com qua li da de de vida e
bem-estar para to dos.

É nas ci da des que os ad mi nis tra do res es tão
mais di re ta men te li ga dos aos pro ble mas de cada ci -
da dão. É lá, na cé lu la me nor da Fe de ra ção, que as
ma ni fes ta ções da ci da da nia fa zem eclo dir os an se i os
so ci a is e se de li ne i am os con fli tos de in te res ses en tre
o ente pú bli co e o pri va do. E, pela pro xi mi da de do ad -
mi nis tra dor com esse uni ver so e suas de man das
sem pre cres cen tes, é que sen ti mos a ne ces si da de de 
res pon der mos às exi gên ci as e aos de sa fi os de uma
so ci e da de re ple ta de in jus ti ças e de si gual da de so ci al.

Como Pre fe i to de Vi tó ria, pude ou vir to dos os
seg men tos so ci a is e tra ba lhar para tor nar a Ca pi tal do 
meu Esta do uma re fe rên cia na ci o nal em qua li da de de 
vida. Por isso, com pre en do a im por tân cia do Esta tu to, 
pois que ele vai qua li fi car os fu tu ros ad mi nis tra do res
e tra zer agi li da de e trans pa rên cia às ad mi nis tra ções
mu ni ci pa is.

A pri o ri da de da ges tão pú bli ca é o ci da dão e é
pre ci so en con trar ru mos se gu ros para que os ad mi -
nis tra do res mu ni ci pa is tra ba lhem no sen ti do de cri ar
em sua área de atu a ção con di ções de as se gu rar um
am bi en te so ci al e hu ma no re al men te dig no, ele van -
do-se os pa drões de qua li da de de vida.

Esse Esta tu to cer ta men te não será a pá de cal
em to dos os pro ble mas ur ba nos, mas, com cer te za é
o ins tru men to ju rí di co mais re a lis ta de que dis po mos
para se en fren ta rem os sé ri os de sa fi os das ad mi nis -
tra ções mu ni ci pa is. Com o tem po, po de rá será apri -
mo ra do, para aten der às mu dan ças na tu ra is que o
tem po, ine xo ra vel men te, nos im põe. Mas, aci ma de
tudo, ele re pre sen ta uma mu dan ça na re la ção dos go -
ver nan tes mu ni ci pa is com a ci da de e com os mu ní ci -
pes. Por isso en ten de mos ser pri o ri tá ria e ur gen te a
sua apro va ção. Re pi to, o novo Esta tu to pode ser a
me lhor al ter na ti va para se co me çar a mu dar a re la ção 
dos ho mens pú bli cos com o seu meio e al te rar o per fil
das ci da des bra si le i ras da qui em di an te. Com isso,
es ta re mos tam bém ho me na ge an do a me mó ria do
Se na dor Pom peu de Sou sa, nos dez anos de sua
mor te (11.6.91), res sal tan do sua pre o cu pa ção com
os des ti nos das fu tu ras ge ra ções e en dos san do seu
pro je to como com pro mis so pelo res ga te da ci da da nia 
bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro ho me na ge ar
a fi gu ra sa u do sa de Pom peu de Sou sa, que ini ci ou
esse pro ces so. Qu e ro sa u dar o tra ba lho fe i to, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, pelo De pu ta do Ro nal do Cé sar
Co e lho, que teve um pa pel im por tan te na ar ti cu la ção

des se pro je to. Pa ra be ni zo o Se na dor Ma u ro Mi ran da
e to dos aque les que aju da ram a cons tru ir um con sen -
so em tor no do tex to que che gou da Câ ma ra dos De -
pu ta dos. Espe ro que pos sa mos co lo car na nos sa
agen da do Se na dor, nes tas duas úl ti mas se ma nas,
uma sé rie de pro je tos im por tan tes como este.

Cito a Lei das S.As. O Pre si den te do Se na do,
Se na dor Ja der Bar ba lho, che gou a to mar a ini ci a ti va
de pe dir tra mi ta ção con jun ta das Lei das S.As., mas
es ta mos de ven do ao País um nova Lei das So ci e da -
des Anô ni mas. Esta mos de ven do ao País uma es tru -
tu ra de fi nan ci a men to da pro du ção e da mo der ni za -
ção do nos so par que in dus tri al com pa tí vel com os de -
sa fi os que te mos nes se mun do in te gra do, com pe ti ti -
vo, di fí cil, de cri ses cí cli cas. Esta mos vi ven do um mo -
men to com pli ca do na eco no mia bra si le i ra com as cri -
ses ener gé ti ca e do mer ca do cam bi al, ex tre ma men te
di fí ce is de se rem en fren ta das pelo Go ver no, que ex -
pli ci ta nos sas vul ne ra bi li da des ex ter nas e in ter nas.
Uma de nos sas vul ne ra bi li da des in ter nas cha ma-se
cré di to, fi nan ci a men to para a pro du ção. E uma for ma
de com ba tê-la se ria ter um mer ca do de ca pi ta is ati vo.

Não te mos uma Lei das S.As. que sig ni fi que a úl ti -
ma pa la vra na ma té ria, mas a que foi pos sí vel ne go ci ar
com a pres são in vi sí vel dos mi no ri tá ri os, que são mas -
sa cra dos no nos so País e não têm di re i tos, e com a for -
ça e o lobby dos gru pos con tro la do res das em pre sas.
Pelo me nos essa lei sig ni fi ca um gran de avan ço.

Ape lo para o Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se -
na dor Ja der Bar ba lho, que faça um es for ço pes so al,
nes te fi nal de pe río do, até o mês de ju lho, a fim de tra zer 
esse pro je to da Lei das S.As. para ser apre ci a do pelo
Ple ná rio. Será um pas so tão im por tan te quan to o que
es ta mos dan do hoje ao vo tar o Esta tu to das Ci da des.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho, apro ve i to
a opor tu ni da de da pre sen ça de V. Exª para fa zer um ape -
lo no sen ti do de cons tru ir mos uma agen da de tra ba lho.

Pes so al men te, sou fa vo rá vel a que se apu rem
to das as de nún ci as – V. Exª sabe dis so. Não sou pre -
ci pi ta do, não pre jul go nin guém, pois acre di to que a
de mo cra cia deve ga ran tir am plo di re i to de de fe sa.
Mas te mos de apu rar to das as de nún ci as e pu nir os
cul pa dos. Como fi ze mos no caso re la ti vo à vi o la ção
do pa i nel, de ve mos fa zer em to das as de nún ci as, in -
clu si ve na que las que en vol vem V. Exª.

Nos so pa pel é, aci ma de tudo, mon tar a agen da
des ta Casa, para que pos sa mos dar res pos tas aos
gran des pro ble mas que a so ci e da de bra si le i ra está
en fren tan do nes te mo men to de cri se eco nô mi ca e po -
lí ti ca.

Mu i to 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 (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li -
ci ta ria a V. Exª que me ins cre ves se, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, na vaga ce di da a mim pelo emi nen te
Se na dor Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para 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, há
pou co, ocu pou esta tri bu na o Se na dor Anto nio Car los
Va la da res, abor dan do um tema com que toda a Na -
ção bra si le i ra se pre o cu pa, es pe ci al men te nós po lí ti -
cos, com ou sem man da to: a ques tão jus ta men te da
li su ra dos ple i tos ele i to ra is e a im por tân cia de ter mos
efe ti va men te um man da to sem ne nhum com pro me ti -
men to de qual quer or dem.

Apro ve i to a opor tu ni da de e a de i xa dada pelo
Se na dor Anto nio Car los Va la da res para cum pri men -
tar o novo Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
Mi nis tro Nel son Jo bim, bem como o Vi ce-Presidente,
Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, que as su mem aque la
egré gia Cor te ele i to ral, no mo men to em que a Na ção
dis cu te pro fun da men te essa ques tão.

No Se na do, já apro va mos e con ti nu a mos dis cu -
tin do a ques tão do fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo da 
cam pa nha, até para afas tar qual quer hi pó te se de
com pro me ti men to com fi nan ci a men tos por em pre i te i -
ras e ca i xa dois. Bus ca-se, tan to na Câ ma ra dos De -
pu ta dos quan to no Se na do Fe de ral, fa zer com que,
efe ti va men te, aque les que saem do ple i to ele i to ral
com um man da to fi quem tran qüi los de que o ob ti ve -
ram sem ne nhum tipo de dú vi da.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, há al gu mas se ma nas, fiz um ape lo ao Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, e hoje re no vo-o, já que as su me a
Pre si dên cia da que la Cor te o emi nen te ju ris ta Nel son
Jo bim, para que se jam jul ga dos os pro ces sos lá exis -
ten tes. Há cen te nas de pro ces sos pen den tes de jul -
ga men tos, in clu si ve um re al men te in te res san te, mo -
vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral, em que hou ve
con de na ção pelo Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral em ra -
zão de abu so de po der eco nô mi co. O TRE con de nou
e hou ve re cur so ao TSE, in ter pos to de ofí cio pela pró -
pria Pro cu ra do ria Re gi o nal Ele i to ral e pro to co la do em 
2 de maio de 1995 – por tan to, há mais de seis anos.
Esse pro ces so vem ar ras tan do-se com me di das pro -

te la tó ri as, ora mu dan do o re la tor, ora com vis tas ao
ad vo ga do da par te, en fim, são seis anos em que um
pro ces so mo vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral re -
ce beu a con de na ção do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral e
não tem jul ga men to por este Tri bu nal. Por tan to, se o
pro ces so está há cin co anos sem jul ga men to, o Par la -
men tar ain da se en con tra no exer cí cio do man da to e,
no pró xi mo ano, terá di re i to a con cor rer sem que esse 
pro ces so te nha sido jul ga do. 

É im pres cin dí vel, pois – é o meu ape lo da tri bu -
na do Se na do Fe de ral ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral -,
que pro ces sos como esse não fi quem dor mi tan do
nas suas ga ve tas e, o que é mais gra ve, sen do ad vo -
ga do da par te al guém que, por lei, está im pe di do de
atu ar por que exer ce car go de Se cre tá rio do Po der Pú -
bli co. Na ver da de, é um pro ces so ei va do de equí vo -
cos e er ros. O mais gra ve, tra ta-se de uma con de na -
ção por abu so de po der eco nô mi co, quan do aqui es -
ta mos dis cu tin do fi nan ci a men to de cam pa nha ob ti do
ex clu si va men te de re cur sos pú bli cos. 

Com o di nhe i ro que ama nhã fi nan ci a rá a cam -
pa nha ele i to ral, pre ten de-se mu dar jus ta men te a
idéia de que este ou aque le Par la men tar con ta com a
sim pa tia des ta ou da que la em pre i te i ra. Mas o ele i tor
per gun ta: Como acre di tar que um pro ces so qual quer
vai ser jul ga do em tem po há bil? 

Ora, esse re cur so é con tra a di plo ma ção. Mas a
pes soa foi di plo ma da, está exer cen do o man da to e
po de rá em bre ve dis pu tar ou tra ele i ção sem que o Tri -
bu nal re sol va a ques tão. 

Então, faço esse ape lo, para que a pe cha não fi -
que ape nas com o Po der Le gis la ti vo. Como fo mos
ele i tos, se os Tri bu na is não jul gam um de li to já com -
pro va do, a cul pa-pecha fica nes te Po der.

Peço que faça par te des te meu pro nun ci a men -
to, Sr. Pre si den te, todo o an da men to do pro ces so,
que co me çou em 1995 e que até hoje não foi jul ga do,
e a Lei nº 8.906, de ju lho de 1994, que pro í be aos ocu -
pan tes de car gos ou fun ções de di re ção em Admi nis -
tra ção Pú bli ca Di re ta de exer ce rem a ad vo ca cia, mes -
mo, em ca u sa pró pria.

Jul go im por tan te dis cu tir mos a mo ra li da de do
exer cí cio do man da to, a mo ra li da de das ele i ções que
dão, afi nal, a le gi ti mi da de ao Par la men tar para exer -
cer bem o seu man da to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVAL–
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INSERIDOS NOS TERMOS DO ART. 210
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

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. Car los Wil son,
1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

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. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, já tive a opor tu ni da de,
des ta mes ma tri bu na, de me re fe rir vá ri as ve zes ao
Ban co do Nor des te do Bra sil, res sal tan do sem pre,
como o fi ze ram ou tros Par la men ta res, a im por tân cia
re pre sen ta da por essa ins ti tu i ção na bus ca do de sen -
vol vi men to dos vá ri os Esta dos na que la re gião bra si -
le i ra, ha bi tu al men te cas ti ga da não só pelo fe nô me no

da seca mas tam bém pela his tó ri ca dis cri mi na ção
com que é tra ta da em re la ção aos pri vi lé gi os con ce di -
dos às re giões mais ao sul do Bra sil.

Vez por ou tra, sur gem ru mo res de que, a exem -
plo do que ocor reu com a Su dam e a Su de ne, tam -
bém se pen sa ria na ex tin ção do Ban co do Nor des te. É 
como se des se re a li da de àque la ve lha ane do ta de
que, em face de acon te ci men tos que cons tran gi am o
am bi en te ín ti mo de de ter mi na da casa, se re ti rou o
sofá da sala...

Já dis se e re pi to, Sr. Pre si den te, que o Ban co do 
Nor des te é uma ins ti tu i ção que se agre gou às tra di -
ções nor des ti nas como uma das suas mais res pe i tá -
ve is en ti da des pú bli cas. É ines ti má vel a con tri bu i ção
que, nes se qua se meio sé cu lo da sua exis tên cia, tem
ofe re ci do a toda a re gião ob je to da sua com pe tên cia.

Essa ins ti tu i ção é a prin ci pal res pon sá vel pe los
fi nan ci a men tos con ce di dos em to dos os Esta dos do
Nor des te. No ano 2000, teve par ti ci pa ção mé dia de
79,3% do fi nan ci a men to re gi o nal, re gis tran do um sal -
do de apli ca ções da or dem de R$2,4 bi lhões. Nos úl ti -
mos seis anos, o Ban co in je tou re cur sos da or dem de
R$14,8 bi lhões na eco no mia re gi o nal: 1,9 mi lhão de

 



fi nan ci a men tos, dos qua is 89,6% be ne fi ci a ram mi cro -
pro du to res e mi cro em pre sas e pro du to res e em pre -
sas de pe que no por te.

A sua atu a ção, es pe ci al men te nos tem pos mo -
der nos, não se cin ge a em pres tar di nhe i ro. Por meio
de le van ta men tos téc ni cos e de de ba tes com as co -
mu ni da des lo ca is, o Ban co pode vi su a li zar o po ten ci al 
eco nô mi co de cada Mu ni cí pio. Com as pes qui sas que 
pa tro ci na so bre as ati vi da des eco nô mi cas dos Mu ni -
cí pi os nor des ti nos, tem o per fil das ati vi da des pri o ri tá -
ri as de cada co mu ni da de. Ana li sa as vo ca ções lo ca is
por se to res, ra mos e pro du tos, pro cu ran do in cen ti var
aque les que têm a opor tu ni da de de se in se ri rem no
mer ca do.

Den tro des sa li nha de ação, pode abri gar in ves -
ti men tos com a se gu ran ça de re tor no para os pro du -
to res e o pró prio Ban co. No Ma ra nhão, por exem plo,
nos sos Mu ni cí pi os dis põem – re sul ta do de um tra ba -
lho do Ban co do Nor des te – de ca das tros de pri o ri da -
des, o que lhes pro por ci o nam in ves ti men tos pru den -
tes e ra ci o na is. 

O que me traz a esta tri bu na, hoje, é a mi nha sa -
tis fa ção com a in for ma ção de que os in ves ti men tos do 
Ban co do Nor des te no Ma ra nhão têm cres ci do, es pe -
ran do-se gran de in cre men to de ope ra ções de cré di to, 
em vo lu me e em va lo res, a par tir do se gun do se mes -
tre des te ano, es pe ci al men te pe los re cur sos dis po ni -
bi li za dos no pe río do do cus te io agrí co la.

É pre ci so res sal tar, Sr. Pre si den te, a im por tân -
cia do Ban co como um dos mais im por tan tes agen tes
de de sen vol vi men to de toda a Re gião Nor des te. Se di -
an do no Ma ra nhão ape nas 14 agên ci as – re pre sen -
tan do 5,8% da rede ban cá ria do Esta do -, o Ban co do
Nor des te res pon de por 84% do to tal dos fi nan ci a men -
tos con ce di dos no ter ri tó rio ma ra nhen se. Essa ex -
pres si va par ti ci pa ção de ve-se ao in cre men to na atu a -
ção do Ban co nos úl ti mos cin co anos. Com efe i to, em
1995, a par ti ci pa ção mé dia do Ban co do Nor des te
nos prin ci pa is fi nan ci a men tos do Ma ra nhão era de
ape nas 18,3%, ten do al can ça do 48% em 1996 e 78%
em 1998.

Nos úl ti mos cin co anos, o Ban co con tra tou 165
mil fi nan ci a men tos no Ma ra nhão, dos qua is 124 mil
con ce di dos nos úl ti mos três anos. Os fi nan ci a men tos
con tra ta dos em 2000, por meio de 42,8 mil ope ra -
ções, re pre sen tam 46 ve zes o nú me ro con tra ta do em
1994 (922 ope ra ções). Esse in cre men to pos si bi li tou a 
in je ção pelo Ban co do Nor des te de R$1,2 bi lhão na
eco no mia ma ra nhen se de 1995 para cá, dos qua is
155 mi lhões apli ca dos no de cor rer de 2000, re pre -

sen tan do mais de qua tro ve zes o va lor apli ca do no
ano de 1994.

Sr. Pre si den te, essa é a atu a ção do Ban co do
Nor des te em toda a Re gião.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te a V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª tem-se re ve la do nes ta
Casa um dos gran des de fen so res da pro ble má ti ca do
de sen vol vi men to do Nor des te. Hoje en fo ca um as -
sun to que nos emo ci o na, por que fala do Ban co do
Nor des te do Bra sil, ver da de i ro pa tri mô nio da nos sa
Re gião. O Ban co não atua ape nas na in dús tria, no co -
mér cio, na agri cul tu ra. Atua prin ci pal men te para de -
sen vol ver as pe que nas co mu ni da des, as ci da des do
in te ri or do Nor des te mu i to de vem a essa agên cia de
fi nan ci a men to que é o Ban co do Nor des te do Bra sil,
que pres ta re le van tes ser vi ços ao de sen vol vi men to
da nos sa re gião. O fato de já te rem ex tin to a Su de ne
nos de i xa um tan to pre o cu pa dos, mas que ro crer que
se ria pra ti ca men te im pos sí vel im pul si o nar a nos sa re -
gião sem o bra ço for te do Ban co do Nor des te, não
ape nas pe los re cur sos uti li za dos pelo povo nor des ti -
no, pe los em pre sá ri os, pe los agri cul to res, mas prin ci -
pal men te pelo pre pa ro in te lec tu al, pela vi são de sua
di re ção e de seus fun ci o ná ri os, al ta men te pre pa ra -
dos, que for mam um cor po téc ni co exem plar para
todo o Bra sil. No bre Se na dor, que ro pa ra be ni zar V.
Exª por fa zer esse re la to fiel e ní ti do dos avan ços do
Nor des te em fun ção da atu a ção mar can te do Ban co
do Nor des te do Bra sil. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª, que foi Go ver na dor
como eu, sabe da im por tân cia fun da men tal de uma
ins ti tu i ção como o Ban co do Nor des te do Bra sil para o 
de sen vol vi men to de nos sa re gião. Se ti vés se mos ou -
tras ins ti tu i ções do mes mo jaez ope ran do de igual
modo, se gu ra men te, a pa i sa gem do Nor des te se ria
bem ou tra.

Assim, re co lho o apar te de V. Exª como uma
con tri bu i ção sig ni fi ca ti va a esta ho me na gem que es -
tou fa zen do ao Ban co do Nor des te, e ape lo ao Go ver -
no para que não pen se em ex tin gui-lo. 

Sr. Pre si den te, re tor no à le i tu ra de meu pro nun -
ci a men to:

Com re la ção às ações e ins tru men tos di fe ren ci -
a dos do Ban co do Nor des te no Ma ra nhão, des ta -
cam-se a re a li za ção de 293 ter mos de par ce ria, para
for ta le ci men to de di ver sas ca de i as pro du ti vas; a ca -



pa ci ta ção de 75,5 mil agen tes pro du ti vos, me di an te a
re a li za ção de 2.064 even tos; a cons ti tu i ção de 221
fun dos de aval, no va lor de R$ 5,4 mi lhões, ala van -
can do fi nan ci a men tos de R$ 88 mi lhões; e a apli ca -
ção de R$ 41,8 mi lhões atra vés de 58,5 mil em prés ti -
mos do pro gra ma de mi cro cré di to Cre di a mi go. 

O Ban co do Nor des te con ta com 47 agen tes de
de sen vol vi men to no Ma ra nhão, pos si bi li tan do a pre -
sen ça fí si ca do Ban co em 199 po vo a dos e dis tri tos, e
já re a li zou 4.487 even tos de agên cia iti ne ran te em lo -
ca li da des onde não tem agên cia ins ta la da, o que pos -
si bi li tou 195 mil aten di men tos. 

Ou tros des ta ques da ação do Ban co do Nor des -
te no meu Esta do são a con tra ta ção de fi nan ci a men -
tos no mon tan te de R$ 366,6 mi lhões atra vés dos pro -
gra mas es pe ci a is, como Pro naf, Pro ger e Pro tra ba -
lho, que pri vi le gi am a ge ra ção de em pre go e ren da
be ne fi ci an do mi cro e pe que nos pro du to res; e R$ 46,0 
mi lhões apli ca dos em pro je tos pro du ti vos na área de
abran gên cia do pólo agro in dus tri al Sul do Ma ra nhão,
de 1998 a abril des te ano, ge ran do 6,7 mil em pre gos. 

Como re sul ta do dos fi nan ci a men tos con ce di dos 
pelo Ban co do Nor des te no âm bi to do Pro gra ma de
De sen vol vi men to do Tu ris mo no Nor des -
te-PRODETUR, no Ma ra nhão, po dem ser apon ta dos:
am pli a ção e mo der ni za ção do Ae ro por to Cu nha Ma -
cha do, re cu pe ra ção de 504 mil m2 de pa tri mô nio his -
tó ri co, in clu in do a res ta u ra ção da Igre ja do Des ter ro,
obras de dre na gem e pa vi men ta ção do Cen tro His tó -
ri co de São Luís, im plan ta ção e me lho ria de 4 km de
ro do vi as, ge ra ção de 222 mil em pre gos di re tos e in di -
re tos e be ne fi ci a men to de 103 mil ha bi tan tes com
ser vi ços de sa ne a men to. 

Vê-se por aí, Sr. Pre si den te, a im por tân cia da
atu a ção do Ban co do Nor des te no meu Esta do do
Ma ra nhão.

Como já dis se an te ri or men te, essa ins ti tu i ção
não se res trin ge a em pres tar di nhe i ro. Na área da sua
atu a ção, pro cu ra ca pa ci tar os agen tes pro du to res. A
ca pa ci ta ção é um tre i na men to re a li za do atra vés de
par ce ri as com en ti da des como o Se brae, Pre fe i tu ras
e Embra pa. Tem o ob je ti vo de dar uma vi são ge ral de
ges tão ad mi nis tra ti va aos fi nan ci a dos. Exer ci ta-se
tam bém por meio dos Agen tes de De sen vol vi men to,
en vi a dos pelo Ban co do Nor des te aos lo ca is onde se
en con tram os pro du to res.

É ob je ti vo do Ban co apri mo rar o seu tra ba lho de
as sis tên cia téc ni ca, de ges tão am bi en tal, in -
fra-estrutura, vi a bi li za ção de mer ca do e co mer ci a li za -
ção dos pro du tos. Cons ta tam bém da sua pro gra ma -
ção nes se pró xi mo se mes tre o for ta le ci men to das

par ce ri as, que per mi tem o alon ga men to mais efe ti vo
e rá pi do da atu a ção do Ban co. 

Na par ce ria com as pre fe i tu ras, o Ban co visa es -
ti mu lar os mu ni cí pi os a cons tru í rem pe que nas agro in -
dús tri as, de for ma di ver si fi ca da, para o aten di men to
do mer ca do ma ra nhen se. É tam bém in ten ção do ban -
co for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar, de modo a vi a bi li -
zar um me lhor ní vel de ren da para os agri cul to res e
man tê-los no cam po.

Aí está, nes ta sín te se, a im por tân cia da ação do
Ban co – tão im por tan te quan to sua ati vi da de eco nô -
mi co-financeira – tam bém sob o as pec to so ci al, as -
sis tin do ter ri tó ri os in te ri o ra nos ca ren tes das in for ma -
ções e da as sis tên cia téc ni ca.

É com jus tas ra zões, por tan to, que re gis tro em
nos sos ana is os meus apla u sos à atu a ção que vem
sen do de sen vol vi da pelo Ban co do Nor des te. À efi ci -
en te di re ção do Ban co e ao seu Su pe rin ten den te Re -
gi o nal, Edil son Bar to lo meu, eu faço vo tos para que
dêem for te con ti nu i da de à pro gra ma ção que o Ban co
do Nor des te pla ne ja para o meu Esta do do Ma ra nhão.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

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

nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i ta -
mos esta opor tu ni da de para nos re di mir de um des -
cu i do.

Se vivo es ti ves se, hoje es ta ria com ple tan do 100 
anos o gran de ca ri o ca e bra si le i ro Ber nar do Sa yão,
que mor reu em 15 de ja ne i ro de 1959, atin gi do por
uma gran de ár vo re no Mu ni cí pio de Aça i lân dia, no
Esta do do Ma ra nhão. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Ber nar -
do Sa yão foi um ho mem de quem to dos te mos mu i -
tas lem bran ças e sa u da des. Foi o bra ço di re i to de
Jus ce li no Ku bits chek, que aju dou a edi fi car a nos sa
que ri da Bra sí lia. For ma do em agro no mia, ain da
novo, foi para o Pa ra ná, onde se ca sou e teve duas
fi lhas. Du ran te sete anos, plan tou café no Esta do.
Com o cha ma men to de Ge tú lio Var gas para a Mar -
cha para o Oes te, ele para cá veio com a de ter mi na -
ção de des bra var nos so Bra sil, até en tão inós pi to.
Assim, as su miu a di re ção da Cang — Co lô nia Agrí -
co la Na ci o nal de Go iás —, no Mu ni cí pio de Ce res,
onde fez eri gir uma nova men ta li da de. Pe ga va o di -

 



nhe i ro para al gu ma co i sa e fa zia ou tra di fe ren te. Ele 
di zia: ”Estou che io de pro ces sos ad mi nis tra ti vos.
Qu an do o Mi nis tro man da um fis cal, vou logo di zen -
do: olhe, não fiz casa, não fiz es tra da, não es tou
cons tru in do es tá bu los su í ços, não. Estou cons tru in -
do a pon te.“ Com o di nhe i ro que so brou, ele cons -
tru iu a ro do via que liga Ce res a Aná po lis.

Pos te ri or men te, foi para Go iâ nia, onde, vi ú vo,
ca sou-se no va men te e co me çou a cons tru ção da ro -
do via que liga Go iâ nia a Aná po lis. Em 1955, Jus ce li no 
Ku bits chek ain da não ha via sido ele i to quan do Ber -
nar do Sa yão, em 60 dias, abriu a pis ta de pou so e
cons tru iu uma es ta ção de pas sa ge i ros. Era o pri me i ro 
ae ro por to da Nova Ca pi tal, onde hoje está cons tru í da
a ro do fer ro viá ria.

Con co mi tan te men te com a cons tru ção de Bra -
sí lia, re ce beu a in cum bên cia de Jus ce li no Ku bits chek
de cons tru ir a Be lém–Bra sí lia. E o fez em duas fren -
tes: uma, par tin do do Nor te para o Sul e, ou tra, em
sen ti do opos to. Qu an do fal ta vam duas se ma nas para
o en con tro des sas duas pis tas, essa ár vo re caiu so -
bre o seu bar ra co e ti rou-lhe a vida. Con tam que Ber -
nar do Sa yão, com fra tu ras de crâ nio, do bra ço es -
quer do e da per na es quer da, ain da per ma ne cia em
po si ção ere ta. Di zem as len das da re gião Nor te do
País que o Cu ru pi ra, guar dião da flo res ta, es ta va vi ti -
man do aque le que ou sou in va dir os seus do mí ni os.

Sr. Pre si den te, eu não gos ta ria que o dia de
hoje, em que Ber nar do Sa yão com ple ta ria 100 anos
de ida de, pas sas se des per ce bi do no Se na do Fe de ral; 
esse ho mem que foi o gran de bra ço di re i to de Jus ce li -
no Ku bits chek, o cons tru tor da Be lém–Bra sí lia e Vi -
ce-Governador do Esta do de Go iás. Seu nome está
imor ta li za do em to das as ci da des do Esta do do To -
can tins. A mais im por tan te ave ni da da ca pi tal do Esta -
do cha ma-se Ber nar do Sa yão. Tam bém te mos um
mu ni cí pio com o seu nome.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de pe dir a trans cri -
ção nos Ana is do Con gres so Na ci o nal e do Se na do
Fe de ral da ex tra or di ná ria re por ta gem de on tem do
Cor re io Bra zi li en se, que fala da aven tu ra des se
gran de bra si le i ro – e que seja esse o pre i to de gra ti -
dão e de sa u da de a um dos ma i o res bra si le i ros do
seu tem po, ao des bra va dor do Cen tro-Oeste e do
Nor te do nos so País, o gran de Ber nar do Sa yão.

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

CANDANGA

O pi o ne i ro que ti nha o dom de abrir no vos ca mi nhos para um 

país em ex pan são mor reu em aci den te na flo res ta do Pará, pou cos

me ses an tes da ina u gu ra ção da ca pi tal fe de ral

A aven tu ra de um bra si le i ro

Con ce i ção Fre i tas

Da equi pe do Cor re io

O dia nem ra i a va de todo e se ou via o ba ru lho do he li cóp te ro

pou san do ao lado do Ca te ti nho. Den tro do pa lá cio de ma de i ra dor -

mia, mu i tas ve zes, o pre si den te Jus ce li no Ku bits chek; qua se sem -

pre, o ar qui te to Oscar Ni e me yer. Quem che ga va do céu era Ber nar -

do sa yão tra zen do pão, le i te, bo la cha – o pou co que de bom hou -

ves se por aqui na que les 1957 e 1958. “Era um su je i to ide a lis ta, for -

mi dá vel, co ra jo so. Uma pena... ele que ria fa zer um Bra sil me lhor”,

diz Oscar Ni e me yer, 93 anos.

Se vivo, o ca ri o ca Ber nar do Sa yão fa ria 100 anos ama nhã.

Mor reu a 15 de ja ne i ro de 1959, atin gi do por um gi gan tes co ga lho

de uma ár vo re de 40 me tros, quan do cor ta va a mata fe cha da para

dar pas sa gem à ro do via Be lém-Brasília. Afe ta do pelo mo vi men to

de ter ra que se fa zia para rom per a flo res ta, a ár vo re se es gar çou lá 

no alto, es ta lou e caiu so bre a bar ra ca onde es ta va Ber nar do sa -

yão, o cons tru tor de es tra das. Crâ nio fra tu ra do, bra ço e per na es -

quer dos tam bém. Di zem que, mes mo bru tal men te fe ri do, con ti nu ou 

de pé. Tal vez seja a len da que nas ce das gran des tra gé di as.

Os cem ho mens sob o co man do do des bra va dor gri ta vam

de ses pe ra dos. Na cla re i ra aber ta no meio da mata den sa, per to de

Aça i lân dia, no Pará, não ha via mé di co nem he li cóp te ro, nada. Meia

hora de po is, per to das três da tar de, pas sou um Cess na, do Pa tru -

lha men to, lan çan do co mi da aos ope rá ri os. Os ho mens de i ta ram-se 

no chão em for ma de cruz.

O Cess na se foi e veio um he li cóp te ro que con se guiu pou sar 

na cla re i ra dos ho mens de ses pe ra dos e de um aven tu re i ro se -

mi-morto. Às sete da no i te, Ber nar do sa yão mor re no ar, sem ne -

nhum so cor ro. Na ma nhã se guin te, a Ci da de Li vre acor da com a

no tí cia da Rá dio Na ci onal de Bra sí lia e do ser vi ço de al -

to-falantes.

Nes se dia, o úni co em qua se qua tro anos de cons tru ção,

tudo pa rou. A No va cap fe chou, o co mér cio ba i xou as por tas, os

ope rá ri os aqui e ta ram-se. Pu se ram luto: pe da ços de pano pre to

nas por tas, cru zes pre tas nos ra di a do res dos ca mi nhões, no es -

pe lho re tro vi sor dos ji pes. Luto ge nu í no – sem pon to fa cul ta ti vo,

sem de cre to ofi ci al, sem ban de i ra a me io-pau. Lem brem-se, era

ja ne i ro de 1959, o ce mi té rio não es ta va pron to, nem ca mi nho

para lá ha via.

Ano i te cia quan do os tra to res abri ram a es tra da para que o 

cor po de Ber nar do Sa yão pu des se ina u gu rar o ce mi té rio Cam po

da Espe ran ça que ele mes mo ha via de mar ca do an tes de par tir

para o Nor te. Ao seu lado, foi en ter ra do Be ne di to, ex-motorista de

Sa yão, que teve um en far te quan do sou be da mor te do ex-chefe.



UM HOMEM PURO

O ho mem de 1,84m, tó rax lar go, ros to an gu lo so e ever ga du ra

de Johnny We iss mul ler – o pri me i ro Tar zan, lem bram-se? – ti nha je i to

de he rói de ci ne ma. Mas nada do que fa zia era cena. Era tuso tão de

ver da de que in co mo da va os bu ro cra tas – “era um ho mem ex tre ma -

men te tra ba lha dor e en tu si as ma do”, lem bra o mé di co Ernes to Sil va,

di re tor da No va cap du ran te a cons tru ção de Bra sí lia.

Me ni no, Sa yão fa zia acam pa men to no quin tal de casa. Ado les -

cen te, es ca la va o mor ro de 530 me tros aos fun dos do co lé gio onde

es tu da va, em Nova Fri bur go (Rio de Ja ne i ro). For ma do, foi tra ba lhar

como agrô no mo ca fe i cul tor no Mi nis té rio da Agri cul tu ra.  Já ti nha plan -

ta do café du ran te sete anos no Pa ra ná, es ta va vi ú vo, ti nha duas fi lhas, 

quan do foi cha ma do para par ti ci par da Mar cha para o Oes te, com que 

o pre si den te Ge tú lio Var gas pre ten dia ocu par o até en tão es que ci do

co ra ção ge o grá fi co do Bra sil.

Não era para qual quer um. Sa yão foi di ri gir a CANG (Co lô nia

Agrí co la Na ci o nal de Go iás), um car go sem mesa nem ca de i ra nem

teto se quer. A CANG pre ten dia fun dar gran des fa zen das para atra ir fa -

mí li as que iri am ha bi tar o ser tão go i a no. Ber nar do Sa yão jun tou al -

guns ho mens e foi co nhe cer o lu gar. Não ha via es tra das – era ermo

como solo da lua.

Para che gar aon de que ria, Ber nar do Sa yão atra ves sou a nado o

rio das Almas – as sim cha ma do por ser à épo ca um de vo ra dor de gen -

tes. Le va ra o fa cão na boca, ao es ti lo dos ban de i ran tes mal-afamados da

his tó ria bra si le i ra. Mas esse era um ban de i ran te do bem.

“Era um ho mem puro, puro”, re pe te Ernes to Sil va, que com

ele, Isra el Pi nhe i ro e Íris Me in berg di ri giu a Com pa nhia Urba ni za do ra

da Nova Ca pi tal, a No va cap.

Na vol ta do rio das Almas, ca sou-se com Hil da Fon te nel le

Ca bral  e le vou-a para o nor te de Go iás. Alguns anos an tes, ele ti -

nha ido co nhe cer Go iâ nia, em fé ri as, com as duas fi lhas do pri me i -

ro ca sa men to. “Ve jam que ruas! Exa mi nem as ár vo res. Já tem mu i -

ta co i sa, e é de mu i to fu tu ro”, di zia exul tan te, Ber nar do Sa yão, di an -

te da ca pi tal pla ne ja da de Go iás. É o que con ta a fi lha Léa Sa yão

em Meu pai, Ber nar do Sa yão, bi o gra fia de 530 pá gi nas.

Admi nis trar uma co lô nia agrí co la era mu i to pou co para

aque le ban de i ran te. Vol te mos a Cal la do, em tex to es cri to em 1959:

“No pou co tem po que pas sei em Ce res, tive, com a obra de Sa yão,

uma das im pres sões ma i o res de mi nha vida(...) Sa yão, na tu re za

im pe tu o sa e más cu la, ja ma is cum pri ria aque le pro gra mi nha mes -

qui nho da Cang. Empre ga va suas ver bas como cri a dor de vida e

não como fun ci o ná rio a con tar o tem po que lhe fal ta para a apo sen -

ta do ria”.

E as sim foi. Ti rou ver ba do que con si de ra va me nos im por -

tan te para o que cla ma va pri o ri da de. Cons tru iu ca sas mo des tas na

co lô nia agrí co la e o que so brou do di nhe i ro em pre gou na cons tru -

ção da es tra da que li ga ria Ce res a Aná po lis.

“Estou che io de pro ces sos ad mi nis tra ti vos. Qu an do o Mi nis -

té rio man da um fis cal, eu vou logo di zen do ”Olhe: não fiz casa, não.

Fiz es tra da. Não es tou cons tru in do es tá bu los su í ços não. Estou

cons tru in do a pon te", dis se ele a Antô nio Cal la do, o re pór ter que

dele fi cou ami go.

Em 1950, foi exo ne ra do do car go de ad mi nis tra dor da Cang.

Três anos de po is, foi con vi da do a se can di da tar a vi ce-governador

de Go iás, ao lado de Juca Lu do vi co. Ele i to, ini ci ou a cons tru ção da

ro do via-Goiânia. Aná po lis.

Era 1955, Jus ce li no Ku bits chek ain da não ha via sido ele i to

quan do Ber nar do Sa yão, em 60 dias, abriu uma pis ta de pou so e

cons tru iu uma es ta ção de pas sa ge i ros. Era o pri me i ro ae ro por to da 

nova ca pi tal, onde hoje está cons tru í da a Ro do fer ro viá ria.

Aqui veio, aqui fi cou, abriu a ro do via Bra sí lia-Anápolis, até

que, em 1958, lar gou a cons tru ção de Bra sí lia para des bra var os

tão so nha dos 2 mil qui lô me tros de Be lém-Brasília. Tra çou um pla -

no: a imen si dão de ter ra se ria ven ci das si mul ta ne a men te pe las

duas ex tre mi da des. Má qui nas e ho mens sa i ri am de Be lém e de

Bra sí lia para se en con tra rem no meio do ca mi nho, num lu gar que

hoje leva o nome de Li ga ção.

Fal ta vam duas se ma nas para que as duas pon tas da aven -

tu ra se en con tras sem quan do Cu ru pi ra fez va ler a sua lei. O es pí ri -

to guar dião da flo res ta se vin gou de quem in va diu os seus do mí ni -

os. Trin ta e seis anos de po is de se pul ta do, o cor po de Ber nar do Sa -

yão foi exu ma do. O he rói es ta va in tac to na sua pla ci dez.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em ou tras de pen dên ci as que ve nham ao ple -
ná rio da Casa, por que te re mos vo ta ção em se gui da. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos
por 20 mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Sua Ma jes ta de o
Pre si den te da Re pú bli ca afir mou que fi cou sur pre en di -
do com a cri se do se tor ener gé ti co bra si le i ro, com o
apa gão. O apa gão já o en con trou apa ga do tam bém
para esse se tor im por tan te da ati vi da de na ci o nal. 

Ele se es que ceu, ao man dar que es que cês se -
mos, de que, em 1991, por exem plo, ele pró prio ha via
to ma do co nhe ci men to do fu tu ro, da ca rên cia, da cri se 
fu tu ra, do apa gão que o es pe ra va ao fi nal do tú nel e
do man da to. E no seu pro gra ma de Go ver no, de 1994, 
ele tam bém se lem bra ra de não es que cer a ques tão
da pro du ção, do for ne ci men to e da dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca no Bra sil. Lá está con sig na da a im -
por tân cia e a pre mên cia de in ves ti men tos para evi tar
o pior. Mas o pro ble ma não está nas co i sas, e sim nas

 



re la ções en tre os ho mens e en tre os ho mens e as co i -
sas. Ape nas em bar car no mun do da idéia, com pon -
tes para os ar ra i a is do nar ci sis mo, pode ser uma ati vi -
da de mu i to pe ri go sa, pe ri go sís si ma, por que, num go -
ver no des pó ti co e au to ri tá rio, como soem ser os go -
ver nos bra si le i ros, os de fe i tos da per so na li da de do
Pre si den te, do Go ver na dor, de Sua Ma jes ta de o Pre -
si den te do Bra sil, tan to no pri me i ro quan to no se gun -
do re i na do, em qual quer mo men to, es ses ví ci os da
per so na li da de in di vi du al, hi per tro fi a da, nar cí si ca,
cos tu mam con ta mi nar a so ci e da de que eles pen sam
pre si dir.

É re al men te in crí vel como, ao in flar-se a per so -
na li da de de um Pre si den te com to das as ca rac te rís ti -
cas im pe ri a is, ma jes tá ti cas, atro fi am-se a so ci e da de
e o mun do que eles jul gam do mi nar. O Bra sil se ape -
que na di an te des tes go ver nos ide a is, do mun do da
idéia e do nar ci sis mo. E na me di da, por tan to, em que
o Go ver no se tor na mais des pó ti co e au to ri tá rio, na
me di da em que o Po der Exe cu ti vo avan ça e in ge re,
como se fos se uma co bra es fa i ma da, o Po der Le gis la -
ti vo es ta mos aqui há seis me ses sem con se guir mos
en ga nar o povo, sem fa zer mos com que o povo ache,
pen se que nós es ta mos re al men te tra ba lhan do. De -
po is de seis anos e meio sem fé ri as, com um re ces so
ape nas um ano, ago ra es ta mos em re ces so per ma -
nen te, re ces so re co ber to, en ga na do por al gu mas vo -
ta ções, como esta de hoje, que não con se guem o
quó rum su fi ci en te.

Assim, em qual quer lu gar para onde olhe mos na 
so ci e da de bra si le i ra, ve mos ci sões, ve mos rup tu ras
que se avo lu mam. E aqui, nes te eté reo es pa ço em
que nos en con tra mos, fi ca mos dis cu tin do co i sas e
ten tan do re ti rar da gan ga adus ta al gu ma co i sa bri -
lhan te, al gu ma co i sa va li o sa, fa zen do dis cur sos so bre 
pon tos que pa re ce que ain da não fo ram de vo ra dos no 
vór ti ce da cri se. Fo mos mu i to re du zi dos no es pa ço da 
nos sa ci da da nia. E o Prof. Fer nan do Hen ri que Car do -
so sa bia que, para a cons tru ção de uma ver da de i ra
de mo cra cia, se ria pre ci so ha ver a so ci a li za ção do po -
der e que a so ci e da de se or ga ni zas se para exer cer
par te do po der que o des po tis mo e o au to ri ta ris mo
con cen tram. 

Mas o que dá para rir dá para cho rar. O Ge ne ral
Gol bery sa bia dis so, da sís to le e da diás to le. Pa re ce
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é um
di a le ta mu i to pior do que foi o Ge ne ral Gol bery. Na
sua ân sia de po der, usan do a mí dia para re fa zer o
mun do e ma quiá-lo, tor nan do-o te le vi si vo e pro pa -
gan dís ti co, qua tro cen tos e oi ten ta mi lhões fo ram gas -
tos só em pro pa gan da e pu bli ci da de por este Go ver -

no no ano pas sa do. O Pre si den te pas sou a acre di tar
nes te mun do que ele pró prio e seus ami gos cons tru í -
ram, en quan to a so ci e da de bra si le i ra ia mer gu lhan do
em pro fun di da des cada vez ma i o res nes te pro ces so
de de com po si ção, de rup tu ra e de cri se.

O Bra sil foi se re du zin do. E Sua Ma jes ta de es ta -
va tão alhe io ao mun do real que pa re ce não ha ver
per ce bi do, por exem plo, que o or ça men to bra si le i ro é
uma fic ção. Se ten ta por cen to dos re cur sos or ça men -
tá ri os do ano pas sa do se des ti na ram ao pa ga men to
dos ser vi ços das dí vi das. O Bra sil é um País de 30%!
E fi ca mos aqui como aque les que olham uma es tre la
que já de sa pa re ceu há cin co mi lhões de anos. Mas
como a es tre la de sa pa re ceu há cin co mi lhões de
anos, a luz que ir ra di ou dela há mu i to tem po, a luz que 
ela emi tiu an tes do apa gão en con tra-se a ca mi nho e
en xer ga mos essa luz como se a es tre la ain da es ti ves -
se viva.

O Bra sil só exis te, ago ra, há mu i to tem po e cada
vez mais, em 30%. Trin ta por cen to dos re cur sos do
Orça men to é que se des ti nam a algo real, con cre to,
que pode se des ti nar ao so ci al, por que 70% não per -
ten cem mais ao Bra sil. E o Bra sil, que não con se gue
re cur sos em dó lar se quer para gi rar o ser vi ço da dí vi -
da ex ter na, este País, que cada vez se ape que na
mais, está com ple ta men te anes te si a do e não es cu ta
se quer aqui lo que o Pre si den te Ge or ge Bush, re pe tin -
do a Srª Mar ga ret Tat cher, fa lou a nos so res pe i to: ”O
país que não pu der pa gar a dí vi da em dó lar pa ga-la-á
em ter ra“. No caso bra si le i ro, o pa ga men to será com
as ter ras do Ama zo nas – os cre do res já o dis se ram.

Isso lem bra a his tó ria dos Esta dos Uni dos. De
in va são em in va são, de agres são em agres são, mu i -
tas ve zes ten do como des cul pa a dí vi da dos pa í ses
po bres, os Esta dos Uni dos de i xa ram de ser aque les
13 ini ci a is Esta dos da Con fe de ra ção, pe que nos, mo -
des tos e de mo crá ti cos, para se trans for mar nas 50
es tre las do gran de fal cão nor te-americano.

Srs. Se na do res, há mu i to tem po, o Bra sil per de
es pa ço. Há mu i to tem po, está pro i bi do de agir. Cito
um exem plo: em 1972, o Ge ne ral Ernes to Ge i sel pre -
ten dia in ves tir US$28 bi lhões na cons tru ção de usi -
nas ter mo nu cle a res. Esse pro je to foi ape li da do de ”o
in ves ti men to do sé cu lo“. É de sim por tan te o fato de
que, até en tão, a Ale ma nha nun ca ha via pro du zi do
ne nhu ma usi na ter mo nu cle ar. Em 1957, re cu pe rou
par te de sua so be ra nia e, após esse ato, tal como
acon te ceu com di ver sos ou tros pa í ses der ro ta dos na
Se gun da Gu er ra Mun di al, foi pro i bi da de de sen vol ver
a in dús tria atô mi ca e nu cle ar. Ain da as sim, com pra -



mos da Ale ma nha, que nun ca ha via pro du zi do, e fi ze -
mos um con tra to de US$28 bi lhões.

Logo em se gui da, ocor reu algo mu i to pior. Col lor 
de Mel lo lan çou uma pá de cal no Nor des te, mos tran -
do que o Go ver no bra si le i ro ha via de sis ti do de fa zer
qual quer in cur são ou in ves ti men to nes sa área. A
Embra er e as in dús tri as mi li ta res bra si le i ras, que co -
me ça vam a se de sen vol ver na que la oca sião, fo ram
pro i bi das de pro du zir ar mas e con gê ne res, como
ocor reu na Argen ti na e em to dos os pa í ses pe ri fé ri -
cos. Toda a pro du ção bé li ca con cen trou-se na di vi são
in ter na ci o nal do tra ba lho, do po der, do ca pi tal e da ex -
plo ra ção que se se gui ram à Se gun da Gu er ra Mun di al
nos Esta dos Uni dos.

Por tan to, é na tu ral que ago ra, no dito fi nal da
Gu er ra Fria, o Pre si den te Bush faça esse cin tu rão an -
ti mís sil. E ele afir ma que o cus to ini ci al será de
US$280 bi lhões, mas téc ni cos ame ri ca nos já dis se -
ram que os gas tos do Go ver no dos Esta dos Uni dos
com esse cin tu rão an ti na da se rão aci ma de US$1 tri -
lhão, por que os pa í ses não po dem pro du zir, ou não
têm con di ções de fa zer isso, ou es tão des tru in do e
de i xan do en fer ru jar a pro du ção dos se to res bé li cos e
es pa ci a is, como ocor re na Rús sia. Obvi a men te, tra -
ta-se de uma ne ces si da de in ter na dos Esta dos Uni -
dos e da sua re pro du ção re a li zar es ses gas tos, ali -
men tar as guer ras in ter na ci o na is e as de con quis ta
so bre seus vi zi nhos, como fi ze ram des de o al vo re cer
da cha ma da ci vi li za ção nor te-americana. 

Por úl ti mo, ab sur do dos ab sur dos, o Pre si den te
Ge or ge W. Bush pen sa em so prar as bra sas da Gu er ra
Fria, con ce den do tal vez até em prés ti mos a es ses se to -
res bé li cos rus sos ou de ou tros pa í ses, a fim de jus ti fi car 
a dis si pa ção des se tri lhão de dó la res apli ca do nes se
cin tu rão an ti mís sil, que o pa cí fi co e de mo crá ti co sis te -
ma nor te-americano aca ba de co lo car em ação.

Des se modo, nes sa di vi são in ter na ci o nal do po -
der, dos gas tos, do con su mo, da ex plo ra ção do tra ba -
lho, da tec no lo gia, nes se pro ces so de di vi são in ter na -
ci o nal do tra ba lho, que con cen trou o po der – e o po -
der dos po de res, o po der bé li co e es pa ci al  nos Esta -
dos Uni dos, é ób vio que te nha mos que dar uma es pé -
cie de con tri bu i ção para a guer ra, como fi ze mos du -
ran te a Se gun da Gu er ra Mun di al. E uma de nos sas
con tri bu i ções para a Gu er ra Fria do Sr. Bush é o pa -
ga men to ao ca pi tal fi nan ce i ro na ci o nal e in ter na ci o nal 
de 70% dos re cur sos do Orça men to, que não po dem
ser to ca dos nem por De pu ta dos, nem por Se na do res, 
nem por pe que nos Par ti dos, nem por gran des Par ti -
dos! Esses 70% dos re cur sos or ça men tá ri os não po -
dem ser me xi dos, são in to cá ve is. De acor do com o

art. 166, § 3º, le tra ”b“, da Cons ti tu i ção de 1988, não
pode ser apro va do ne nhum pro je to à Lei Orça men tá -
ria que im pli que re du ção dos mon tan tes des ti na dos
ao pa ga men to des sa pri o ri da de en ver go nha da, que é 
o pa ga men to da dí vi da ex ter na bra si le i ra!

Assim sen do, o Bra sil é um país 30%! Os ou tros
70% já têm des ti no cer to! Os ou tros 70% da qui lo que
foi pro du zi do pelo es for ço dos tra ba lha do res e da co -
le ti vi da de bra si le i ra não po dem ir para a sa ú de, para a 
edu ca ção, para a cul tu ra, ou para as es tra das! Estas
se es bu ra cam. A sa ú de apo dre ce, está na UTI. A edu -
ca ção, in fe liz men te, se gue a mes ma tri lha. E to dos os
se to res so ci a is en con tram-se nes se es ta do de le té rio.
E não adi an ta fi car mos fa lan do, con ver san do aqui,
por que os De pu ta dos e Se na do res po dem re ti rar os
re cur sos, sim, da edu ca ção, para co lo car na sa ú de;
ou da sa ú de para co lo car nou tro item qual quer do
Orça men to. De po is, men tem aos seus ele i to res, di -
zen do a eles que, me di an te seu tra ba lho como re pre -
sen tan tes do povo, aque les re cur sos fo ram con se gui -
dos. Ora, re ti rar ver bas de um item do Orça men to
para co lo car nou tro sig ni fi ca tro car seis por meia dú -
zia! E es ses di tos re pre sen tan tes ja ma is apre sen tam
um pro je to que re du za o mon tan te des ti na do ao pa -
ga men to da es pe cu la ção des se ca pi ta lis mo in ter na ci -
o nal fi nan ce i ro, se nil e em cri se. 

Per ma ne ce mos, en tão, tam bém tro can do seis
por meia dú zia, su ge rin do o ób vio e o evi den te: que
de ter mi na dos se to res são ca ren tes de re cur sos e que 
al gum ban co co la bo re, como se não hou ves sem fa li -
do to dos os ban cos de de sen vol vi men to do País –
com ex ce ção do exe crá vel BNDES –, como se fos se
pos sí vel ride aga in, ca val gar mos no va men te o de -
sen vol vi men tis mo, como se o nos so de sen vol vi men to 
eco nô mi co não se hou ves se trans for ma do numa cri -
se de 20 anos – 20 anos per di dos, 20 anos sem cres -
ci men to, 20 anos ten tan do su bir por uma la de i ra en -
sa bo a da. O sa bão é o pa ga men to do ser vi ço aos
gran des agi o tas mun di a is.

Este nos so Go ver no já sou be dis so, já tan gen ci -
ou tais ver da des – por que li – e sabe que tem de ser
cada vez mais pre po ten te e au to ri tá rio para re ti rar do
povo o es sen ci al – da mesa do povo, da sa ú de do
povo, da edu ca ção do povo – e con du zir os re cur sos
da vida para a mor te, da vida para a es pe cu la ção, da
vida para a agi o ta gem in ter na ci o nal de que so mos ví -
ti mas e es cra vos.

Sr. Pre si den te, fa la rei cada vez me nos. Não vi rei 
ja ma is de fen der, por exem plo, os 130 mi lhões de em -
prés ti mos ex ter nos que sem pre cri ti quei. É uma ma -
ra vi lha que se jam des ti na dos 130 mi lhões para Bra sí -

 



lia, para fa zer isso e aqui lo. Da ria até para rou bar
mais um pou co. Ocor re que são 130 mi lhões acres ci -
dos aos qua se US$300 bi lhões de dí vi da ex ter na; são 
130 mi lhões que se so mam à nos sa es cra vi dão, à
nos sa fal ta de ci da da nia, à nos sa ca rên cia ge ral e ao
apa gão das cons ciên ci as.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por 5 mi nu tos e con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro por este tem po. Em
se gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para um
co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com a tra di ção da Casa,
que se jam pres ta das ho me na gens pelo fa le ci men to
do ex-Deputado La dis lau Cris ti no Cor tes, com in ser -
ção em Ata de voto de pro fun do pe sar e apre sen ta -
ção de con do lên ci as à fa mí lia, à Câ ma ra Mu ni ci pal, à
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Bar ra do Gar ças e à Assem -
bléia Le gis la ti va do Esta do de Mato Gros so.

Sr. Pre si den te, V. Exª tam bém foi co le ga de La -
dis lau Cris ti no Cor tes, que fa le ceu on tem em Bar ra do 
Gar ças, Mato Gros so, aco me ti do por um sú bi to der ra -
me ce re bral, aos 75 anos de ida de.

La dis lau Cris ti no Cor tes, fi lho do fun da dor de
Bar ra do Gar ças, Antô nio Cris ti no Cor tes, foi um po lí -
ti co da ve lha guar da, mi li tou na an ti ga UDN, foi De pu -
ta do Esta du al em Mato Gros so por dois man da tos e
De pu ta do Fe de ral por duas le gis la tu ras, ten do tam -
bém exer ci do o car go de Pre fe i to Mu ni ci pal de Bar ra
do Gar ças por três man da tos.

O fa le ci men to de La dis lau Cris ti no Cor tes cons -
ter nou Bar ra do Gar ças e Mato Gros so, por se tra tar
de uma pes soa mu i to co nhe ci da e que ri da da po pu la -
ção. Foi nos so co le ga na Câ ma ra Fe de ral, como tam -
bém co le ga do emi nen te De pu ta do Ma çao Ta da no,
que se en con tra na tri bu na de hon ra. A cons ter na ção
pôde ser de mons tra da pe las in con tá ve is ma ni fes ta ções 
da po pu la ção, ao dar o seu ade us a esse gran de po lí ti co 
e re a li za dor, on tem e hoje em Bar ra do Gar ças.

Sr. Pre si den te, ao re gis trar o fa le ci men to de La -
dis lau Cris ti no Cor tes nes ta Casa, pres to tam bém a
ho me na gem a esse gran de po lí ti co ma to gros sen se
que, ao lon go de sua vida, hon rou o povo que o ele -
geu e que de i xou um le ga do de re a li za ções a fa vor da
re gião do Vale do Ara gua ia e de todo o Esta do de
Mato Gros so.

Este é o meu re que ri men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de V. Exª será exa mi na do 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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2001

Acres cen ta pa rá gra fo ao Art. 4º da
Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995,
que al te ra a le gis la ção do Impos to so bre
a Ren da das Pes so as Fí si cas 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, nos ter mos do Art. 2º, so -

bre o va lor da par ce la isen ta do Impos to so bre a Ren -
da das pes so as fí si cas, cor res pon den te a ren di men -
tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe -
rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma, quan -
do au fe ri dos ex clu si va men te a esse tí tu lo por pes so -
as ido sas.

Art. 2º O Art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -
bro de 1995, re nu me ra do para § 1º o atu al pa rá gra fo
úni co, pas sa a vi go rar acres ci do do § 2º, com a se -
guin te re da ção:

Art. 4º.  ................................................
§ 1º  .....................................................
§ 2º A quan tia cor res pon den te à par -

ce la isen ta a que se re fe re o in ci so VI, na hi -
pó te se de o con tri bu in te au fe rir, ex clu si va -
men te, ren di men tos pro ve ni en tes de apo -
sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a
re ser va re mu ne ra da ou re for ma, será equi -
va len te ao va lor do ma i or sa lá -
rio-de-benefício con ce di do no Re gi me Ge ral 
de Pre vi dên cia So ci al, ob ser va do o dis pos to 
no § 2º do Art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de
ju lho de 1991, e sua re gu la men ta ção. (NR)

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor no dia pri me i ro
de ja ne i ro do ano sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em di ver sos
dis po si ti vos, pre co ni za am pa rar o ido so com po lí ti cas
ofi ci a is ade qua das. É o caso dos arts. 203, I e V, e, so -
bre tu do, do Art. 230, se gun do o qual, ”a fa mí lia, a so -
ci e da de e o Esta do têm o de ver de am pa rar as pes so -
as ido sas, as se gu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni -



da de, de fen den do sua dig ni da de e bem-estar e ga -
ran tin do-lhes o di re i to à vida“.

Esses prin cí pi os pro gra má ti cos, a ori en ta rem a
ação go ver na men tal e da so ci e da de, já con tam com re -
gu la ção in fra cons ti tu ci o nal (Lei nº 8.842, de 4-4-1994).

Qu an to ao Impos to so bre a Ren da das Pes so as
Fí si cas – IRPF, a le gis la ção atu al as se gu ra isen ção
par ci al de pro ven tos de apo sen ta do ria e pen são,
trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma,
so bre a quan tia men sal equi va len te a no ve cen tos re -
a is, es ten den do-a aos ca sos de pa ga men to por en ti -
da de de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês em que
o con tri bu in te com ple ta 65 anos de ida de (Lei nº
9.250, de 26-12-1995, arts. 4º VI, 8º, § 1º, e 28; De cre -
to nº 3.000, de 26-3-1999, Art. 39, XXXIV).

To da via, des de a pro mul ga ção da ci ta da Lei nº
9.250, de 1995, cujo Art. 2º con ver teu em re a is os va -
lo res até en tão ex pres sos em UFIR (Uni da de Fis cal
de Re fe rên cia), na le gis la ção do IRPF, per ma ne cem
inal te ra dos to dos es ses va lo res, in clu si ve o da quan -
tia de R$900,00 li mi ta ti va da isen ção par ci al con ce di -
da ao ido so que en tra na fa i xa etá ria de 65 anos.

Dada a per da do po der aqui si ti vo nos seis anos
de cor ri dos, vem ocor ren do o agra va men to des sa tri bu -
ta ção dis far ça da, por omis são le gis la ti va, com efe i tos
re gres si vos so bre os con tri bu in tes de me no res ren di -
men tos, en tre os qua is se si tua a ma i o ria ab so lu ta dos
ido sos al can ça dos pela re fe ri da isen ção par ci al.

Se gun do es tu do de con sul to ria tri bu tá ria da
Ernst & Young, ci ta do pela Fo lha de S.Pa u lo (ed. de
16-4-2001, pág. B10), es ses va lo res te ri am que ser
cor ri gi dos em cer ca de 36%, cor res pon den tes à va ri -
a ção do IPCA (Indi ce de Pre ços ao Con su mi dor –
Amplo), usa do para atu a li zar a Ufir, hoje ex tin ta.

Esta tís ti cas ofi ci a is mos tram que a ren da dos
apo sen ta dos res pon de por 45%, em mé dia, da ren da
das fa mí li as.

Por ou tro lado, o ido so en fren ta cres cen te e ir re -
ver sível agra va men to das con di ções de sua ma nu ten -
ção, em ra zão de vá ri os fa to res, tais como: avil ta men to
(his to ri ca men te re co nhe ci do) dos va lo res dos pro ven tos 
e pen sões; ex clu são de fi ni ti va do mer ca do de tra ba lho,
im pos si bi li tan do o exer cí cio de ati vi da des des ti na das à
com ple men ta ção de ren da; e ma i o res des pe sas com
sa ú de (mé di cos, hos pi ta is e me di ca men tos).

A ele va ção isen ci o nal pre co ni za da toma por pa -
râ me tro o va lor equi va len te ao ma i or sa lá -
rio-de-benefícío con ce di do no Re gi me Ge ral da Pre -
vi dên cia So ci al, nos ter mos da Lei nº 8.213, de
24-7-1991 (§ 2º do Art. 29), e seu re gu la men to (apro -
va do pelo De cre to nº 3.048, de 6-5-99, Art. 32, § 3º,

c/c do arts. 178 e 181). Assim, o va lor des sa par ce la
se ria, atu al men te, de R$1.328,25.

A mó di ca am pli a ção da re nún cia fis cal de cor -
ren te do pre sen te pro je to, em fa vor do gru po da ter ce -
i ra ida de, a qual se com pen sa rá com me no res exi gên -
ci as de in ves ti men to em as sis tên cia so ci al es pe cí fi ca, 
virá con tri bu ir para ate nu ar a cri se que, ine vi ta vel -
men te, ca rac te ri za rá o pro ces so de en ve lhe ci men to
da po pu la ção bra si le i ra.

A pro por ção de ido sos na po pu la ção vem, pra ti -
ca men te, do bran do a cada ge ra ção. O País en fren ta o 
pro ble ma de con vi ver com cer ca de quin ze mi lhões
de ido sos (qua se dez por cen to da po pu la ção) e de
tra tá-los com a dig ni da de que eles me re cem.

Assim, es pe ra-se dos ilus tres Pa res a apro va -
ção e, se pos sí vel, o aper fe i ço a men to do pre sen te
pro je to de lei, com a ma i or bre vi da de com pa tí vel com
os trâ mi tes le gis la ti vos.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2001. Se na -
dor Ri car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas 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:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1996 o im pos -
to de ren da das pes so as fí si cas será de ter mi na do se -
gun do as nor mas da le gis la ção vi gen te, com as al te -
ra ções des ta lei. 

Art. 2º Os va lo res ex pres sos em UFIR na le gis -
la ção do im pos to de ren da das pes so as fí si cas fi cam
con ver ti dos em Re a is, to man do-se por base o va lor
da UFIR vi gen te em 1º de ja ne i ro de 1996.

Art. 4º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo su -
je i ta à in ci dên cia men sal do im pos to de ren da po de -
rão ser de du zi das:

I – a soma dos va lo res re fe ri dos no art. 6º da Lei
nº 8.134, de 27 de de zem bro de 1990; 

II – as im por tân ci as pa gas a tí tu lo de pen são ali -
men tí cia em face das nor mas do Di re i to de Fa mí lia,
quan do em cum pri men to de de ci são ou acor do ju di ci -
al, in clu si ve a pres ta ção de ali men tos pro vi si o na is;

 



III – a quan tia de R$90,00 (no ven ta re a is) por
de pen den te;

IV – as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia So ci al da
União, dos Esta dos do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

V – as con tri bu i ções para as en ti da des de pre vi -
dên cia pri va da do mi ci li a da no País, cujo ônus te nha sido
do con tri bu in tes, des ti na das a cus te ar be ne fí ci os com -
ple men ta res as se me lha dos aos da Pre vi dên cia So ci al.

VI – a quan tia de R$900,00 (no ve cen tos re a is),
cor res pon den te à par ce la isen ta dos ren di men tos
pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên -
cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos
pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual quer pes -
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de
de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês em que o con -
tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de.

Pa rá gra fo úni co. A de du ção per mi ti da pelo in ci -
so V apli ca-se ex clu si va men te à base de cál cu lo re la -
ti va a ren di men tos do tra ba lho com vín cu lo em pre ga -
tí cio ou de ad mi nis tra do res, as se gu ra da, nos de ma is
ca sos, a de du ção dos va lo res pa gos a esse tí tu lo, por
oca sião da apu ra ção da base de cál cu lo do im pos to
de vi do no ano-calendário, con for me dis pos to na alí -
nea e do in ci so II do art. 8º des ta Lei.

LEI  Nº  8.213,  DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci -
os da Pre vi dên cia So ci al 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. 29 O sa lá rio-de-benefício con sis te na mé dia 

arit mé ti ca sim ples de to dos os úl ti mos sa lá ri -
os-de-contribuição dos me ses ime di a ta men te an te ri -
o res ao do afas ta men to da ati vi da de ou da data da
en tra da do re que ri men to, até o má xi mo de 36 (trin ta e
seis), apu ra dos em pe río do não su pe ri or a 48 (qua -
ren ta e oito) me ses.

§ 1º No caso de apo sen ta do ria por tem po de
ser vi ço, es pe ci al ou por ida de, con tan do o se gu ra do
com me nos de 24 (vin te e qua tro) con tri bu i ções no
pe río do má xi mo ci ta do, o sa lá rio-de-benefício cor res -
pon de rá a 1/24 (um vin te e qua tro avos) da soma dos
sa lá ri os-de-contribuição apu ra dos.

§ 2º O va lor do sa lá rio-de-benefício não será in -
fe ri or ao de um sa lá rio-mínimo, nem su pe ri or ao do li -
mi te má xi mo do sa lá rio-contribuição na data de iní cio
do be ne fí cio. 

§ 3º Se rão con si de ra dos para o cál cu lo do sa lá -
rio-de-benefício os ga nhos ha bi tu a is do se gu ra do
em pre ga do, a qual quer tí tu lo, sob for ma de mo e da
cor ren te ou de uti li da des, so bre os qua is te nha in ci di -
do con tri bu i ção pre vi den ciá ria.

§ 4º Não será con si de ra do, para o cál cu lo do sa -
lá rio-de-benefício, o au men to dos sa lá ri -
os-de-contribuição que ex ce der o li mi te le gal, in clu si -
ve o vo lun ta ri a men te con ce di do nos 36 (trin ta e seis)
me ses, ime di a ta men te an te ri o res ao iní cio do be ne fí -
cio, sal vo se ho mo lo ga do pela Jus ti ça do Tra ba lho, re -
sul tan tes de pro mo ção re gu la da por nor mas ge ra is
da em pre sa, ad mi ti da pela le gis la ção do tra ba lho, de
sen ten ça nor ma ti va ou de re a jus ta men to sa la ri al ob ti -
do pela ca te go ria res pec ti va.

§ 5º Se, no pe río do bá si co de cál cu lo, o se gu ra -
do ti ver re ce bi do be ne fí ci os por in ca pa ci da de, sua du -
ra ção será con ta da, con si de ran do-se como sa lá -
rio-de-contribuição, no pe río do, o sa lá -
rio-de-benefício que ser viu de base para o cál cu lo da
ren da men sal, re a jus ta do nas mes mas épo cas e ba -
ses dos be ne fí ci os em ge ral, não po den do ser in fe ri or
ao va lor de 1 (um) sa lá rio-mínimo.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

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

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 317, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Ja des -
lau Cris ti no Cor tes

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia a Câ -

ma ra Mu ni ci pal e Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Bar ra dos
Gar ças e Assem bléia Le gis la ti va – MT.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edson Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.  



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

Item 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).

A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -
são para só a ela re tor nar com o pa re cer da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 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 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.

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,

trans cor re hoje a quin ta e úl ti ma ses são 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.

Dis cus são em con jun to, da Pro pos ta e da emen -
da, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

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

A vo ta ção será fe i ta na ses são de li be ra ti va de
ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 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.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do art.
287 do Re gi men to Inter no, subs ti tu ti vo da Câ ma ra a
pro je to do Se na do é con si de ra do sé rie de emen das e
vo ta do se pa ra da men te por ar ti gos, pa rá gra fos, in ci -
sos, alí ne as e itens, em cor res pon dên cia aos do pro -
je to emen da do, sal vo apro va ção de re que ri men to
para vo ta ção em glo bo ou por gru pos de dis po si ti vos.

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 318, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 287 do Re gi men to
Inter no, a vo ta ção em glo bo 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
5.788/90, 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.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2001. – Pa u lo 
Mi ran da.

 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to para vo ta ção em glo bo do subs ti -
tu ti vo.

As Srªs. e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, do subs ti tu ti vo

da Câ ma ra.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. 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, pas sa dos nada
me nos que 13 anos da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
de 1988, o Bra sil está pres tes a ga nhar uma lei im -
pres cin dí vel. O Esta tu to da Ci da de, pro je to que vo ta -
re mos nes te mo men to, terá in fluên cia na vida de cada 
um dos 140 mi lhões de bra si le i ros que vi vem – ou so -
bre vi vem – nas áre as ur ba nas de nos so País. 

Dos mais in ten sos do mun do, o pro ces so de ur -
ba ni za ção no Bra sil trans fe riu dos cam pos para as ci -
da des, em pou co mais de qua tro dé ca das, 40% da
po pu la ção. Tan gi dos por di fi cul da des de toda sor te,
mi lhões de bra si le i ros fo ram bus car, nos nú cle os ur -
ba nos, a vida que não pu de ram ter nas lo ca li da des
ru ra is. 

Em con tras te com o su ces so de pou cos, mu i tos
en con tra ram dra mas ain da ma i o res. O de sem pre go;
a pre ca ri e da de dos ser vi ços de edu ca ção, sa ú de e
sa ne a men to bá si co; sis te mas ine fi ci en tes de trans -
por te; a ir re gu la ri da de das pos ses de ter ra e a fa ve li -
za ção de se nham o tris te re tra to de nos sas ma i o res
ci da des, sem con tar, cla ro, com a fal ta de se gu ran ça
que te mos hoje. Ne las, al gu mas ilhas os ten tam pros -
pe ri da de no imen so oce a no de ca rên ci as. 

É ur gen te a ta re fa na ci o nal de re ver ter esse
qua dro. Aci ma das di fe ren ças par ti dá ri as e das con -
ve niên ci as po lí ti cas deve es tar o sen ti men to de in dig -
na ção con tra esse es ta do de co i sas, que re ve la, nas
mu ra lhas fic tí ci as em que as ruas se trans for ma ram,
o lar go fos so das in jus ti ças so ci a is.

Assu mir essa ta re fa foi, aliás, a pos tu ra em boa
hora ado ta da pela de le ga ção ofi ci al bra si le i ra pre sen -
te à re u nião do Cen tro das Na ções Uni das para
Assen ta men tos Urba nos, re a li za da no iní cio des te
mês em Nova Ior que, quan do os pa í ses-membros re -
la ta ram os seus es for ços no sen ti do de cum prir a
Agen da Ha bi tat, apro va da em 1996, em Istam bul. 

Se gun do da dos ofi ci a is do Ipea, ape sar dos ga -
nhos com a re du ção in fla ci o ná ria, o Bra sil ain da é o
país com o pior per fil de dis tri bu i ção de ren da en tre to -
das as na ções. Na ver da de, se a po lí ti ca eco nô mi ca

tem sido his to ri ca men te in ca paz de re du zir a ver go -
nho sa con cen tra ção de ren da na ci o nal, é pre ci so re -
co nhe cer que o in ves ti men to na qua li fi ca ção da vida
hu ma na pode, ao con trá rio, pro du zir rá pi do e in ten so
efe i to so ci al. Afi nal, os ser vi ços de sa ne a men to bá si -
co não re sul tam em me lho res con di ções de sa ú de? O 
aces so à mo ra dia e a sis te mas ade qua dos de trans -
por te não re du zem os cus tos dos or ça men tos fa mi li a -
res? A ofer ta de edu ca ção pú bli ca de qua li da de para
to dos não cons ti tui o me lhor dos in ves ti men tos e a
mais alta das pri o ri da des na ci o na is? 

Pois é exa ta men te nas ci da des que as po lí ti cas
pú bli cas se ma te ri a li zam. Ne las acon te ce o en con tro
– ou o de sen con tro – en tre go ver nan tes e go ver na -
dos, en tre o Esta do e a Na ção.

Ao co lo car à dis po si ção dos Pre fe i tos um gran -
de nú me ro de fer ra men tas para a ges tão ur ba na, o
Esta tu to da Ci da de, se bem uti li za do, aju da rá o Po der
Pú bli co a re du zir o abis mo das de si gual da des so ci a is. 
O com ba te à oci o si da de da ter ra ur ba na e à es pe cu -
la ção imo bi liá ria, o con tro le so ci al das po lí ti cas pú bli -
cas, a ges tão par ti ci pa ti va, o res pe i to às pos si bi li da -
des am bi en ta is, a for ma ção de par ce ri as com a ini ci a -
ti va pri va da, e a re cu pe ra ção dos in ves ti men tos pú bli -
cos que re sul tem em va lo ri za ção imo bi liá ria – ins tru -
men tos pre vis tos no pro je to – po dem, na prá ti ca, sig -
ni fi car no tá ve is me lho ri as para os ha bi tan tes das ci -
da des. Mo ra dia, água, as fal to, co le ta de lixo, tra ta -
men to de es go tos, pre ser va ção am bi en tal, áre as de
la zer, es co las, pos tos de sa ú de e se gu ran ça pú bli ca,
con quis tas ain da tão dis tan tes de tan ta gen te, po de -
rão mais fa cil men te al can çar gran de par ce la dos po -
bres, dos de sas sis ti dos.

No mo men to em que a ne ces sá ria Lei da Res -
pon sa bi li da de Fis cal im põe res tri ções or ça men tá ri as
aos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is, o Esta tu to da Ci da de 
po de rá fun ci o nar como uma es pé cie de ”lei de res -
pon sa bi li da de so ci al“. Além de de fi nir as di re tri zes da
po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no, pro pi ci a rá os
me i os – re cur sos ope ra ci o na is e não fis ca is – para
que os Mu ni cí pi os pos sam en fren tar seu imen so de -
sa fio.

Assim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, vi -
ve mos hoje um mo men to his tó ri co. Ao apro var mos,
como es pe ro que acon te ça, o Esta tu to da Ci da de –
que tem por au tor o sa u do so Se na dor Pom peu de
Sou sa, fa le ci do há exa tos dez anos –, es ta re mos ofe -
re cen do ao Bra sil as con di ções le ga is para trans for -
mar fa ve las em ba ir ros, as sen ta men tos em ci da des,
ex clu í dos em ci da dãos.

É esse o gran de com pro mis so que hoje se im -
põe à cons ciên cia de to dos nós.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na, por cin co
mi nu tos.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, nós, do Blo co
da Opo si ção, não po de ría mos de i xar de sa u dar o Se -
na dor Pom peu Sou sa e o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que mu i to tra ba lhou pela apro va ção des te subs ti tu ti -
vo. Mas tam bém não po de ría mos de i xar de sa u dar
mu i tas en ti da des da so ci e da de ci vil or ga ni za da que
lu ta ram, de uma for ma ad mi rá vel, em de fe sa des se
tema. 

O PLS nº 181/89, co nhe ci do como Esta tu to da
Ci da de, de au to ria do Se na dor ci ta do, re tor na ao Se -
na do Fe de ral de po is de mais de dez anos de tra mi ta -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Tra ta-se de um pro je -
to his tó ri co, cuja ori gem está não na ins ti tu ci o na li da -
de, não no Se na do Fe de ral ou na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, mas, de fato, na emen da po pu lar apre sen ta da
pelo Fó rum Na ci o nal de Re for ma Urba na à Assem -
bléia Cons ti tu in te.

Mu i tas das en ti da des que es tão aqui pre sen tes,
Se na do res, pes so as co muns, pes so as da so ci e da de
ci vil or ga ni za da par ti ci pa ram e em pe nha ram-se na
bus ca das as si na tu ras para que, por meio da emen da
po pu lar apre sen ta da pelo Fó rum Na ci o nal de Re for -
ma Urba na, pu dés se mos ter esse pro je to.

O re fe ri do Fó rum é for ma do por di ver sas or ga ni -
za ções so ci a is que li dam com a ques tão ur ba na, tais
como Orga ni za ções Não-Governamentais, as so ci a -
ções de clas se como a dos ar qui te tos, en ge nhe i ros,
geó gra fos e mo vi men tos po pu la res, e tem como ob je -
ti vo con quis tar ins tru men tos e me ca nis mos ins ti tu ci o -
na is que pos sam dar con sis tên cia à po lí ti ca ur ba na
para o con jun to do País. 

Atu al men te, o Fó rum é co or de na do por vá ri as
en ti da des: Pó lis, Fase, Fi sen ge, Fe nae, Cen tral dos
Mo vi men tos Po pu la res, União Na ci o nal dos Mo vi -
men tos de Mo ra dia e Mo vi men to Na ci o nal de Luta por 
Mo ra dia. Essas en ti da des pos si bi li ta ram, por meio da
emen da po pu lar, a cri a ção do Ca pí tu lo de Po lí ti ca
Urba na da Cons ti tu i ção. Tais en ti da des vêm, ao lon go 
da his tó ria re cen te des te País, re i vin di can do a ado -
ção de po lí ti cas pú bli cas que ga ran tam o res pe i to à
so ci e da de, de for ma ge ral, e o uso so ci al da pro pri e -
da de e da ci da de, es tra té gi as e me ca nis mos para o
com ba te à es pe cu la ção imo bi liá ria e a ga ran tia do di -
re i to e o aces so à mo ra dia e aos ser vi ços pú bli cos;
vêm pro mo ven do a dis tri bu i ção jus ta dos in ves ti men -
tos pú bli cos e, prin ci pal men te, as se gu ran do a ges tão

de mo crá ti ca da ci da de de modo que to dos os ato res
so ci a is (or ga ni za ções po pu la res e sin di ca is, ins ti tu tos 
pro fis si o na is, ONGs, em pre sá ri os, igre jas, se to res
aca dê mi cos, a so ci e da de de uma for ma ge ral) e ci da -
dãos par ti ci pem ati va men te do seu de sen vol vi men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é a re fe rên cia que faço
ao as sun to, sa u dan do to dos os par la men ta res que se 
en vol ve ram com o tema e que lu ta ram in can sa vel -
men te para a apro va ção des te pro je to. Meus cum pri -
men tos a es ses bra vos com pa nhe i ros, ci da dãos co -
muns, anô ni mos, es pa lha dos por este País, que fi ze -
ram um es for ço gi gan tes co na bus ca de as si na tu ras
que cul mi nou com a emen da po pu lar. Lem bro que to -
das as en ti da des da so ci e da de ci vil ci ta das por mim
fo ram fun da men ta is para que vo tás se mos hoje o
Esta tu to da Ci da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris Re zen de, por cin -
co mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. 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, em 1996, fui de sig na do
por esta Casa para re pre sen tar o Se na do na re a li za -
ção do gran de en con tro pro mo vi do pela ONU de no -
mi na do Ha bi tat Istam bul. Re cen te men te, na ci da de
de Nova Ior que, de cor ri dos cin co anos, tive a opor tu -
ni da de de acom pa nhar bem de per to, ao lado de ou -
tros co le gas des ta Casa, o gran de in te res se das au to -
ri da des dos pa í ses in te gran tes da ONU pela ha bi ta -
ção ur ba na, pela vida das pes so as nas ci da des, pe los 
gran des con glo me ra dos. Há ci da des que sur gem de
uma dé ca da para ou tra, al can çan do po pu la ções an -
tes ini ma gi ná ve is.

Fico fe liz em par ti ci par da vo ta ção des te pro je to
de lei que re gu la men ta dois ar ti gos da Cons ti tu i ção
Fe de ral que tra tam jus ta men te das ci da des e da vida
das pes so as nas ci da des. Espe ro que a apro va ção
des te Esta tu to di re ci o ne a vida das pes so as, so bre tu -
do nas me tró po les, para con di ções mais fa vo rá ve is,
por que, como a si tu a ção vi nha se en ca mi nhan do, as
ci da des le va vam as pes so as à in cer te za e à an gús tia
re la ti va men te ao fu tu ro. As ci da des vão cres cen do de
tal for ma que os pró pri os ad mi nis tra do res per dem a
con di ção de go ver ná-las. Isso tem suas ra zões. As ci -
da des não es ta vam pre pa ra das para essa trans for -
ma ção ra di cal. Em pou cos anos, as pes so as sa í ram
da zona ru ral e pro cu ra ram as zo nas ur ba nas. Uns,
em bus ca de edu ca ção para os fi lhos; ou tros, em bus -
ca de con di ções de tra ba lho; ou tros, en fim, vis lum -
bran do um fu tu ro me lhor. Deu no que deu: a roça está
va zia, com ape nas 18% dos 82% há mais ou me nos



50 anos, e a ma i o ria das ci da des sem ofe re cer con di -
ções de vida para o seu povo.

A Orga ni za ção das Na ções Uni das vem se pre -
o cu pan do mu i to com essa ques tão, não ape nas com
a cons tru ção de ca sas, de mo ra di as, mas, so bre tu do,
com as con di ções de vida da po pu la ção nas ci da des.
E este pro je to que ora se dis cu te – e es tou cer to de
que será apro va do – vai di re ci o nar as ci da des de tal
for ma que, in dis cu ti vel men te, mu i to dos de fe i tos, das
di fi cul da des en fren ta das atu al men te se rão sa na das. 

Por isso, Sr. Pre si den te, ma ni fes to meu apo io a
este pro je to e, ao mes mo tem po, ape lo à Casa para
que una ni me men te o apro ve mos, a fim de po der mos
en tre gar às ci da des bra si le i ras esta lei que re pu to uma
das mais im por tan tes vo ta das no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, o Esta tu to da
Ci da de, lei que es ta mos a vo tar, é um ins ti tu to pre ci o -
so para a Na ção bra si le i ra. É um pri vi lé gio es tar exer -
cen do o man da to de Se na dor e vo tar esta lei. 

Pre fe i to que fui por duas ve zes da ci da de de
Cam po Gran de – o Se na dor Lú dio Co e lho tam bém o
foi por duas ou três ve zes – sei como é di fí cil ad mi nis -
trar uma ci da de sem que te nha mos à mão a ins ti tu ci o -
na li za ção de pro ces sos per ma nen tes de pla ne ja men -
to ur ba no. A ci da de não pode cres cer de sor de na da -
men te, pois é cons tru í da para o ho mem, para se bus -
car nela a qua li da de de vida que todo ho mem de se ja. 

Re pe ti rei o que dis se cer ta vez da tri bu na, que
os gre gos di zi am que para que o es pí ri to fos se belo
era ne ces sá rio que a ci da de fos se bela. E por quê?
Por que ela se re fle te di re ta men te na pes soa. É pre ci -
so que todo mu ní ci pe se sin ta bem na sua ci da de, não 
só por ser bem ad mi nis tra da, mas por es tar es tru tu -
ral men te bem or ga ni za da, para que os ser vi ços se -
jam rá pi dos, a ad mi nis tra ção seja leve e a po pu la ção
usu frua da sua es tru tu ra com mu i ta dig ni da de e pres -
te za. Assim, a ci da de faz com que o mu ní ci pe tam -
bém seja fe liz.

Esse é o gran de ob je ti vo do Esta tu to para a or -
ga ni za ção das ci da des, onde mo ra mos, exer ce mos a
nos sa ati vi da de, te mos os nos sos fi lhos, fa ze mos a
nos sa his tó ria e cons tru í mos a nos sa cul tu ra e o nos -
so fu tu ro. Por que a ci da de não pode ser bem or ga ni -
za da?

Sin to que, de al guns anos para cá, nes sa ge ra -
ção de po lí ti cos, a que per ten ce mos, de ges tão mu ni -
ci pal – os pre fe i tos mu ni ci pa is –, hou ve um avan ço

mu i to gran de da cons ciên cia de como ad mi nis trar
uma ci da de. Este Esta tu to da Ci da de é fru to, prin ci -
pal men te, do exem plo de de ze nas de ci da des que
de mons tra ram como se faz um es ta tu to da ci da de.

O es for ço foi mu i to gran de. Lem bre mos de Cu ri -
ti ba, Vi tó ria, Flo ri a nó po lis, Cam po Gran de e tan tas
ou tras ci da des que ela bo ra ram as suas leis mu ni ci pa -
is de pla ne ja men to e de sen vol vi men to ur ba no, for -
man do uma cul tu ra na ci o nal vol ta da para a ne ces si -
da de de ins ti tu ci o na li za ção dos mu ni cí pi os nes se se -
tor. Qu e ro, aqui, pa ra be ni zar aque les pre fe i tos an te ri -
o res que fi ze ram com que hou ves se essa cons ciên cia 
na ci o nal da ne ces si da de de pla ne ja men to ur ba no,
para que o de sen vol vi men to da ci da de fos se fe i to
para o ho mem.

Des ta co, nes se Esta tu to da Ci da de, que hou ve
uma gran de e exem plar pre o cu pa ção – fato fun da -
men tal para que essa lei pros pe re e não seja oci o sa –
com a fun ção so ci al da ci da de, da pro pri e da de e de
toda a es tru tu ra à dis po si ção do ad mi nis tra dor e do
povo – não ape nas do car ro, das ár vo res e dos aci -
den tes ge o grá fi cos. De vem atu ar es sen ci al men te em
fa vor da po pu la ção essa ci da de e seus ins tru men tos.

Por tan to, de i xo os meus pa ra béns prin ci pal -
men te àque les que ela bo ra ram com mu i ta pa ciên cia
e que cons ti tu í ram o Fó rum Na ci o nal de Re for ma
Urba na, de bru ça ram-se so bre o pro ble ma e trou xe -
ram-nos um exem plo de de di ca ção com ple ta e qua se
ex clu si va a um di plo ma le gal de tan ta pro fun di da de. O 
Bra sil es ta va es pe ran do, há mu i to tem po, que esse
pro je to vi es se ao Con gres so Na ci o nal e se trans for -
mas se em lei, a fim de que pos sa mos fa zer com que
as nos sas ci da des se tor nem não só mais hu ma nas,
mas tam bém mais fá ce is de ad mi nis trar.

Meu voto cer ta men te acom pa nha o de to dos os
Se na do res hoje em ple ná rio, por que essa apro va ção
será, sem dú vi da, por una ni mi da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na por cin co mi nu -
tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém ex ter no a mi -
nha ab so lu ta sa tis fa ção e ale gria com a apro va ção
des ta ma té ria hoje, no Se na do Fe de ral. O Fó rum Na -
ci o nal da Re for ma Urba na con quis ta um es pa ço a
mais de re fe rên cia a fa vor de um Bra sil novo, de uma
so ci e da de onde a qua li da de de vida pos sa es tar mais
pre sen te di an te dos nos sos olhos.



A apro va ção do Esta tu to da Ci da de vem rom per
com o si lên cio e uma to le rân cia ina ce i tá vel que tí nha -
mos a res pe i to do que era vi ver nas ci da des bra si le i -
ras. Essa me di da for ta le ce a vi são do mu ni ci pa lis mo
bra si le i ro, cria e res ga ta o con ce i to da for ça que ti ve -
ram as ci da des no iní cio da for ma ção ur ba na no nos -
so Pla ne ta. Se com pa rar mos, há dez mil anos, quan -
do co me çou a do mes ti ca ção de ani ma is, e daí veio o
sur gi men to de ci da des, va mos ver que as ci da des
eram mais for tes até do que os ho mens. O con ce i to
de es té ti ca, de ur ba nis mo, de qua li da de de vida, de
aces so a uma ci da de era su bli me, e la men ta vel men te 
o de sen vol vi men to hu ma no às ve zes era es que ci do.
Hoje, te mos uma luta so ci al vis ce ral em to das as ci da -
des, em to dos os cen tros ur ba nos, e o pró prio con ce i -
to de es té ti ca, de am bi en te de vida, está um pou co
es que ci do, co lo ca do em se gun do pla no. Pen so que
essa me di da for ta le ce esse con ce i to de a ci da de es -
tar, no mí ni mo, à al tu ra da pró pria di men são hu ma na.

Por essa ra zão, hi po te co a mais ab so lu ta ale gria 
à apro va ção da ma té ria. Des de o mo vi men to na ci o nal 
dos sem-teto, que sai vi to ri o so com o que se es ta be -
le ce aqui, com a ra ci o na li da de, a for ça que o pro je to
dá à con du ção das po lí ti cas pú bli cas nos mu ni cí pi os,
até a jus ta con si de ra ção ao Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que tem sido um ver da de i ro após to lo des ta ma té ria
den tro do Par la men to bra si le i ro. A mi nha apro va ção à
ma té ria é fe i ta com mu i ta ale gria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung, por cin co mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, hoje ocu pei o 
ho rá rio dos ora do res ins cri tos para fa zer um lon go e
de ta lha do pro nun ci a men to so bre o as sun to; por isso,
que ro fa zer uma in ter ven ção mu i to bre ve, para re al çar 
al guns as pec tos.

To dos os que ana li sa ram ou apo i a ram a nova
Cons ti tu i ção, bem como os que a cri ti ca ram, ti ve ram
al guns pon tos de con ver gên cia. Um des ses pon tos de 
con ver gên cia fo ram os arts. 182 e 183, do Ca pí tu lo II,
que tra tam da Po lí ti ca Urba na. Por quê? Por que fo ram 
uma ino va ção da Cons ti tu i ção bra si le i ra, uma be lís si -
ma ino va ção, que, in fe liz men te, não foi le va da à fren te 
pe las au to ri da des do nos so País, par ti cu lar men te as
au to ri da des fe de ra is. O po der lo cal, na qui lo que é
pos sí vel, an tes da re gu la men ta ção, tem tra ba lha do
bem es ses dois ar ti gos da Cons ti tu i ção; mas o Go ver -
no Fe de ral não tem dado mu i ta im por tân cia à ques tão 
ur ba na. Aliás, não te mos se quer um mi nis té rio de de -
sen vol vi men to ur ba no, num País ur ba no; te mos uma

se cre ta ria que não tem sta tus de um ver da de i ro mi -
nis té rio, or ga ni za do, es tru tu ra do, para cu i dar das
ques tões ur ba nas.

A man cha ur ba na de Bra sí lia já ul tra pas sa dois
mi lhões de ha bi tan tes, che gan do a três, se gun do
nos so Co le ga re pre sen tan te de Bra sí lia que re cen te -
men te as su miu o man da to no lu gar do ex-Senador
José Ro ber to Arru da.

Se ob ser var mos o con tex to do País, mais de
80% das pes so as vi vem em ci da des. Há um gru po de
re giões me tro po li ta nas que, so ma das, de têm uma
po pu la ção aci ma de 50 mi lhões de ha bi tan tes. A mi -
sé ria no País é a mi sé ria ur ba na tam bém. Ou seja, se
80% da po pu la ção mora nos cen tros ur ba nos, al gu ma 
co i sa pró xi ma da mi sé ria, da po bre za, do anal fa be tis -
mo, das cri an ças em si tu a ção de ris co so ci al e pes so -
al está pre sen te nos cen tros ur ba nos.

De se jo pres tar uma ho me na gem ao sa u do so
Se na dor Pom peu de Sou sa, que re pre sen tou o Dis tri -
to Fe de ral e foi o au tor des se pro je to que há 12 anos
tra mi ta na Casa. E é la men tá vel que só ago ra a ma té -
ria che gue ao ple ná rio. Ain da bem que che gou, o que
é um avan ço. E não po de mos adi ar a de ci são; te mos
que vo tar no dia de hoje.

Ao con clu ir, Sr. Pre si den te, peço que seja trans -
cri to nos Ana is da Casa um ex ce len te ar ti go a res pe i -
to do Esta tu to da Ci da de. Não sei se to dos le ram, mas 
é uma des cri ção mu i to bem fe i ta por José Ro ber to
Bas sul, pu bli ca da pelo jor nal Cor re io Bra zi li en se. O
tí tu lo ”O Esta tu to da Ci da de“ vem com um sub tí tu lo:
”Inves tir na de mo cra ti za ção do aces so a con di ções
con dig nas de vida ur ba na, mais que uma ban de i ra da
luta po lí ti ca, cons ti tui ata lho in dis pen sá vel para um
pro je to na ci o nal de com ba te à po bre za mi ni ma men te
sin ce ro“.

So li ci to a trans cri ção des se ar ti go, que mos tra
os no vos ins tru men tos vin dos com o pro je to como a
ges tão de mo crá ti ca; o pla no di re tor, que já está con -
sa gra do na Cons ti tu i ção, para ci da des aci ma de 20
mil ha bi tan tes; a ques tão do par ce la men to, edi fi ca -
ção, uti li za ção com pul só ria de áre as oci o sas, por que
são vas tas as áre as oci o sas dos es pa ços ur ba nos do
nos so País; a ques tão do IPTU pro gres si vo; a de sa -
pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los da dí vi da pú bli -
ca; o usu ca pião es pe ci al para imó ve is ur ba nos; a con -
ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra dia; a ques -
tão do di re i to de su per fí cie, so bre o qual eu já me pro -
nun ci ei hoje; a ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir
e de al te ra ção de uso; ope ra ções ur ba nas con sor ci a -
das; trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir; es tu do de
im pac to de vi zi nhan ça; e as sim por di an te.



Sr. Pre si den te, hoje, es ta mos com uma agen da
cor re ta para o Par la men to bra si le i ro no sen ti do de re -
gu la men tar dois ar ti gos da Cons ti tu i ção, da ma i or im -
por tân cia, que cu i dam de uma si tu a ção caó ti ca: o pro -
ces so de ur ba ni za ção do nos so País nos úl ti mos 40
ou 50 anos. Não tem pre ce den te um pro ces so de ur -
ba ni za ção como o nos so, tão rá pi do e tão caó ti co, e
que pre ci sa ser cor ri gi do com pla ne ja men to e com
ins tru men tos ade qua dos nas mãos dos ges to res pú -
bli cos mu ni ci pa is.

Mu i to obri ga do.

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

O Esta tu to da Ci da de

Inves tir na de mo cra ti za ção do aces so a con di ções con dig -
nas de vida ur ba na, mais que uma ban de i ra da luta po lí ti ca, cons -
ti tui ata lho in dis pen sá vel para um pro je to na ci o nal de com ba te à
po bre za mi ni ma men te sin ce ro.

                   José Ro ber to Bas sul

O Bra sil está pres tes a ga nhar uma lei im pres -
cin dí vel. No úl ti mo dia 30, a Co mis são de Assun tos So -
ci a is do Se na do, apro vou por una ni mi da de o pa re cer
do se na dor Ma u ro Mi ran da (PMDB-GO) fa vo rá vel ao
Esta tu to da Ci da de, pro je to de lei que re gu la men ta o
ca pí tu lo da po lí ti ca ur ba na da Cons ti tu i ção de 88. Fal ta
ago ra ape nas a de li be ra ção do ple ná rio para que a pro -
po si ção, apre sen ta da em 1989 pelo sa u do so se na dor
Pom peu de Sou sa, siga para a san ção do pre si den te
da Re pú bli ca.

Qu a tro em cada 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.

A Cons ti tu i ção de 88, pela pri me i ra vez na his tó -
ria cons ti tu ci o nal do país, de di cou um ca pí tu lo es pe cí fi -
co à po lí ti ca ur ba na. Na es sên cia, o tex to cons ti tu ci o nal 
ele ge o pla no di re tor como pa ra dig ma do cum pri men to
da fun ção so ci al da pro pri e da de, mas re pre sa sua efi -
cá cia quan do re me te a fi xa ção das di re tri zes da po lí ti ca 
e a apli ca ção de pe na li da des à re gu la men ta ção em lei
fe de ral. É o que faz o Esta tu to da Ci da de. Espé cie de
”ca i xa de fer ra men tas“, a nova lei do ta rá o po der pú bli -
co de base le gal para as ações dos go ver nos lo ca is.

Para a efe ti va ção das di re tri zes ge ra is da po lí ti -
ca ur ba na (a ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is, 
o pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci da des, a
pro te ção do meio am bi en te na tu ral e do pa tri mô nio cul -
tu ral, 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 e 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, en tre ou tras), o pro je to uti li -
za os se guin tes ins tru men tos:

1) Ges tão de mo crá ti ca, que de ve rá ocor rer por
meio da ação de ór gãos co le gi a dos de po lí ti ca ur ba na,
da re a li za ção de de ba tes, au diên ci as e con sul tas pú bli -
cas, da ini ci a ti va po pu lar de leis, pla nos e pro je tos, do
re fe ren do e do ple bis ci to.

2) Pla no Di re tor: obri ga tó rio para ci da des com
mais de vin te mil ha bi tan tes e re fe rên cia para o cum pri -
men to da fun ção so ci al da pro pri e da de (art. 182, 1º e
2º, da CF), o Pla no Di re tor pas sa a ser exi gi do tam bém 
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.

3) Par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção com -
pul só ri os: a oci o si da de de vas tas ex ten sões de ter re -
nos ur ba nos já do ta dos de in fra-estrutura é 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 pú bli cos e a so bre va lo ri za ção
fun diá ria. Pre vis to no art. 182, 4º, da Cons ti tu i ção,
como pri me i ra pe na li da de pela re ten ção oci o sa de ter -
re nos, esse dis po si ti vo ca re ce de re gu la men ta ção em
lei fe de ral para tor nar-se apli cá vel.

4) IPTU pro gres si vo no tem po: se gun da san ção
pre vis ta na se qüên cia do 4º do art. 182 para com ba ter
a oci o si da de de ter re nos ur ba nos.

5) De sa pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los da 
dí vi da pú bli ca: tra ta-se da úl ti ma das 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. Tor -
na a de sa pro pri a ção de imó ve is ur ba nos oci o sos se -
me lhan te à que ocor re para fins de re for ma agrá ria.

6) Usu ca pião es pe ci al: a usu ca pião es pe ci al de
imó vel ur ba no cons ti tui dis po si ti vo au to-aplicável da
Cons ti tu i ção. O Esta tu to da Ci da de, con tu do, am plia a
pos si bi li da de de ini ci a ti va para a usu ca pião co le ti vo, o
que pode fa ci li tar a re gu la ri za ção fun diá ria de áre as ur -
ba nas de di fí cil in di vi du a li za ção, como as fa ve las.

7) Con ces são de uso es pe ci al para fins de mo -
ra dia: ins tru men to ino va dor, per mi te que imó ve is pú bli -
cos ocu pa dos há mais de cin co anos sem opo si ção te -
nham a pos se re gu la ri za da.

8) Di re i to de su per fí cie: per mi te a trans fe rên cia,
gra tu i ta ou one ro sa, do di re i to de cons tru ir sem que
este al can ce o di re i to de pro pri e da de do ter re no. Tor na
mais fle xí i vel a uti li za ção de ter re nos ur ba nos.

9) Di re i to de pre emp ção: as se gu ra pre fe rên cia
ao po der pú bli co na aqui si ção de imó ve is ur ba nos des -
de que, de vi da men te no ti fi ca do pelo pro pri e tá rio, ma ni -
fes te o in te res se pela com pra, no pra zo de trin ta dias,
fin do o qual o di re i to de i xa de pre va le cer. Obje ti va per -
mi tir a for ma ção de es to que-de-terras pú bli cas sem a
ne ces si da de de pro ce di men tos de de sa pro pri a ção.

10) Ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de
al te ra ção de uso: con sis te na pos si bi li da de de o mu ni -
cí pio es ta be le cer de ter mi na do co e fi ci en te de apro ve i ta -
men to dos ter re nos a par tir do qual o di re i to de cons tru -
ir ex ce den te deve ser ad qui ri do do po der pú bli co. O
mes mo de ve rá ocor rer quan do o uso for al te ra do e re -
sul tar na va lo ri za ção do imó vel.

11) Ope ra ções ur ba nas con sor ci a das: per mi tem
um con jun to de in ter ven ções e me di das, con sor ci a das
en tre po der pú bli co e ini ci a ti va pri va da, com vis tas a al -
can çar trans for ma ções ur ba nís ti cas de ma i or mon ta.



12) Trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir: fa cul ta
o exer cí cio des se di re i to em imó vel dis tin to do que ori -
gi nal men te o de ti nha. Me ca nis mo útil para a im plan ta -
ção de equi pa men tos ur ba nos (re duz os cus tos de de -
sa pro pri a ção), para a pre ser va ção do pa tri mô nio his tó -
ri co e cul tu ral e para a re gu la ri za ção de áre as ocu pa -
das por po pu la ção de ba i xa ren da.

13) Estu do de im pac to de vi zi nhan ça: do cu men -
to téc ni co a ser exi gi do com base em lei mu ni ci pal para 
a con ces são de li cen ças e au to ri za ções de cons tru ção, 
am pli a ção ou fun ci o na men to.

Res ta a per gun ta es sen ci al: com o Esta tu to da
Ci da de a qua li da de da vida ur ba na no Bra sil vai me lho -
rar? Não ne ces sa ri a men te. 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. No en tan to, é fun da men -
tal que te nha mos uma lei, mes mo que fa ça mos res tri -
ções a ela. Nes se caso, pior que uma le gis la ção im per -
fe i ta é a si tu a ção de hoje, de le gis la ção ne nhu ma.

Mas, ao lado da lei, se rão im por tan tes a con du ta 
po lí ti ca e a qua li fi ca ção dos ges to res mu ni ci pa is. Não
para ne gar a re vo lu ção do co nhe ci men to que se en -
con tra em mar cha, mas, ao con trá rio, para sa ber di ri -
gi-la no sen ti do da so ci a li za ção dos seus be ne fí ci os. E
é exa ta men te nas ci da des que isso pode acon te cer.

Se abri gam 80% dos bra si le i ros, po de-se in fe rir
que as ci da des abri gam tam bém 80% da po bre za do
Bra sil. E a con cen tra ção fí si ca, pró pria das ocu pa ções
ur ba nas, ex põe mais cla ra men te a tra gé dia da con cen -
tra ção da ren da na ci o nal. De ou tra par te, o ter ri tó rio ur -
ba no real, mais que o ter ri tó rio vir tu al da po lí ti ca eco nô -
mi ca, pode for ne cer a cha ve do enig ma: como re du zir a 
de si gual da de so ci al numa eco no mia que, an tes de re -
du zir a ini qüi da de da dis tri bu i ção da ren da na ci o nal,
pas sou a agra vá-la pela in cor po ra ção de tec no lo gi as
ino va do ras e pela ado ção dos pre ce i tos da com pe ti ti vi -
da de glo bal?

Inves tir na de mo cra ti za ção do aces so a con di -
ções con dig nas de vida ur ba na, mais que uma ban de i -
ra da luta po lí ti ca, cons ti tui ata lho in dis pen sá vel para
um pro je to na ci o nal de com ba te à po bre za mi ni ma men -
te sin ce ro. Fa ci li tar o aces so à mo ra dia, do tar as ci da -
des de sis te mas de cen tes 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 d’água e es go ta men to sa ni tá rio, ti rar cri an ças da 
rua e le vá-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. Re sul tam, afi nal, numa for ma efi caz de me lho rar
a par ti lha da ren da na ci o nal.

Na ver da de, a des pe i to dos gra ves pro ble mas
que lhe ser vem ao mes mo tem po de ca u sa e efe i to, as
ci da des re ú nem, como ne nhum ou tro tipo de agru pa -
men to hu ma no, con di ções cul tu ra is e ma te ri a is — me i -
os e mo dos — ca pa zes de pro pi ci ar a ele va ção dos pa -
drões de dig ni da de, dos prin cí pi os éti cos e dos ní ve is
de qua li fi ca ção que de vem al can çar as so ci e da des or -
ga ni za das. Ca rên ci as, aliás, que têm man cha do, com
per ma nen te atu a li da de, a so fri da his tó ria do Bra sil.

          José Ro ber to Bas sul é ar qui te to

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do de acor do com o Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. 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, esse pro je to tem dois
ele men tos sim bó li cos, que des de logo jus ti fi ca ri am
mi nha de ci são de vo tar fa vo ra vel men te. 

O pri me i ro é o fato de seu re la tor ser o Se na dor
Ma u ro Mi ran da, que tem uma atu a ção ex tre ma men te
con sis ten te e pre o cu pa-se com a área da ha bi ta ção,
das ques tões ur ba nas e so ci a is. S. Exª, como já dis se, 
é um ho mem vol ta do para esse tema e, por tan to, tem
a cre di bi li da de do co nhe ci men to, a cre di bi li da de de
quem se pre o cu pa po lí ti ca e so ci al men te com essa
ma té ria.

O se gun do ele men to é ex tre ma men te afe ti vo e
ao mes mo tem po his tó ri co. O au tor des se pro je to, Se -
na dor Pom peu de Sou sa, foi uma das gran des fi gu ras
que to mou as sen to nas ban ca das des ta Casa. Sen tar
ao lado dele para con ver sar era sem pre um ato es ti -
mu lan te de apren di za gem, de re no va ção e de re ju ve -
nes ci men to in te lec tu al, pois, ape sar dos seus qua se
80 anos, ti nha uma dis po si ção po si ti va para en fren tar
a vida. Po de-se di zer que o Se na dor Pom peu de Sou -
sa era um ho mem pes si mis ta na aná li se e oti mis ta na
ação. Esse tipo de com por ta men to, tan to dele como
de ou tros, mas dele prin ci pal men te, pude per ce ber,
como Co le ga, na con vi vên cia ca lo ro sa, ami ga e es -
tre i ta.

Sr. Pre si den te, pude par ti ci par da apro va ção
des se pro je to há mais de uma dé ca da. Infe liz men te
ele re ce beu da Câ ma ra dos De pu ta dos o tra ta men to
li ge i ro, su per fi ci al, de sin te res sa do, pou co apro fun da -
do que ela dá aos pro je tos que têm ori gem no Se na -
do; lá ele dor mi tou du ran te lon gos anos. Ago ra, fe liz -
men te, re tor na a esta Casa. Entre tan to, fico a me per -
gun tar se pro je tos ou emen das cons ti tu ci o na is ab so -
lu ta men te fun da men ta is e inex ce dí ve is – nós apro va -
mos aqui mu dan ças pro fun das, vis ce ra is, es tru tu ra is
na or ga ni za ção cons ti tu ci o nal do país – de vem aguar -
dar a len ti dão, a le tar gia pro fun da da Câ ma ra dos De -
pu ta dos ao tra tar dos as sun tos vo ta dos e apro va dos
pelo Se na do Fe de ral.

O mes mo acon te ce com a emen da cons ti tu ci o -
nal que res trin ge o uso de me di das pro vi só ri as; com a 
emen da cons ti tu ci o nal que de li mi ta e es tre i ta o ins ti -
tu to da imu ni da de par la men tar, equi vo ca da e ne ga ti -
va men te usa do hoje em dia; com o pro je to de lei de
im pren sa, que re gu la men ta ní ve is de li ber da de de ex -
pres são como o País nun ca co nhe ceu, re vo ga a atu al



Lei de Impren sa, ain da ori gi ná ria do pe río do da Di ta -
du ra, e su pri me as pe nas de pri são para jor na lis tas.
Tudo isso dor me o sono pro fun do da eter ni da de lá
nas ga ve tas, imen sas, da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Sr. Pre si den te, a ma té ria aqui che gou após doze 
anos, mas che gou! Eu po de ria, num gran de exer cí cio
e num es for ço de me mó ria, de cer ta for ma, re lem brar
o que foi aque le epi só dio no qual foi apro va do esse
pro je to, mas não vou fa zê-lo por que o tem po é es cas -
so. Ape nas faço este re gis tro para de mons trar o tra ta -
men to que re ce bem da Câ ma ra os pro je tos de lei e as 
emen das cons ti tu ci o na is que têm ori gem no Se na do
da Re pú bli ca. É lon ga e pe no sa a tra je tó ria que tem
de per cor rer um pro je to de au to ria de Se na dor, da
qual não es ca pou este de au to ria do ines que cí vel Se -
na dor Pom peu de Sou sa.

Sr. Pre si den te, pre o cu pa-me ape nas o fato de
que ti ve mos aqui uma com ple xa, lon ga e di fí cil crí ti ca
e apro fun da da dis cus são a res pe i to do pro je to, que é
da ma i or im por tân cia. Ele foi para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, onde re ce beu emen das, e ago ra vol ta a esta 
Casa sob a for ma de subs ti tu ti vo. Aqui che gan do, a
ma té ria ape nas foi sub me ti da à Co mis são de Assun -
tos So ci a is.

Pa re ce-me, sal vo me lhor ju í zo da Mesa, que a
ma té ria tam bém de ve ria ter per cor ri do a Co mis são de 
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, já que toca numa
fran ja mu i to de li ca da da Cons ti tu i ção: a das com pe -
tên ci as co muns ou do con fli to de com pe tên cia en tre
Mu ni cí pi os, Esta dos e União. O pro je to é um es ta tu to
ex tre ma men te com ple xo. Sub me tê-lo à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia tal vez fos se o me -
lhor ca mi nho, em bo ra, na sua ori gem, já hou ves se
pas sa do por essa Co mis são e tam bém pela Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma -
ra dos De pu ta dos. Como hou ve subs ti tu ti vo, tal vez
me re ces se um es tu do de ta lha do, um es tu do mais
apro fun da do.

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, faço o re gis -
tro, até por um de ver de ofí cio, como mem bro da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

Entre tan to, não pos so de i xar de re gis trar que
esse é me re ce dor do ma i or apla u so o pa re cer do Se -
na dor Ma u ro Mi ran da. Aqui dou meu voto em ho me -
na gem a esse gran de ami go fa le ci do, o sa u do so Se -
na dor Pom peu de Sou sa, ao lado do qual me sen tei
nes ta Casa,

O SR PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Sras e

Srs. Se na do res, nos úl ti mos dez anos, como já foi dito 
pe los Se na do res que me an te ce de ram, o Pro je to de
Lei nº 181, de 1989, tra mi tou no Se na do Fe de ral, de
onde é ori gi ná rio. Apro va do, foi à Câ ma ra dos De pu -
ta dos, e ago ra re tor na para vo ta ção, com as mo di fi ca -
ções re a li za das na que la Casa.

Esse pro je to se ca rac te ri za por uma con quis ta
his tó ri ca do Fó rum Na ci o nal da Re for ma Urba na, do
qual par ti ci pa ram ins ti tu i ções e or ga ni za ções so ci a is
que li dam com ques tões ur ba nas, re pre sen tan tes de
tra ba lha do res, re pre sen tan tes da clas se em pre sa ri al, 
e ain da o IAB (Insti tu to de Arqui te tos do Bra sil), a
ANPUR (Asso ci a ção Na ci o nal de Pós-Graduação em 
Pla ne ja men to Urba no), o IBAM (Insti tu to Bra si le i ro de 
Admi nis tra ção Mu ni ci pal), en tre ou tros.

Nas co mis sões da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
au diên ci as e se mi ná ri os, foi de ba ti do esse as sun to.
Daí re sul tou o apri mo ra men to des se pro je to que hoje
re tor na a esta Casa.

Te mos cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, de que ele é fun da men tal à po pu la ção bra si le i -
ra e, prin ci pal men te, às ci da des des te País, onde
80% da po pu la ção bra si le i ra mora. Se olhar mos a si -
tu a ção das ci da des hoje, va mos en con trar uma pre -
ca ri e da de mu i to gran de na cons tru ção de lo tes ur ba -
nos. Há au sên cia de áre as ver des e de la zer. Está ali a 
co no ta ção viva da po bre za, da dis cri mi na ção e da
con cen tra ção de ren da, na cons tru ção da que les que
po dem e da que les que so bre vi vem nas fa ve las em
pre cá ri as con di ções.

O Esta tu to da Ci da de vem para mos trar que os
ad mi nis tra do res pre ci sam de po lí ti cas ur ba nas e de
re cur sos para o seu de sen vol vi men to, além de ins tru -
men tos le ga is ca pa zes de abri gar as ações que ne -
ces si tam re a li zar e são re cla ma das pe las po pu la ções 
do País in te i ro. O Esta tu to des ti na-se exa ta men te a
su prir essa ca rên cia le gal e es ta be le ce, de iní cio, as
di re tri zes ge ra is da po lí ti ca ur ba na:

”a) ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is;

b) ges tão de mo crá ti ca:

c) 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;

d) pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci da -
des;

e) 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;

f) or de na ção e con tro le do uso do solo;

g) com ple men ta ri da de en tre as ati vi da des ur ba -
nas e ru ra is;



h) 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;

i) jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus da ur -
ba ni za ção;

j) pri vi lé gio para in ves ti men tos ge ra do res do
bem-estar ge ral;

l) 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;

m) pro te ção do meio am bi en te na tu ral e do pa -
tri mô nio cul tu ral;

n) 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 plan ta ção de em pre en di -
men tos im pac tan tes;

o) 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;

p) sim pli fi ca ção da le gis la ção;
q) iso no mia de con di ções para agen tes pú bli cos 

e pri va dos“. 
Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, a abran gên cia

des te pro je to. De ve ria ter sido mais de ba ti do ago ra
nes te se gun do mo men to nes ta Casa? Tal vez, pois,
afi nal de con tas, ele vem como um subs ti tu ti vo mo di fi -
ca do, aper fe i ço a do, como o pró prio Re la tor des ta ca.

O Esta tu to da Ci da de, como é cha ma do este
pro je to, por si só me lho ra rá a qua li da de de vida nas
ci da des? Não sa be mos. Cre io que não ne ces sa ri a -
men te, pois o País pre ci sa de uma me lhor e jus ta dis -
tri bu i ção de ren da, para que as pes so as re al men te
pos sam vi ver com dig ni da de, ter tra ba lhos e sa lá ri os
que lhes dêem con di ções de vida me lhor, con di ções
mí ni mas que a pró pria Cons ti tu i ção pre vê: la zer, edu -
ca ção e sa ú de.

Esta nor ma le gal que está sen do vo ta da, se não
é per fe i ta é ur gen te men te ne ces sá ria. Por isso, Sr.
Pre si den te, cum pri men to o Re la tor des ta ma té ria,
Se na dor Ma u ro Mi ran da, que se de di cou com co nhe -
ci men to e es pí ri to pú bli co de quem in se riu na Cons ti -
tu i ção Fe de ral que mo ra dia tam bém é um di re i to de
todo ci da dão bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, este Subs ti tu ti vo, que re gu la -
men ta os arts. 182 e 183 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
visa à pro te ção da fun ção so ci al da pro pri e da de, tais
como Pla no Di re tor, IPTU pro gres si vo, de sa pro pri a -
ção para fins de re for ma ur ba na, usu ca pião ur ba no e
os ins tru men tos de ges tão de mo crá ti ca da ci da de.

O Esta tu to da Ci da de ins ti tui di ver sos ins tru -
men tos que per mi tem o de sen vol vi men to ur ba no na
ci da de, como o di re i to de su per fí cie, a ou tor ga one ro -
sa do di re i to de cons tru ir, a trans fe rên cia do di re i to de

cons tru ir, as ope ra ções ur ba nas, o di re i to de pre emp -
ção e o im pac to de vi zi nhan ça. O Esta tu to da Ci da de
é im por tan te por que é a res pon sa bi li za ção dos agen -
tes pú bli cos pelo não-cumprimento das nor mas re gu -
la men ta do ras des ses ins tru men tos de po lí ti ca ur ba -
na. Sua im por tân cia é in con tes tá vel, ten do em vis ta
que for ne ce aos nos sos Mu ni cí pi os a com pe tên cia
para apli car ins tru men tos de po lí ti ca ur ba na vol ta dos, 
so bre tu do, para en fren tar a se gre ga ção e a ex clu são
so ci al e ter ri to ri al nas ci da des, ga ran tin do uma me -
lhor qua li da de de vida para to dos. Meus cum pri men -
tos ao Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Nova da Cos ta por cin co mi -
nu tos.

O SR. NOVA DA COSTA (PMDB – AP. 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, de se jo ape nas
enal te cer este Pro je to que hoje está sen do de ba ti do
nes ta Casa, o Esta tu to da Ci da de, e o faço lem bran do 
al guns anos atrás, quan do par ti ci pei da Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to do Cen tro-Oeste. Ali, tí -
nha mos o es bo ço de um pro gra ma para de fi nir, no
âm bi to re gi o nal, a hi e rar qui za ção ur ba na e tam bém o
es pa ço ur ba no, para que as ci da des sur gis sem como
um am bi en te de ofer ta de me lho res for mas de vida e
de me lho res for mas de ci vi li za ção a sua po pu la ção.

Infe liz men te, o pla ne ja men to re gi o nal du rou
pou co. A Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Cen tro-Oeste, ins tru men to dos mais im por tan tes
para dis ci pli nar uma ocu pa ção re cen te, fin dou. Não
dis pú nha mos de ad mi nis tra ção de in cen ti vos fis ca is,
e o pla ne ja men to não re sis tiu ante ou tras ati tu des e
pri o ri da des de ação go ver na men ta is. Faço esse de -
po i men to para de po is de tan tos anos ver sur gir um
es bo ço e um pro je to com me ca nis mos e ins tru men tos 
ca pa zes de or de nar uma ci da de e equi li brá-la.

Pa ra be ni zo o Re la tor Ma u ro Mi ran da e, com mu -
i ta emo ção, lem bro o au tor des te pro je to, o
ex-Senador Pom peu de Sou sa, com quem con vi vi
numa si tu a ção um tan to de li ca da. Re cu pe ra va-me de
um gra ve aci den te de ôni bus e o ex-Senador Pom peu
de Sou sa ocu pa va um apar ta men to ao lado do meu.
Esta be le ceu-se, daí, en tre mim e ele, um en ten di -
men to de sa u do sa me mó ria. Tam bém via o ca ri nho
que o Dr. Cam pos da Paz de di ca va àque le ilus tre ho -
mem pú bli co, de tan tos tra ba lhos de i xa dos nes te
Con gres so Na ci o nal.

Acre di to que o Esta tu to da Ci da de não será su fi -
ci en te se não hou ver uma po lí ti ca de de sen vol vi men -
to re gi o nal que con si de re o es pa ço e o ho mem, o



meio ru ral e o ur ba no e que es ta be le ça as con di ções
para que o ho mem tam bém te nha ren da, al can çan do
no vos ní ve is de ati vi da de.

De fen do ain da a po lí ti ca de de sen vol vi men to re -
gi o nal, a ciên cia re gi o nal como fun da men to para o
pla ne ja men to na ci o nal. O Mu ni cí pio é a cé lu la ma ter
do de sen vol vi men to. Vi ci da des cres ce rem, vi Ma ca -
pá sur gir em 1950, quan do ali che guei. Ape sar dos
me ca nis mos exis ten tes e dos pla ne ja men tos ur ba nos 
que fo ram fe i tos, não se con se guiu dis ci pli nar o in cha -
ço por que pas sam as ci da des. Fal ta o pla ne ja men to
ru ral, que cria as con di ções para que o ho mem, nos
lu ga res mais iso la dos, ve nha mos trar con di ções de
vida, de tra ba lho para que pos sa fo men tar os se to res
pro du ti vos.

Qu e ro fa zer essa lem bran ça por que, em que
pese o Esta tu to da Ci da de ser um ins tru men to mu i to
bom, pre ci o so e que me re ce todo o nos so apo io  vo ta -
rei a fa vor , mas de se jo, nes ta opor tu ni da de, di zer que 
só o pla ne ja men to ur ba no sem o apo io do de sen vol vi -
men to ru ral, di fi cil men te te ría mos uma har mo nia e
uma in te gra ção de se ja das. E para que o de sen vol vi -
men to re gi o nal pro mo va o de sen vol vi men to de cada
Mu ni cí pio e de cada re gião, tem que le var em con si -
de ra ção os seus as pec tos in ter-regionais e fa zer o de -
sen vol vi men to de cada Esta do.

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

do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las por cin co
mi nu tos.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA. 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, há dé ca das, que
no Bra sil a po pu la ção ur ba na pas sou a ser su pe ri or à
po pu la ção ru ral. So mos, como se con ce i tua, uma so -
ci e da de ur ba na. No en tan to, a ques tão ur ba na, em
ne nhum mo men to em pol ga o País. Ti ve mos toda
aque la fase do BNH, do Serf hau, dos con jun tos ha bi -
ta ci o na is, do sa ne a men to, cu jas me tas nun ca fo ram
al can ça das, cu jos pro ble mas de fi nan ci a men to per -
sis ti ram. O que ve mos hoje é que a qua li da de de vida
nas ci da des se de te ri o rou, o pro ble ma ha bi ta ci o nal se 
agra vou, o Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção se cou
como fon te de fi nan ci a men to, tra zen do gra ves pro ble -
mas para o equi lí brio fis cal, pois acu mu lou dé fi cits na
con ta do Fun do de Com pen sa ção da Va ri a ção Sa la ri -
al. Tudo isso fez com que o pro ble ma ur ba no fos se
aban do na do, fos se es que ci do, como se não vi vês se -
mos nas ci da des.

O Esta tu to da Ci da de é im por tan tís si mo. É mu i -
to sig ni fi ca ti vo que o apro ve mos, ape sar dos tre ze

anos de tra mi ta ção, no li mi ar des te novo sé cu lo, por -
que pos si bi li ta ao Bra sil en fren tar e equa ci o nar os
pro ble mas das ci da des, que es tão com pro me ten do
cada vez mais a qua li da de de vida do ci da dão bra si le -
i ro. So bre tu do no âm bi to das ci da des, é pre ci so pre o -
cu par-se com os cus tos de ur ba ni za ção. As ci da des
se ex pan dem de ma si a da men te, de for ma des con tí -
nua, de i xan do es pa ços va zi os, do ta dos de in -
fra-estrutura, que não são ocu pa dos, que não têm
apro ve i ta men to, que têm um alto cus to para toda a
so ci e da de.

Os no vos ins tru men tos tra zi dos pelo Esta tu to da 
Ci da de pos si bi li ta rão que as ques tões se jam en fren -
ta das, equa ci o na das e tra ta das ade qua da men te. Em
mu i tos ca sos, al gu mas Pre fe i tu ras até con se gui ram
mo der ni zar ad mi nis tra ti va men te sua ges tão. Mas a
mo der ni za ção ins ti tu ci o nal, a par tir dos no vos ins tru -
men tos ago ra cri a dos pelo Esta tu to, os qua is não
cabe enu me rar nem so bre eles dis cor rer, pos si bi li ta -
rão que essa ges tão efi ci en te ocor ra en tre nós, para
que pos sa mos ter ci da des me lhor or de na das, no que
diz res pe i to ao apro ve i ta men to do seu atu al te ci do ur -
ba no e aos mo de los da sua ex pan são.

Tra ta-se, por con se guin te, de uma lei im por tan -
tís si ma e fun da men tal a fim de que pos sa mos ter o or -
de na men to in tra-urbano. Con tu do, isso ain da não re -
sol ve rá o pro ble ma gra ve no País: a con cen tra ção da
po pu la ção em pou cas ci da des. Sa be mos que, dos
5.500 Mu ni cí pi os bra si le i ros, pou co mais de 200 ou
300 Mu ni cí pi os con cen tram a po pu la ção de for ma de -
se qui li bra da. O mes mo de se qui lí brio que ob ser va -
mos em re la ção às re giões do País tam bém ocor re
nas ci da des; um de se qui lí brio ex tre ma men te one ro so 
para a Na ção e a so ci e da de. Nes se caso, cabe con si -
de rar que so men te uma po lí ti ca de or de na men to ter ri -
to ri al, de de sen vol vi men to re gi o nal, cor ri gi ria efe ti va -
men te ou tra dis tor ção que há na ques tão da evo lu ção
da rede ur ba na do País.

Sr. Pre si den te, não que ro en cer rar a mi nha ma -
ni fes ta ção sem cha mar a aten ção para ou tro as pec to.
Não bas ta que se apro ve um novo ins tru men tal le gal
que pos si bi li te a mo der ni za ção ins ti tu ci o nal das nos -
sas ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, se não fo rem to ma -
das ou tras pro vi dên ci as. É pre ci so ca pa ci tar re cur sos
hu ma nos nos Mu ni cí pi os e pre pa rar as Pre fe i tu ras
para que apli quem essa lei que es ta mos apro van do
nes te mo men to. É ne ces sá rio ha ver ca pa ci ta ção e
as sis tên cia téc ni ca. Nós, no Bra sil, es ta mos fa zen do
des cen tra li za ção, mas não ca pa ci ta ção. Esta mos em -
pur ran do os pro ble mas de uma ins tân cia su pe ri or de
Go ver no para ou tra ins tân cia in fe ri or sem dar-lhes



ins tru men tal téc ni co ca paz de apli car bem o que está
sen do dis po ni bi li za do.

O pro je to me re ce todo o nos so apo io. Por isso,
vo ta re mos a fa vor dele, mas é pre ci so que se com ple -
men te a ação, fa zen do com que a ca pa ci ta ção de re -
cur sos hu ma nos e o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal das
Pre fe i tu ras pos si bi li tem que essa lei não seja uma lei
para não pe gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, por cin co 
mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. 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, as ra zões que nos
le vam à apro va ção des se pro je to já fo ram su fi ci en te -
men te ex pla na das pe los Se na do res que abor da ram o 
as sun to com base no ex ce len te re la tó rio do Se na dor
Ma u ro Mi ran da. Nada res ta, Sr. Pre si den te, se não
ma ni fes tar o re go zi jo que faço ques tão de de mons trar 
pela im por tân cia que esse pro je to tem. Fa ço-o em
nome pes so al e no de meu Par ti do, o PSB.

O pro je to tem ori gem numa ini ci a ti va do sa u do -
so e ilus tre do Se na dor Pom peu de Sou za, or gu lho
des ta Casa, que com pre en deu a im por tân cia das
ques tões ur ba nas em nos so País para o nos so de -
sen vol vi men to tan to eco nô mi co, quan to so ci al, e ela -
bo rou um ex ce len te pro je to de lei, apro va do e re me ti -
do à Câ ma ra dos De pu ta dos, onde de mo rou mu i tos
anos. Não obs tan te a de mo ra, não va mos de i xar de
re co nhe cer que a Câ ma ra dos De pu ta dos fez um tra -
ba lho de es cu ta, de au diên ci as pú bli cas su ces si vas,
con cla man do to das as en ti da des re pre sen ta ti vas da
so ci e da de que li dam com o pro ble ma, até che gar a
uma so lu ção de con sen so, unâ ni me en tre to das es -
sas as so ci a ções e en ti da des que hoje es tão pe din do
a apro va ção, tam bém unâ ni me do Se na do Fe de ral
des se pro je to. São en ti da des que vão des de a Fe de -
ra ção das Asso ci a ções de Mo ra do res à Con fe de ra -
ção Na ci o nal das Asso ci a ções de Mo ra do res, além
das en ti da des re pre sen ta ti vas dos me i os aca dê mi -
cos, de pós-graduação e ur ba nis mo, Insti tu to de
Arqui te tos, Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni -
ci pal – Ibam -, en ti da de que his to ri ca men te se des ta -
cou no es tu do e na aná li se das ques tões mu ni ci pa is.
Enfim, to dos são unâ ni mes em pe dir a apro va ção, e
es ta mos aqui nes ta tar de, que há de ser me mo rá vel
por isto, apro van do um pro je to da mais alta im por tân -
cia para o de sen vol vi men to bra si le i ro, que vai or de -
nar, da qui para a fren te, o cres ci men to e o de sen vol vi -
men to das nos sas ci da des, his to ri ca men te e com mu -

i ta fre qüên cia mar ca das por um pa drão um tan to caó -
ti co de cres ci men to.

Qu e ro ape nas ex pres sar isso, dan do se qüên cia
e se cun dan do as pa la vras de to dos os que aqui se
pro nun ci a ram a fa vor, ma ni fes tan do a in ten ção do
nos so Par ti do, PSB, de apro var com re go zi jo este
pro je to, exal tan do a me mó ria do seu cri a dor, que foi o
gran de Se na dor Pom peu de Sou sa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, por cin co mi -
nu tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quem foi Pre fe i to como
eu fui – e mu i tos Se na do res tam bém fo ram – sabe
das di fi cul da des de se or ga ni zar um Mu ni cí pio. São
di fi cul da des mil que se in ter põem no ca mi nho dos ad -
mi nis tra do res mu ni ci pa is.

Este pro je to, que tra mi ta há mais de uma dé ca -
da e que pas sou por au diên ci as pú bli cas e por am pla
dis cus são no seio da so ci e da de, a meu ver, tem gran -
de mé ri to, por que cria um es ta tu to. Ele é uma bús so la
para os di ri gen tes mu ni ci pa is, por que es ta be le ce cri -
té ri os e di re tri zes para uma boa ad mi nis tra ção. E o
que é, hoje, fa zer uma boa ad mi nis tra ção? É me lho rar 
a qua li da de de vida da po pu la ção. 

Qu an do fala em de sen vol vi men to, o pro je to
com pa ti bi li za o de sen vol vi men to com o meio am bi en -
te. Nós to dos fa la mos em de mo cra cia, e o pro je to es -
ta be le ce a for ma ver da de i ra men te de mo crá ti ca de
go ver nar um Mu ni cí pio. Nós to dos lu ta mos para pro -
por ci o nar mo ra dia aos nos sos mu ní ci pes. Pois bem.
O pro je to es ta be le ce di re tri zes para a re gu la men ta -
ção das mo ra di as. To dos so mos in con for ma dos, por
exem plo, com os ter re nos bal di os, com a con cen tra -
ção de ter re nos ur ba nos em mãos de pou cas pes so -
as que pa gam im pos tos ir ri só ri os. Aqui se es ta be le ce
o im pos to pro gres si vo para aque le que não uti li za seu 
ter re no ade qua da men te, para que, as sim, o ter re no
pos sa ser co lo ca do a ser vi ço da co le ti vi da de. Em
pou cas pa la vras, o pro je to im pe de a es pe cu la ção
imo bi liá ria e tra ta do sa ne a men to.

O Esta tu to é uma bús so la. Quem de se jar sa ber
como pro ce der em re la ção a seu Mu ni cí pio, no mí ni -
mo, terá um do cu men to le gal que pre vê as vá ri as si tu -
a ções exis ten tes. E não é no Mu ni cí pio que vi ve mos?
Assim, con si de ro de trans cen den tal im por tân cia o
pro je to. E se con ti ver al guns de fe i tos, que eles se jam
cor ri gi dos ao lon go dos tem pos pela di nâ mi ca da vida
e das re a li da des per ce bi das pe los ad mi nis tra do res e
pela so ci e da de.



É um gran de avan ço. 
Lu ta mos por quê? Não é pela me lho ria da qua li -

da de de vida? O que mo ti vou, por exem plo, o Re la tor,
Se na dor Ma u ro Mi ran da, a re ce ber as ho me na gens
de to dos nós pela ex ce len te re la to ria que fez ao pro je -
to do ex-Senador Pom peu, tam bém lou va do nes ta ci -
da de? O que le vou o Se na dor Ma u ro Mi ran da a pro -
mo ver uma mo di fi ca ção cons ti tu ci o nal para de cla rar
que a ha bi ta ção, a mo ra dia, é di re i to de todo ser hu -
ma no? 

Foi o re co nhe ci men to de que é im pres cin dí vel
aca bar com fa ve las; é im pres cin dí vel que cada che fe
de fa mí lia, cada ci da dão, te nha um abri go, te nha um
teto para mo rar jun to com sua fa mí lia de for ma dig na. 

Por tan to, que ro de cla rar o meu voto fa vo rá vel ao 
pro je to, sem ma i o res de lon gas, Sr. Pre si den te. To dos
já fa la ram so bre a gran de za, so bre os mé ri tos do pro -
je to, mas eu que ria unir a mi nha voz à de to dos, sem
re pe tir os ar gu men tos ex pen di dos. Eu não que ria vo -
tar ca la do num pro je to des sa en ver ga du ra. Faço esta
de cla ra ção de voto tam bém para pa ra be ni zar o nos so 
Se na dor Ma u ro Mi ran da e para di zer que a de mo ra,
às ve zes, não tem im por tân cia. Fo ram onze anos de
dis cus sões. Tem que ha ver algo bom, de po is de onze
anos de dis cus são, de po is de onze anos de de ba tes.
Du ran te al guns des ses anos, tal vez al guns me ses,
este pro je to de lei es te ve en ga ve ta do, mas os as sun -
tos tra ta dos são as sun tos de todo dia e de toda hora,
são as sun tos que têm que ser en fren ta dos, são as -
sun tos que me re cem a aten ção. Me re ce nos sa con si -
de ra ção tan to o ma i or quan to o me nor mu ni cí pio do
Bra sil. Este pro je to aten de rá aos 5 mil e pou cos mu ni -
cí pi os bra si le i ros, como uma car ti lha a ser se gui da,
como um nor te, como uma bús so la mes mo.

La men ta vel men te, o au tor des te pro je to, o Se na -
dor Pom peu de Sou sa, já não se en con tra en tre nós.

Qu e ro, aqui, cum pri men tar o Re la tor da ma té -
ria, o Se na dor Ma u ro Mi ran da, e to dos aque les que
de uma for ma ou de ou tra em pres ta ram a sua co la bo -
ra ção ao pro je to. E a exe cu ção prá ti ca de um pro je to
pú bli co pre ci sa de bons ge ren tes, de bons pre fe i tos,
de bons ve re a do res. 

A de mo cra cia é o exer cí cio da ci da da nia. O
exer cí cio da de mo cra cia está me lho ran do mu i to no
Bra sil, e qual quer pro je to pre ci sa de bons fun ci o ná ri -
os, pre ci sa da ca pa ci ta ção de ser vi do res pú bli cos.
Isso está sur gin do e de ve rá sur gir com mais in ten si -
da de na me di da em que es ta mos am pli an do o exer cí -
cio da ci da da nia no Bra sil. Te nho con vic ção de que
tudo isso vai con tri bu ir para mi no rar as de si gual da des 
na so ci e da de bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos Srs. Se na do res que se jam bre ves em seus dis -
cur sos, pois há mu i tas ma té ri as a se rem vo ta das.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pre o cu pa do com o pro ces so de ur ba ni za ção 
das ci da des bra si le i ras, o le gis la dor cons ti tu in te in se -
riu, na Cons ti tu i ção de 88, como Ca pí tu lo II do Tí tu lo
VII (Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra), um dis po -
si ti vo vol ta do para a po lí ti ca ur ba na na ci o nal, com o
se guin te teor: 

”Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to
ur ba no, exe cu ta da pelo po der pú bli co mu ni ci -
pal, con for me di re tri zes ge ra is fi xa das em lei,
tem por ob je ti vo or de nar o ple no de sen vol vi -
men to das fun ções so ci a is da ci da de e ga ran -
tir o bem-estar de seus ha bi tan tes“.

”Art. 183. Aque le que pos su ir como
sua área ur ba na de até du zen tos e cin qüen -
ta me tros qua dra dos, por cin co anos, inin ter -
rup ta men te e sem opo si ção, uti li zan do-a
para sua mo ra dia ou de sua fa mí lia, ad qui -
rir-lhe-á o do mí nio, des de que não seja pro -
pri e tá rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral“.

Foi com o ob je ti vo de re gu la men tar es ses dois
ar ti gos da nos sa Cons ti tu i ção que o sa u do so Se na -
dor Pom peu de Sou sa apre sen tou o pro je to de lei
que hoje dis cu ti mos, na pre sen te Ses são Ple ná ria
do Se na do Fe de ral.

Nu me ra do como PLS 181, de 1989, co me çou a
tra mi tar um ano de po is da pro mul ga ção da Cons ti tu i -
ção, e, apro va do pela Casa, se guiu para a re vi são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, onde tra mi tou por vá ri as co -
mis sões téc ni cas. Onze anos de po is, a ma té ria, vol -
tan do ao Se na do, foi no va men te sub me ti da à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, cujo re la tor, nos so ilus -
tre co le ga, Se na dor Ma u ro Mi ran da, ofe re ceu pa re cer 
por sua apro va ção.

E é com base no ex ce len te tra ba lho do re la tor
Ma u ro Mi ran da que, hoje, es ta mos aqui, dis cu tin do
esse pro je to, que es ta be le ce di re tri zes ge ra is da po lí -
ti ca ur ba na e dá ou tras pro vi dên ci as, elen ca das no
cha ma do ”Esta tu to da Ci da de“. É um di plo ma le gal da 
ma i or im por tân cia, que visa a es ta be le cer nor mas
para me lho rar, como diz o art. 182 da nos sa Cons ti tu i -
ção, as con di ções de vida das po pu la ções ur ba nas.
Como to dos re cor dam, Sr. Pre si den te, há cer ca de
30, 40 anos a ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra mo ra va
e tra ba lha va na zona ru ral. 



A par tir da in dus tri a li za ção, acen tu a da no Go -
ver no do ex-Presidente Jus ce li no Ku bits chek de Oli -
ve i ra, as po pu la ções ru ra is – por fal ta de apo io mais
con sen tâ neo com suas ne ces si da des, para que con ti -
nu as sem exer cen do ati vi da des agro pe cuá ri as ou ex -
tra ti vis tas – mi gra ram para as ci da des, que, des ta for -
ma, fo ram in chan do e cres ce ram de ma ne i ra de sor -
de na da. É o caso, por exem plo, de Bra sí lia, ina u gu ra -
da em 1960 pelo pró prio JK, pro je ta da para abri gar
uma po pu la ção de, no má xi mo, 800 mil ha bi tan tes,
mas que já con ta com 2 mi lhões de ha bi tan tes. Po -
de-se ci tar, tam bém, o exem plo de São Pa u lo, que,
para ser vir às suas in dús tri as, atra iu um flu xo mi gra tó -
rio mais acen tu a do e, as sis tin do a um pro ces so de fa -
ve li za ção sem pre ce den tes na his tó ria do Bra sil, hoje
pos sui mais de 700 fa ve las, sem con di ções de se rem
ur ba ni za das. 

Be lém do Pará e João Pes soa, na Pa ra í ba, tam -
bém ex pe ri men tam a mes ma si tu a ção, ven do sur gi -
rem, dia a dia, no vas fa ve las, ori un das de in va sões de 
pes so as da zona ru ral que ten tam a vida na que las ci -
da des.

Man ti das as pro por ções, essa aná li se se apli ca
tam bém ao meu Esta do, o Acre, cuja ca pi tal, Rio
Bran co, ti nha, em 1962, uma po pu la ção de 60 mil ha -
bi tan tes. Hoje está con tan do 250 mil, abri ga dos, em
gran de par te, em mais de 60 no vos ba ir ros sur gi dos
nos úl ti mos dez anos. É o re sul ta do da fa lên cia da he -
ve i cul tu ra, que in vi a bi li zou a per ma nên cia de an ti gos
se rin gue i ros em suas tra di ci o na is re giões.

E aí sur gem pro ble mas so ci a is, hu ma nos e fa -
mi li a res, como a fal ta de es co las para aten der às cri -
an ças des sas fa mí li as que vêm para a ci da de; aí, vem 
a fal ta de es tru tu ra hos pi ta lar e de pos tos de sa ú de
para pres tar as sis tên cia mé di ca e hos pi ta lar, vêm a
fal ta de mo ra dia, a fal ta de em pre go, a mar gi na li za -
ção, a pros ti tu i ção das mo ci nhas! 

Fi quei es tar re ci do, Sr. Pre si den te, ou tro dia,
com uma in for ma ção que me deu o Pre fe i to de Rio
Bran co, nos so ex-colega, Se na dor Fla vi a no Melo. S.
Exª foi vi si tar uma es co la mu ni ci pal em Rio Bran co e
cons ta tou que 80% dos alu nos ali ma tri cu la dos são fi -
lhos de mães sol te i ras. Ve jam V. Exªs. a dra ma ti ci da -
de des sa si tu a ção so ci al do Bra sil, por con ta da fal ta
de um Esta tu to como o que hoje apre ci a mos – o qual,
mes mo não sen do su fi ci en te para re sol ver os pro ble -
mas so ci a is que afli gem as nos sas ci da des, de cer to
im pe di rá o agra va men to de al guns de seus as pec tos
ma lé vo los, que agra vam ain da mais a si tu a ção das
con di ções de vida de suas po pu la ções. 

Por to das es sas ra zões, re co men do, Sr. Pre si -
den te, a apro va ção do PLS nº 181, de 1989, pro je to
de au to ria do sa u do so Se na dor Pom peu de Sou sa,
que, du ran te mu i tos anos, pon ti fi cou na im pren sa bra -
si le i ra e foi um Se na dor ope ro so nes ta Casa e na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

Voto, por tan to, pela sua apro va ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni -
or, 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 pró xi mo ora dor ins cri to, ao Se -
na dor Lind berg Cury, por cin co mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Gos ta ria de 
fa zer uma re fe rên cia à me mó ria do Se na dor Pom peu
de Sou sa. Tive o pra zer e a hon ra de tra ba lhar ao lado 
de S. Exª aqui em Bra sí lia, por oca sião da luta pela re -
pre sen ta ção po lí ti ca no Dis tri to Fe de ral.

Bra sí lia era o tú mu lo da de mo cra cia. Não ti nha
di re i to a vo tos, não ti nha de di re i to de sen tar à mesa
das gran des de ci sões e, con se qüen te men te, so freu a 
po lí ti ca tão pre ju di ci al do cres ci men to sem har mo nia.

Ide a li za da por Oscar Ni e me yer, com as suas li -
nhas har mô ni cas e um pro je to bem es tu da do, que
me re ceu re fe rên cia no mun do in te i ro, Bra sí lia ti nha
como for ma ção o cres ci men to, na Re gião Cen -
tro-Oeste, de uma nova ci vi li za ção, ide a li za da tam -
bém pe las li nhas de Lú cio Cos ta. Bra sí lia não fu gia à
re gra da ex ce ção, como as de ma is ci da des ci ta das
pe los que me an te ce de ram.

Faço re fe rên cia à ex pe riên cia de ex-Governa-
do res, ex-Prefeitos, que, há pou cos mi nu tos, ocu pa -
ram esta tri bu na, como o Se na dor Iris Re zen de, o
Pre fe i to Pa u lo Har tung, o Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca, o Se na dor Ra mez Te bet. To dos eles fo ram unâ -
ni mes no seu pen sa men to de que, se exis tis se um es -
ta tu to da ci da de no tem po em que eles ad mi nis tra ram 
as pre fe i tu ras, os Esta dos, as ci da des e as ca pi ta is,
te ri am um ór gão que ori en tas se sua po lí ti ca na for ma -
ção de uma nova so ci e da de e fa las se so bre a qua li -
da de de vida.

Cito tam bém a pre sen ça do Dr. José Ro ber to
Bas sul, gen ro do Se na dor Pom peu de Sou sa, que
está em com pa nhia do Pre si den te do Con se lho de
Arqui te tu ra do Dis tri to Fe de ral, que tra ba lhou in ten sa -



men te. Acom pa nhei de per to sua pes qui sa, seu es tu -
do, até che gar mos a este Esta tu to da Ci da de.

Bra sí lia tam bém cres ceu. Pre vis ta para ter, no
ano 2000, cer ca de 400 mil ha bi tan tes, hoje tem nas
ci da des-satélites, no seu en tor no, per to de 2 mi lhões
de ha bi tan tes. Con se qüen te men te, essa po lí ti ca não
pôde ser con tro la da. Ti ve mos um flu xo mi gra tó rio. Há
50 anos, vi vi am no cam po 75% da po pu la ção bra si le i -
ra e ape nas 25% nas gran des ci da des. Hou ve uma in -
ver são da or dem. Ape nas 25% da po pu la ção mora no
cam po e 75% está mo ran do nas ci da des.

Nes ta opor tu ni da de, o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
Re la tor da ma té ria, com a sua ca pa ci da de, de sem pe -
nho, pes qui sa e es tu do, apre sen tou à so ci e da de uma
pro pos ta que te re mos de le var à fren te.

Mas é pre ci so sa ber que ou tros te mas de ve ri am
ser abor da dos, como a cri a ção de um fo men to para
que esse flu xo mi gra tó rio não se des lo cas se do cam -
po para a ci da de, as sim como, em uma si tu a ção in -
ver sa, da ci da de para o cam po, pos si bi li tan do aos ad -
mi nis tra do res le var a efe i to uma po lí ti ca sé ria para
me lho rar a qua li da de de vida a to dos os bra si le i ros.

Gos ta ria de pa ra be ni zar to dos aque les que par -
ti ci pa ram do Pro je to, o Se na dor Ma u ro Mi ran da, bem
como re ve ren ci ar a me mó ria de Pom peu de Sou sa.
Pa ra béns!

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. 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, pa ra be ni zo esta
Casa por es tar de ci din do um as sun to pri mor di al para
as nos sas ci da des. O Esta tu to da Ci da de tra mi ta há
onze anos no Con gres so e en fim será vo ta do por nós
hoje. 

Qu e ro pa ra be ni zar o meu ami go Ma u ro Mi ran da 
por ter fe i to o me lhor re la tó rio pos sí vel. Não é o ide al,
mas o pos sí vel. E que ro di zer que a re or ga ni za ção
das ci da des, cada um po der ter uma ha bi ta ção con di -
zen te – e o Esta tu to vai per mi tir isso – é de suma im -
por tân cia, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Estou re la tan do o 
ní vel de en di vi da men to dos Esta dos e Mu ni cí pi os e
te nho ”fin ca do o pé“ para que fa ça mos a ex cep ci o na li -
za ção das ver bas para a área so ci al, prin ci pal men te
para o item da ha bi ta ção.

Nes ta Casa, ti ve mos a hon ra de re la tar dois
gran des pro je tos nes se sen ti do: o ”Fa ve la-Bairro 1“ e
o ”Fa ve la-Bairro 2“, den tre ou tros. E ve ja-se como
eram as fa ve las an tes e como são hoje. Qu an do se dá 

ao ci da dão o seu lar e ele pas sa a ter a pro pri e da de,
ele tra ta de cu i dar cada vez me lhor. Por isso é que
acho que a ex cep ci o na li za ção tem que ocor rer. Ver -
bas para a sa ú de, ver bas para a ha bi ta ção, prin ci pal -
men te nes sa área ca ren te, têm que ser ex cep ci o na li -
za das. Não po de mos, pela equi pe eco nô mi ca, di zer
que isso não pode. Se for para essa área, tem que po -
der, por que isso, com cer te za, me lho ra to dos os de -
ma is ní ve is. 

Por isso, Sr. Pre si den te, acre di to que to dos vo ta -
re mos fa vo ra vel men te. O meu voto é fa vo rá vel. Não é
ape nas um gran de fe i to che gar mos ao fi nal des ses
onze anos e vo tar mos o Esta tu to da Ci da de, mas é
ne ces sá rio que ver bas para esse fim tam bém se jam
ex cep ci o na li za das.

No meu re la tó rio, em re la ção ao en di vi da men to
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, as ex cep ci o na li za ções 
exis ti rão, não so men te para a área de tu ris mo — pois
o ala van ca men to da eco no mia bra si le i ra, que deve
ha ver, é ra pi da men te con se gui do com o es tí mu lo ao
tu ris mo —, mas tam bém para as áre as so ci a is, sen do 
pri o ri da de o con ser to das fa ve las.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Alber to Sil va, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. 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, es tou acom pa nhan do
com mu i to in te res se os di ver sos pro nun ci a men tos
des ta tar de, quan do se apro va um pro je to des ta im -
por tân cia, re la ta do pelo no bre Se na dor Ma u ro Mi ran -
da. Qu e ro pa ra be ni zar o Re la tor por que, pelo que li,
S. Exª fez o que pôde, e é o me lhor que po de mos fa -
zer nes te ins tan te.

Fala aqui quem já foi duas ve zes Pre fe i to de
uma ci da de e tam bém duas ve zes Go ver na dor de um
Esta do. Cons ta tei como esse pro ble ma do in cha men -
to das ci da des, fru to da mi gra ção do cam po, leva aos
Pre fe i tos di fi cul da des de tal or dem que, em de ter mi -
na dos mo men tos, eles não têm como re sol vê-las.

No nos so Nor des te é ain da pior. Nas ca pi ta is,
prin ci pal men te em Te re si na, como dis se mu i to bem o
nos so com pa nhe i ro Na bor Jú ni or, é tris te ver mos as
po bres mo ci nhas se pros ti tu í rem, os jo vens en tra rem
no mun do das dro gas e da vi o lên cia, pois não têm o
que fa zer, não têm es pe ran ça, não têm em pre go, não
têm tra ba lho. Além dis so, no in te ri or veio a seca e to -
dos que plan ta ram no cam po não co lhe ram, por que
não cho veu re gu lar men te. Eles cor rem, en tão, para a
ci da de.



O Go ver no Fe de ral dá ces tas bá si cas du ran te
um de ter mi na do pe río do. Mas ago ra o Pre fe i to tem o
Esta tu to e pode até tra ba lhar so bre ele, pe din do al gu -
mas co i sas es pe ci a is. Mes mo as sim, o pro ble ma é
gra ve e cre io que de ve ría mos apro ve i tar para acres -
cen tar algo mais, para cri ar mos no cam po con di ções
de vida que se gu rem essa po pu la ção. E con vi do nos -
so com pa nhe i ro Se na dor Ma u ro Mi ran da para fa zer -
mos isso.

No Pi a uí, co me ça re mos algo novo em ques tão
da po lí ti ca agrí co la ru ral. Enten de mos que, no se -
mi-árido, a úni ca plan ta que pode agüen tar a seca e
pro du zir ri que za é a ma mo na. E o que va mos fa zer
com a ma mo na? Va mos trans for má-la em óleo di e sel. 
O Bra sil im por ta óleo di e sel. No mí ni mo, o que ocor re -
rá é que, se es ses la vra do res pro du zi rem ma mo na no 
cam po, fi ca rão lá, por que te rão um sa lá rio dig no. E,
por meio de co o pe ra ti vas que já es ta mos ima gi nan do, 
tra ba lha rão para tra zer ri que zas, e não com pli ca ções, 
para o Mu ni cí pio.

Tra rei à con si de ra ção dos meus pa res um mo -
de lo, que es tou es tu dan do para o se mi-árido, ca paz
de per mi tir ao ho mem per ma ne cer no cam po e con vi -
ver com qual quer tipo de cli ma, trans for man do-o, afi -
nal de con tas, em ci da dão. O mo de lo pode ser adap -
ta do para as di fe ren tes re giões des te imen so País.

Pa ra be ni zo os com pa nhe i ros pre sen tes, o sa u -
do so Se na dor Pom peu de Sou sa, au tor do pro je to, e o 
com pa nhe i ro Ma u ro Mi ran da, au tor do belo re la tó rio
que apro va re mos ago ra, com as bên çãos de Deus.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião,
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, sem dú vi da, o pro je to será apro va do, mas 
com uma chan ce la de onze anos atrás. Con sa gra o
pla ne ja men to fí si co das ci da des, es que cen do, tal vez,
vi sões mais im por tan tes, como a an te ri o ri da de de um 
pla ne ja men to re gi o nal que, no Bra sil, pri vi le gi as se ci -
da des mé di as e po ten ci al men te mé di as, evi tan do o
in cha ço que tor na qual quer ci da de inad mi nis trá vel
com ou sem Esta tu to da Ci da de. É ide a lis ta de ma is
quan do con tra põe, nos seus con se lhos, o in te res se
di fu so da po pu la ção – ins ti tu ci o na li za do em im pos sí -
ve is re pre sen ta ções – ao in te res se ob je ti vo da es pe -
cu la ção, con so li da do na re pre sen ta ção dos se to res
imo bi liá ri os das ci da des.

A ci da de não é ape nas pla ne ja men to fí si co.
Lem bro-me do re gis tro de Hen ri Le feb vre em seu fa -
mo so li vro, O Di re i to à Ci da de: ”A ci da de deve ves tir

o ho mem como a con cha ves te um ca ra col“. A ci da de
é o lu gar onde o ho mem ocu pa o seu es pa ço no pro -
ces so ci vi li za tó rio e onde a cul tu ra trans for ma-se em
ci vi li za ção. Não é so men te uma obra de ar qui te tos,
mas é a obra con ti nu a da de uma po pu la ção na cons -
tru ção do seu pro ces so ci vi li za tó rio.

O Esta tu to da Ci da de or ga ni za o pla ne ja men to
fí si co, mas não re sol ve o pro ble ma das ci da des nem o 
re di re ci o na. As re pre sen ta ções po pu la res, da for ma
como se apre sen tam, são ab so lu ta men te ine fi ci en -
tes.

Há 11 anos, tal vez me ti ves se em pol ga do com o 
pro je to, an tes de vir a ser Pre fe i to de Cu ri ti ba e de ter
ad qui ri do lar ga ex pe riên cia no pro ces so de pla ne ja -
men to das ci da des, de or ga ni za ção do Go ver no do
Esta do e de or ga ni za ção de pla nos de cres ci men to
de ci da des mé di as e de apo io às ci da des po ten ci al -
men te mé di as. A ilu são do pro ces so não abran ge um
re en ca mi nha men to das so lu ções.

O pro ces so pas sou des per ce bi do pelo Se na do
da Re pú bli ca. Se gre ga do numa Co mis são, con fes so
que tomo co nhe ci men to dele ape nas nes ta tar de.
Não o ti nha lido an te ri or men te. É mais um pro je to,
mais uma vi são ide a lis ta, como se fos se pos sí vel con -
for mar to dos os des vi os da or ga ni za ção ur ba na por
meio de um pro je to de lei.

Não to ma rei a ati tu de de vo tar con tra o re fe ri do
pro je to – vo ta rei fa vo ra vel men te. Mas de i xo o re gis tro: 
tra ta-se de um pro je to ide a lis ta, ex clu si va men te fí si -
co, que pode abrir es pa ço para os ar qui te tos, mas
não para a cons tru ção de mo crá ti ca de uma ci da de.
Tra ta rá mu i to dos me i os ur ba nos da pro du ção e mu i to 
pou co dos me i os ur ba nos de uso so ci al. Não or ga ni za 
a re pre sen ta ção po pu lar – de sor ga ni za, ins ti tu ci o na li -
zan do. No en tan to, com o Esta tu to da Ci da de ou sem
ele, a po pu la ção, na pres são da so ci a li za ção dos me i -
os ur ba nos de pro du ção, con ti nu a rá agin do sem pre
que hou ver es pa ço de mo crá ti co para isso.

Tra ta-se de mais um pro je to, mais um es ta tu to
que, como dis se, tal vez me des per tas se al gu ma es -
pe ran ça há 11 anos – ne nhu ma ago ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias,
por cin co mi nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. 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, como não sei
quem é o Lí der da Ban ca da dos Sem-Partido, se o
Se na dor La u ro Cam pos ou o Se na dor Luiz Otá vio,
con sul tei os dois so bre como devo vo tar, por que já co -
me ço a me ha bi tu ar a essa nova si tu a ção que devo vi -



ver a par tir de ama nhã. O nos so mes tre, Se na dor La -
u ro Cam pos, ori en tou-me que vo tas se a fa vor do pro -
je to de lei.

Sou de uma ci da de do Pa ra ná cha ma da Ma rin -
gá, sem dú vi da a mais ar bo ri za da do País e uma das
mais bo ni tas. Lá a eco no mia ba se ia-se numa agri cul -
tu ra mu i to bem es tru tu ra da, com co o pe ra ti vas for tes,
agri cul to res bem tre i na dos, efi ci en tes, que fa zem da
re gião, que tem o solo roxo, uma das mais pro du ti vas
do País. Isso fez com que a ci da de de sen vol ves se um
pólo agro in dus tri al mu i to for te, com a in dús tria da
seda, a in dús tria têx til do al go dão, o pólo de con fec -
ções, já co nhe ci do no Bra sil, e o es ma ga men to da
soja. Ma rin gá é um or gu lho para o Esta do do Pa ra ná.

Con tu do, por cir cuns tân ci as do meu tra ba lho,
pelo me nos nos fi na is de se ma na, te nho de exer cer
mi nha ati vi da de po lí ti ca em Cu ri ti ba, que tem uma di -
fe ren ça enor me em re la ção à ci da de de Ma rin gá. Cu -
ri ti ba, ape sar de toda a pro pa gan da ofi ci al que a clas -
si fi ca como a ci da de de me lhor qua li da de do Bra sil,
tem seus pro ble mas, prin ci pal men te na área de se gu -
ran ça. Anti ga men te, as pes so as acre di ta vam que
esse pro ble mas eram res tri tos a São Pa u lo e ao Rio
de Ja ne i ro; mas hoje Cu ri ti ba tam bém vive o dra ma
da in se gu ran ça. As fa mí li as fi cam pre o cu pa das quan -
do seus fi lhos saem à no i te e até de dia, por que já não 
se es co lhe mais ho rá rio para os as sal tos, que não
são di vul ga dos. To da via, o pro ble ma de in se gu ran ça
nas ca pi ta is exis te, e esse é o pro ble ma de Cu ri ti ba.

Na ver da de, moro na re gião me tro po li ta na da
ca pi tal. O Se na dor Ro ber to Re quião vive em Cu ri ti ba.
E fui mo rar a 30 qui lô me tros da ca pi tal, em Qu a tro
Bar ras, pe que na ci da de ao pé da mon ta nha, onde
não há pro ble mas em re la ção a se gu ran ça e a qua li -
da de de vida é boa. É aben ço a da por Deus, pró xi ma à 
ser ra, com a bri sa do mar e o ar puro da mon ta nha.

Pois bem, não de i xa de ter ra zão o Se na dor Ro -
ber to Re quião quan do fala do Esta tu to da Ci da de,
por que este é abran gen te e tem como ob je ti vo es ta -
be le cer re gras para a de fi ni ção das po lí ti cas pú bli cas.
Em Ma rin gá, Cu ri ti ba, ou Qu a tro Bar ras, em qua is -
quer des sas ci da des, cu jas con di ções são ex tre ma -
men te di fe ren ci a das, o es ta tu to tem um só ob je ti vo  o
de es ta be le cer re gras para a de fi ni ção de po lí ti cas
pú bli cas, ten do em vis ta o bem-estar e a me lho ria da
qua li da de de vida da po pu la ção ur ba na.

Já se fa lou aqui do gran de êxo do ru ral, que con -
ti nua ace le ra do. Fa lou-se que 75% dos bra si le i ros vi -
vem na zona ru ral. No Pa ra ná, ape nas 15% vi vem no
cam po, em bo ra mu i tos mo ra do res das ci da des te -
nham suas ati vi da des no cam po. E to dos de pen dem

da ati vi da de ru ral. A in te gra ção en tre ci da de e cam po, 
pro pos ta pelo Esta tu to da Ci da de, sem dú vi da al gu -
ma é um so nho, pois, no dia em que a con se guir mos
no se tor eco nô mi co das ati vi da des, es ta re mos ge ran -
do em pre gos, que é nos so ma i or de sa fio a en fren tar.
Mas tal in te gra ção não tem ocor ri do.

Esta mos vo tan do um Esta tu to que cons ti tui um
avan ço, uma bela pro pos ta, pois bus ca o es ta be le ci -
men to de re gras para as po lí ti cas pú bli cas, além de
ser mu i to bem re la ta do pelo Se na dor Ma u ro Mi ran da.
Mas acre di to, Sr. Pre si den te, que o gran de de sa fio, ao 
lado do Esta tu to, é vo tar al gu mas re for mas que tra -
gam be ne fí ci os di re tos às ci da des e que per mi tam às
ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, pra ti ca men te in vi a bi li za -
das pela cri se eco nô mi ca, con tar com ins tru men tos
efi ca zes e su fi ci en tes para cu i da rem das atri bu i ções
da Admi nis tra ção Pú bli ca  sa ú de, edu ca ção, se gu ran -
ça pú bli ca e ge ra ção de em pre gos , pro por ci o nan do
me lhor qua li da de de vida aos ci da dãos.

E cha mo a aten ção, Sr. Pre si den te, para a re for -
ma tri bu tá ria, tão pro me ti da pelo Pre si den te na cam -
pa nha ele i to ral, tão de ba ti da pelo Con gres so Na ci o -
nal, mas en ros ca da, em pa ca da, pois o Go ver no de -
se ja uma re for ma, os em pre sá ri os ou tra, os Go ver na -
do res ou tra. E não vo ta mos uma re for ma tri bu tá ria
efe ti va, que pos sa dis tri bu ir, jun to com as obri ga ções
que es tão indo para os Mu ni cí pi os, re ce i ta que pos sa
ga ran tir a eles e a seus Pre fe i tos uma ad mi nis tra ção
de cen te e ade qua da, vol ta da re al men te para a me -
lho ria da qua li da de de vida da que les que vi vem na ci -
da de hoje.

Sr. Pre si den te, voto no Esta tu to por ser im por -
tan te, mas mais im por tan te ain da é re sol ver o pro ble -
ma da cri se eco nô mi ca que se aba te so bre os Mu ni cí -
pi os bra si le i ros.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Lú dio Co e lho, por cin co mi nu tos.

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu es ta va au -
sen te do Se na do nes tes úl ti mos dois me ses e não
exa mi nei este an ti go pro je to que tran si ta no Con gres -
so bra si le i ro.

Pela mi nha ex pe riên cia ad mi nis tra ti va na Pre fe i -
tu ra de Cam po Gran de, por duas ve zes, jun ta men te
com o Se na dor Ju vên cio, vejo que este pro je to tem
par tes im por tan tes, po si ti vas. Mas não há como um
só pro je to con ter as nor mas ide a is para os pro ble mas
de Mu ni cí pi os tão di fe ren tes como os de nos so País –
pro gres sis tas ou de ca den tes.



Para ser fran co, vo ta rei fa vo ra vel men te por so li -
da ri e da de, mas não acre di to que este pro je to seja um 
dos mais im por tan tes no mo men to. Ele po de ria fi car
mais um tem po guar da do.

O Se na dor Osmar Dias dis se que de ve ria es tar
con sul tan do o pes so al sem Ban ca da. Te nho im pres -
são de que tudo o está acon te cen do em nos so País
ago ra tem ori gem prin ci pal men te na or ga ni za ção po -
lí ti ca bra si le i ra, na or ga ni za ção par ti dá ria. Se vo tás -
se mos a or ga ni za ção par ti dá ria no Bra sil para dar
con di ções ao fun ci o na men to da ad mi nis tra ção de mo -
crá ti ca, es ta ría mos bus can do um ca mi nho cor re to e
po día mos fi car um ano ou dois sem vo tar lei al gu ma,
fa zen do cum prir as leis em vi gor. Isso é que é ne ces -
sá rio. Esta mos aqui vo tan do leis e mais leis, e não
está adi an tan do nada. De ve ría mos vo tar as re for mas
bá si cas: po lí ti ca, do Ju di ciá rio e tri bu tá ria.

Um dia des ses, eu dis se ao Pre si den te da Re -
pú bli ca: ”Sr. Pre si den te, sou um ho mem do mato e es -
tou pen san do que es sas nos sas re for mas de ve ri am
ocor rer da mes ma for ma como se der ru ba uma ár vo -
re bem gros sa“, isso no tem po em que se po dia der ru -
bar – e a Se na do ra Ma ri na con cor da va –, ”com um
ma cha do, vai-se ti ran do ca va cos; um pe da ço e, de po -
is, ou tro“. Essas nos sas re for mas pre ci sam co me çar
as sim. Ne ces si ta mos co me çar es sas re for mas. Va -
mos fa zen do o que é pos sí vel. Não po de re mos fa zer
re for mas com ple tas para a par te po lí ti ca, para o Ju di -
ciá rio, para a par te tri bu tá ria, mas se fi zés se mos re -
for mas gra da ti vas, atin gi ría mos o ob je ti vo.

Sr. Pre si den te, voto fa vo ra vel men te. O Se na dor
Pom peu de Sou sa fez um tra ba lho mu i to im por tan te,
pro cu ran do re u nir num só pro je to con di ções que des -
sem uma ori en ta ção ao Pre fe i tos dos mais di ver sos ti -
pos de Pre fe i tu ra no Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, por cin co
mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Pom -
peu de Sou sa, com cer te za, quan do tra çou as li nhas
prin ci pa is des te pro je to que es ta be le ce as di re tri zes
ge ra is da po lí ti ca ur ba na – o Esta tu to da Ci da de –,
teve por ob je ti vo aten der às cres cen tes de man das de
to das as ci da des bra si le i ras e, prin ci pal men te, das
ca pi ta is.

A Ca pi tal do meu Esta do, Be lém, tem cer ca de
dois mi lhões de ha bi tan tes na área me tro po li ta na e,
até por ser ao ní vel do mar, ba nha da por rio que se in -
ter li ga aos gran des rios ama zô ni cos e ao Oce a no

Atlân ti co, pos sui uma par ti cu la ri da de mu i to in te res -
san te no que se re fe re ao con tro le de águas. É im por -
tan te, no efe i to de ma rés – quan do sobe e des ce –,
que se te nha um sis te ma de com por tas. Du ran te três
ou qua tro dé ca das uma idéia foi ide a li za da e dis cu ti -
da, mas so men te há oito anos se con se guiu che gar
ao pro je to cha ma do Ma cro dre na gem de Be lém, que
está pra ti ca men te pron to. Be lém pas sou a ter, além
de vias fir mes com as fal ta men to e pa vi men ta ção,
aces so pela par te hí dri ca.

Esses re cur sos le van ta dos pelo Go ver no bra si -
le i ro, em par ce ria com o Go ver na dor do Esta do, Almir
Ga bri el, e com o pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, des ti na ram-se a um ob je ti vo ma i or: o
com ba te prin ci pal men te às do en ças in fec ci o sas que
atin gi am a po pu la ção que vi via na área que con tor na
Be lém, a área pró xi ma aos man gue za is.

Con se gui mos, en tão, re sol ver esse gra ve e sé -
rio pro ble ma. Mas te mos tam bém pro ble mas com as
edi fi ca ções, com os trans por tes, com o sis te ma viá rio. 
Inde pen den te men te de a nos sa ci da de ser go ver na -
da pelo Pro fes sor Edmil son Ro dri gues, do Par ti do
dos Tra ba lha do res, re al men te o Esta tu to da Ci da de
tra rá a opor tu ni da de de se fa ze rem par ce ri as com os
Go ver nos Fe de ral e Esta du al. Po der-se-ão es ta be le -
cer di re tri zes bá si cas com re la ção a IPTU e à ou tor ga
one ro sa – a taxa co bra da de quem cons trói um pré dio 
ou um con jun to ha bi ta ci o nal e que gera um cus to mu i -
to alto para a cons tru ção ci vil.

Temos di fi cul da des, in clu si ve jun to à Ca i xa Eco -
nô mi ca, em vi a bi li zar mais re cur sos para aten di men to
na área de ha bi ta ção, nor mal men te pelo con fli to de le -
gis la ção nas áre as mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral, por -
que, por in crí vel que pa re ça, a ma i o ria das ci da des ri -
be i ri nhas do Pará e do Ama zo nas tam bém tem áre as
de ma ri nha, que são as áre as si tu a das nas be i ras dos
rios, e de ter mi na das dis tân ci as do rio para a ci da de
são obri ga das a ser re gu la men ta das pela Lei dos Por -
tos e pela Lei dos Ser vi ços de Pa tri mô nio da União. Na
ver da de, a União é de ten to ra da que las áre as.

Re al men te es ses con fli tos pre ci sam ser re sol vi -
dos, por que, aí sim, o Pre fe i to, jun to com o Go ver na dor 
e com o Pre si den te da Re pú bli ca, po de rá usar este
Esta tu to que vai co or de nar e di ri gir a me lhor for ma de
se es ta be le ce rem as re gras para o aten di men to à po -
pu la ção. Com certeza, o pro je to tem esse mé ri to.

O Se na dor Ma u ro Mi ran da está de pa ra béns. No 
que se re fe re à ha bi ta ção, S. Exª tem sido um de fen -
sor im pla cá vel da po pu la ção bra si le i ra, em es pe ci al
da de Go iás e, com cer te za, da de Go iâ nia, pois tem
tra zi do im por tan tes ma té ri as a res pe i to.



Acom pa nho o Lí der da Ban ca da dos
Sem-Partido, Se na dor La u ro Cam pos, vo tan do fa vo -
ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, por
cin co mi nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF.
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, te ce rei al -
guns co men tá ri os, não po de ria de i xar de fa zê-lo, por -
que tive a opor tu ni da de – o que, para qual quer eu ro -
peu, por exem plo, é im pos sí vel – de pra ti ca men te as -
sis tir ao nas ci men to de Belo Ho ri zon te. Qu an do lá
nas ci, em 1928, ha via me nos de 50 mil ha bi tan tes.
De po is, em 1970, vim para Bra sí lia; aqui ha via pou -
cas su per qua dras, tal vez ne nhu ma com ple ta, e só na
Asa Sul. Na Asa Nor te, não ha via nada, nem uma
casa, só po e i ra. Bra sí lia pa re cia uma ci da de de ola ri -
as, com aque les tú ne is, aque las cha mi nés de po e i ra
ver me lha su bin do. 

Qu an do aqui che guei, pen sei que es ti ves se en -
tran do numa uto pia. Saí de uma Belo Ho ri zon te, onde
nas ci, cer ca da, abra ça da por mon ta nhas de fer ro, céu 
ba i xo, ho ri zon te es tre i to, ban que i ro por todo lado. 

Um dia, era eu pro fes sor uni ver si tá rio, des co bri
que só um ban que i ro ti nha 44 mil lo tes, 22 mil ca sas,
uma usi na de ca na-de-açúcar que pro du zia ál co ol su -
fi ci en te para abas te cer toda a fro ta de Belo Ho ri zon te.
Então, per ce bi que, se não fu gis se dali, po de ria, de -
po is de en ve lhe cer, des co brir que te ria sido, du ran te a 
vida in te i ra, es cra vo de al gum ban que i ro. 

Bra sí lia não ti nha ban que i ro ne nhum. Não tem
mon ta nha cer can do a ci da de, nada. Isto aqui era uma
uto pia. Oxi gê nio abun dan te! Por en quan to, es tão co -
bran do ape nas pela água. O Go ver no ne o li be ral ain -
da não está co bran do pelo ar. Não há ain da um apa re -
lho para me dir o ar que res pi ra mos. De modo que isto
aqui era uma uto pia.

Gos to mu i to das utopias. A Re pú bli ca de Pla tão
não ti nha pro pri e da de pri va da; a es tru tu ra so ci al era
to tal men te di fe ren te, os fi ló so fos eram os go ver nan -
tes. Tam bém na ma ra vi lho sa Uto pia, de Tho mas Mo -
rus, de 1513, de 10 em 10 anos, sor te a va-se quem
iria mo rar na que la casa, não ha via pro pri e da de pri va -
da; ao con trá rio da União So vié ti ca, que per mi tiu que
hou ves se, de até três ca sas. Na Uto pia, de Tho mas
Mo rus, só ha via uma obri ga ção im pos ta a todos os ci -
da dãos: a agri cul tu ra. To dos os ci da dãos ti nham que
tra ba lhar com a en xa da. E, como em Bra sí lia, ha via
uma área da ci da de des ti na da aos hos pi ta is.

Eu gos ta ria de fa lar mais so bre o meu ami go
Tho mas Mo rus, mas ele es cre veu em 1513, já está
mu i to an ti go. Então, fa la rei do Se na dor Pom peu de
Sou sa, com quem tive a sa tis fa ção de con cor rer num
ple i to ines que cí vel aqui em Bra sí lia. Cal cu lo que ele
es te ve pre sen te em 105 de ba tes. Ali, sem que rer, es -
pon ta ne a men te, Bra sí lia cri ou uma nova for ma de es -
co lher seus re pre sen tan tes. A for ma era tão boa que
de sa pa re ceu logo. Por quê? Por que to dos os ba res,
to dos os re cin tos, as igre jas, tudo se trans for mou em
es pa ço para o de ba te po lí ti co. Éra mos 27 can di da tos
ao Se na do, e Pom peu de Sou sa es ta va lá, fir me, as sí -
duo, co ra jo so, não per deu ne nhum.

Como o tem po é mu i to cur to, e Pom peu de Sou -
sa teve uma vida mu i to lon ga e fron do sa, eu gos ta ria
de re gis trar, como não po de ria de i xar de ser, o meu
apo io a ele.

Qu an do che guei em Bra sí lia, não ha via pro pri e -
da de pri va da. Além de ban que i ro, tam bém não ha via
pro pri e da de pri va da. Pa gá va mos uma taxa de ocu pa -
ção qua se sim bó li ca: se na do res, de pu ta dos, mi nis -
tros, por te i ros, as cen so ris tas. To dos nós ocu pá va mos 
os imó ve is.

De po is de 1966, quan do a pro pri e da de pri va da
veio, pu de mos com prar os nos sos apar ta men tos, co -
me çou a ex clu são e a ex pul são. Os po bres, en tão, co -
me ça ram a ven der os seus apar ta men tos, as suas
ca sas, e fo ram ex pul sos da qui para as ci da des sa té li -
tes. De po is, de lá para as sa té li tes das sa té li tes, para
a pe ri fe ria.

Então, é a pro pri e da de pri va da ca pi ta lis ta que
ex pul sa, ex clui. Isto nós nos es que ce mos de di zer,
de afir mar. Obvi a men te, os ex pul sos do cam po o são 
pe los tra to res, efi ci en tes, fan tás ti cos. Ago ra, te mos
ape nas 25% da po pu la ção no cam po. Os Esta dos
Uni dos só têm 3% da po pu la ção eco no mi ca men te
ati va no cam po. De modo que va mos re ce ber, no
Bra sil, avan çan do o ca pi ta lis mo so bre o cam po, mu i -
to mais gen te nas ci da des. Aqui não te mos as ci da -
des de um ca va lo, de qua tro ca va los, as pe que nas
ci da des, a one-horse town, es sas ci da de zi nhas nor -
te-americanas. 

Eu gos ta ria de de i xar con sig na do que apóio in -
te gral men te este pro je to. Sei que tudo en ve lhe ce. Em
onze anos, re al men te al gu ma co i sa nes te pro je to tão
pre ten si o so en ve lhe ceu, tor nou-se um tan to ob so le to, 
mas, na sua to ta li da de, re pre sen ta um es for ço que
tem o seu as pec to utó pi co – quan to a isso não há dú -
vi da al gu ma -, e prin ci pal men te por que não ex pli ci tou
as de ter mi na ções ca pi ta lis tas do pro ces so de ur ba ni -
za ção. São es sas de ter mi na ções que trans for mam as 



uto pi as em uma re a li da de agres si va, sel va gem, mar -
gi na li za da, de su ma na.

Por tan to, a for ma de ma ni fes tar a mi nha re cor -
da ção, a mi nha ad mi ra ção, o meu apre ço, é di zen do
sim a este pro je to do sa u do so Pro fes sor Pom peu de
Sou sa.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, 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) – Pror ro go 
a ses são por trin ta mi nu tos, na es pe ran ça de que
pos sa mos vo tar este pro je to de fun da men tal im por -
tân cia para o País.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Alen car, por cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na -
do res, ve nho à tri bu na para di zer que tam bém vo ta rei
fa vo ra vel men te a este pro je to, que nas ceu nes ta
Casa em 1989, de au to ria do sa u do so Se na dor Pom -
peu de Sou sa. Ago ra, a ma té ria vol ta em for ma de
subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde pas sou
pe las Co mis sões de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio, 
de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, 
de Vi a ção e Trans por te, De sen vol vi men to Urba no e
Inte ri or e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.
Esse pro je to sig ni fi ca re al men te um pas so à fren te. 

Co nhe ço mu i tas ci da des do in te ri or de Mi nas
Ge ra is – so mos 853 Mu ni cí pi os – e, em qua se to das
elas, há a re cla ma ção de não ha ver pla no di re tor.
Esse pro je to, ob vi a men te, é mu i to mais do que um
pla no di re tor, ele é o Esta tu to da Ci da de e é ab so lu ta -
men te es sen ci al, ain da que vá ser aper fe i ço a do com
o tem po, por que é as sim que acon te ce. A ver da de é
que não te mos nada e ele re pre sen ta rá um ins tru -
men to que ofe re ce rá uma di re triz às ad mi nis tra ções
mu ni ci pa is.

Hoje, como dis se mu i to bem o Se na dor Ma u ro
Mi ran da, Re la tor do pro je to, es ta mos con vi ven do com 
80% da po pu la ção nas ci da des. É pre ci so que esse
ins tru men to apon te uma di re triz bá si ca que ori en te os 
Pre fe i tos e as au to ri da des mu ni ci pa is, da qui para
fren te. É mu i to co mum no cres ci men to das ci da des ou 
no in cha ço, como já foi dito, a apro va ção de no vos lo -
te a men tos com ter re nos mu i to pe que nos. Há ca sos
de ca sas que são cons tru í das qua se que pa re de e
meia, sem o es pa ço para a pro du ção de hor ta li ça ou

para um pe que no po mar que to das as fa mí li as de ve ri -
am pos su ir.

O Bra sil é um País mu i to gran de, com
8.500.000km2. Não há ra zão para que as ci da des se -
jam tão con cen tra das. É cla ro que não há ins tru men -
tos que nos pos si bi li te cor ri gir essa con cen tra ção
num pas se de má gi ca. Mas o pro je to, se bem uti li za -
do, pro por ci o na rá al gu ma ori en ta ção, que en vol ve rá a 
par ti ci pa ção de ar qui te tos, ur ba nis tas. Sa be mos que
há ou tras ques tões im por tan tes, mas é tam bém im -
por tan te a ur ba ni za ção, a ar qui te tu ra para que o Bra -
sil pos sa ofe re cer uma vida mais hu ma na aos ha bi -
tan tes das ci da des.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, tam bém
voto fa vo ra vel men te ao pro je to. Cum pri men to o emi -
nen te Se na dor Ma u ro Mi ran da pelo tra ba lho res pon -
sá vel que fez como Re la tor des se im por tan te Esta tu -
to da Ci da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos,
úl ti mo ora dor ins cri to.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, nes ta opor tu ni -
da de, não po de ria de i xar de me ma ni fes tar fa vo ra vel -
men te ao pro je to do Esta tu to da Ci da de, de au to ria do 
sa u do so Se na dor Pom peu de Sou sa, re la ta do com -
pe ten te e bri lhan te men te pelo Se na dor Ma u ro Mi ran -
da, e que é sub me ti do à vo ta ção nes ta tar de, no Se -
na do Fe de ral.

Sou do Espí ri to San to, Esta do que tal vez te nha
pas sa do pelo mais vi o len to pro ces so de ur ba ni za ção
já vis to em toda a Fe de ra ção bra si le i ra. Nos úl ti mos
35 anos, in ver te mos a pro por ção en tre po pu la ção ru -
ral e po pu la ção ur ba na – cer ca de 80% da po pu la ção
ca pi xa ba vive atu al men te nas ci da des –, cres ce so -
bre tu do a área me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria, cu jos 
ha bi tan tes se apro xi mam à me ta de da po pu la ção de
todo o Esta do do Espí ri to San to.

Toda a ques tão re la ti va ao pla ne ja men to ur ba -
no, ao pla ne ja men to or de na do da ci da de e ao for ta le -
ci men to dos ins tru men tos de in ter ven ção da mu ni ci -
pa li da de deve ser con si de ra da, por to dos nós, como
de ab so lu ta pri o ri da de.

Este pro je to for ta le ce os me ca nis mos de in ter -
ven ção por par te do mu ni cí pio; em es pe ci al, o IPTU
pro gres si vo, com cer te za, é o mais im por tan te ins tru -
men to nele in clu í do.

Tra ta-se de um pro je to que con tri bu i rá para que
a fun ção so ci al da pro pri e da de ur ba na pre va le ça so -



bre a es pe cu la ção imo bi liá ria, abrin do opor tu ni da des
para que se re vi go rem o pla ne ja men to e tam bém a
ges tão de mo crá ti ca das ci da des e fa zen do com que
os con se lhos po pu la res con tri bu am para o pla ne ja -
men to e apre sen tem pro je tos de lei de au to ria e de
ini ci a ti va po pu lar. Este pro je to, evi den te men te, tra rá
me lho res con di ções de vida para a po pu la ção das ci -
da des bra si le i ras, em par ti cu lar para a po pu la ção
mais po bre. Con tri bu i rá para a di mi nu i ção do cus to da 
ha bi ta ção, para uma me lhor uti li za ção da in -
fra-estrutura ur ba na já ins ta la da e tam bém para uma
ma i or efi ciên cia do trans por te co le ti vo ur ba no.

Nes se sen ti do, que ro sa u dar e re ve ren ci ar, mais 
uma vez, a me mó ria do Se na dor Pom peu de Sou sa,
que so nhou com esse pro je to, e tam bém pa ra be ni zar
o Se na dor Ma u ro Mi ran da pelo re la tó rio que per mi te
que vo te mos hoje fa vo ra vel men te esse im por tan te
pro je to.

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

do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de para en ca -
mi nhar a vo ta ção.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, falo pela Li de ran ça do meu Par ti do, o Par -
ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

Ma ni fes ta mos nos so to tal apo io a este pro je to, até 
por que o acom pa nha mos ao lon go des ses 13 anos no
Con gres so Na ci o nal. Este pro je to, na ver da de, re gu la -
men ta dois ar ti gos da Cons ti tu i ção Bra si le i ra de 1988.
Ele pas sou, de for ma até rá pi da, no Se na do da Re pú bli -
ca, mas, na Câ ma ra dos De pu ta dos, de mo rou bas tan te. 
Esse fato foi útil e pro ve i to so, por que to das as en ti da -
des, or ga ni za ções, as so ci a ções de mo ra do res, en fim,
toda a re pre sen ta ção do povo par ti ci pou des se pro ces -
so de dis cus são e ela bo ra ção.

Con se qüen te men te, o pro je to em ques tão for ta -
le ce os mo vi men tos po pu la res e as or ga ni za ções
não-governamentais no pro ces so de de ci são so bre
as sun tos im por tan tes dos mu ni cí pi os e cria dois ins -
tru men tos: pri me i ra men te, o usu ca pião ur ba no co le ti -
vo e, além dis so, dá aos pre fe i tos mu ni ci pa is o ins tru -
men to de que eles tan to ne ces si ta vam para im pe dir a
es pe cu la ção com ter re nos ur ba nos. Qu an to às pes -
so as que de se jam con ser var as ter ras para es pe cu -
lar, as pre fe i tu ras, ago ra, me di an te esse pro je to, têm
me i os para pro ce der à de sa pro pri a ção mes mo sem o
re cur so para o pa ga men to ime di a to. É qua se uma re -
for ma agrá ria na área ur ba na. 

De for ma que es ta mos sa tis fe i tos com a apro va -
ção des te pro je to. Re al men te, o Se na dor Ma u ro Mi -

ran da co la bo rou bas tan te para sua apro va ção. O Se -
na do Fe de ral não apre sen tou emen da, ape sar de po -
der fa zê-lo para me lho rar o pro je to, mas o atra so já é
ta ma nho – de po is de 13 anos da úl ti ma Cons ti tu i ção – 
que as pró pri as en ti da des in te res sa das na ma té ria
so li ci ta ram a to dos nós que o apro vás se mos da for ma 
como ele veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se na dor
Ma u ro Mi ran da foi ex tre ma men te com pre en si vo, fez
um re la tó rio que faz jus ao tra ba lho que de sen vol ve
nes ta Casa, e o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, aqui pre -
sen te, diz sim. 

Só tor ço para que o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so apro ve o pro je to na ín te gra, não co lo que 
so bre ele ve tos, não pre ju di que um pro je to de ta ma -
nha im por tân cia, tal vez um dos mais im por tan tes ao
lon go dos úl ti mos anos apro va dos pelo Se na do da
Re pú bli ca. O Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, por exem -
plo, foi ve ta do em seus pon tos mais im por tan tes apro -
va dos pelo Con gres so Na ci o nal. Espe ro que des ta
vez a as ses so ria do Pre si den te não o con vi de a fa zer
ve tos in de vi dos a um pro je to tão tra ba lha do, tão dis -
cu ti do e que teve imen sa par ti ci pa ção da so ci e da de
bra si le i ra. Em nome do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
por tan to, en ca mi nho o voto fa vo rá vel ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos, com as
emen das em glo bo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
181, de 1989.

As Sr.ªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181, DE 1989

(Nº 5.788/90, na que la Casa)

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Di re tri zes Ge ra is

Art. 1º Na exe cu ção da Po lí ti ca Urba na, de que
tra tam os arts. 182 e 183 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
será apli ca do o pre vis to nes ta lei.



Pa rá gra fo úni co. Para to dos os efe i tos, esta lei,
de no mi na da Esta tu to da Ci da de, es ta be le ce nor mas
de or dem pú bli ca e in te res se so ci al que re gu lam o
uso da pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo,
da se gu ran ça e do bem-estar dos ci da dãos, bem
como do equi lí brio am bi en tal.

Art. 2º A Po lí ti ca Urba na tem por ob je ti vo or de -
nar o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da
ci da de e da propri e da de ur ba na, me di an te as se guin -
tes di re tri zes ge ra is:

I – ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is,
en ten di do como o di re i to à ter ra ur ba na, à mo ra dia,
ao sa ne a men to am bi en tal, à in fra-estrutura ur ba na,
ao trans por te e ser vi ços pú bli cos, ao tra ba lho e ao la -
zer, para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções;

II – ges tão de mo crá ti ca por meio da par ti ci pa -
ção da po pu la ção e de as so ci a ções re pre sen ta ti vas
dos vá ri os seg men tos da co mu ni da de na for mu la ção,
exe cu ção e acom pa nha men to de pla nos, pro gra mas
e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no;

III – 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 no pro ces so 
de ur ba ni za ção, em aten di men to ao in te res se so ci al;

IV – pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci -
da des, da dis tri bu i ção es pa ci al da po pu la ção e das
ati vi da des eco nô mi cas do mu ni cí pio e do ter ri tó rio
sob sua área de in fluên cia, de modo a evi tar e cor ri gir
as dis tor ções do cres ci men to ur ba no e seus efe i tos
ne ga ti vos so bre o meio am bi en te:

V – ofer ta 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 ade qua dos aos
in te res ses e ne ces si da des da po pu la ção e às ca rac -
te rís ti cas lo ca is;

VI – or de na ção e con tro le do uso do solo, de for -
ma a evi tar:

a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;

b) a pro xi mi da de de usos in com pa tí ve is ou in -
con ve ni en tes;

c) o par ce la men to do solo, a edi fi ca ção ou o uso
ex ces si vos ou ina de qua dos em re la ção à in -
fra-estrutura ur ba na;

d) a ins ta la ção de em pre en di men tos ou ati vi da -
des que pos sam fun ci o nar como pó los ge ra do res de
trá fe go, sem a pre vi são da in fra-estrutura cor res pon -
den te;

e) a re ten ção es pe cu la ti va de imó vel ur ba no,
que re sul te na sua su bu ti li za ção ou não-utilização;

f) a de te ri o ra ção das áre as ur ba ni za das;

g) a po lu i ção e a de gra da ção am bi en tal;

VII – in te gra ção e com ple men ta ri da de en tre as
ati vi da des ur ba nas e ru ra is, ten do em vis ta o de sen -
vol vi men to so ci o e co nô mi co do mu ni cí pio e do ter ri tó -
rio sob sua área de in fluên cia;

VIII – ado ção de pa drões de pro du ção e con su -
mo de bens e ser vi ços e de ex pan são ur ba na com pa -
tí ve is com os li mi tes da sus ten ta bi li da de am bi en tal,
so ci al e eco nô mi ca do mu ni cí pio e do ter ri tó rio sob
sua área de in fluên cia;

IX – jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus de -
cor ren tes do pro ces so de ur ba ni za ção;

X – ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca
eco nô mi ca, tri bu tá ria e fi nan ce i ra e dos gas tos pú bli -
cos aos ob je ti vos do de sen vol vi men to ur ba no, de
modo a pri vi le gi ar os in ves ti men tos ge ra do res de
bem-estar ge ral e a fru i ção dos bens pe los di fe ren tes
seg men tos so ci a is;

XI – re cu pe ra ção dos in ves ti men tos do Po der
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção de imó -
ve is ur ba nos;

XII – pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
meio am bi en te na tu ral e cons tru í do, do pa tri mô nio
cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, pa i sa gís ti co e ar que o ló gi -
co;

XIII – au diên cia do Po der Pú bli co mu ni ci pal e da
po pu la ção in te res sa da nos pro ces sos de im plan ta -
ção de em pre en di men tos ou ati vi da des com efe i tos
po ten ci al men te ne ga ti vos so bre o meio am bi en te na -
tu ral ou cons tru í do, o con for to ou a se gu ran ça da po -
pu la ção;

XIV – 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 ção de ba i xa ren da me di -
an te o es ta be le ci men to de nor mas es pe ci a is de ur ba -
ni za ção, uso e ocu pa ção do solo e edi fi ca ção, con si -
de ra das a si tu a ção so ci o e co nô mi ca da po pu la ção e
as nor mas am bi en ta is;

XV – sim pli fi ca ção da le gis la ção de par ce la -
men to, uso e ocu pa ção do solo e das nor mas edi lí ci -
as, com vis tas a per mi tir a re du ção dos cus tos e o au -
men to da ofer ta dos lo tes e uni da des ha bi ta ci o na is;

XVI – iso no mia de con di ções para os agen tes
pú bli cos e pri va dos na pro mo ção de em pre en di men -
tos e ati vi da des re la ti vos ao pro ces so de ur ba ni za -
ção, aten di do o in te res se so ci al.

Art. 3º Com pe te à União, en tre ou tras atri bu i -
ções de in te res se da Po lí ti ca Urba na:

I – le gis lar so bre nor mas ge ra is de di re i to ur ba -
nís ti co;

II – le gis lar so bre nor mas para a co o pe ra ção en -
tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os em re la ção à Po lí ti ca Urba na, ten do em vis ta o



equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem—es tar em
âm bi to na ci o nal;

III – pro mo ver, por ini ci a ti va pró pria e em con jun -
to com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
pro gra mas de cons tru ção de mo ra di as e a me lho ria
das con di ções ha bi ta ci o na is e de sa ne a men to bá si -
co;

IV – ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;

V – ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi -
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al.

CAPÍTULO II
Dos Instru men tos da Po lí ti ca Urba na

Se ção I
Dos ins tru men tos em ge ral

Art. 4º Para os fins des ta lei, se rão uti li za dos, en -
tre ou tros ins tru men tos:

I – pla nos na ci o na is, re gi o na is e es ta du a is de
or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al;

II – pla ne ja men to das re giões me tro po li ta nas,
aglo me ra ções ur ba nas e mi cror re giões;

III – pla ne ja men to mu ni ci pal, em es pe ci al:
a) Pla no Di re tor;
b) dis ci pli na do par ce la men to, do uso e da ocu -

pa ção do solo;
c) zo ne a men to am bi en tal;
d) pla no plu ri a nu al;
e) di re tri zes or ça men tá ri as e or ça men to anu al;
f) ges tão or ça men tá ria par ti ci pa ti va;
g) pla nos, pro gra mas e pro je tos se to ri a is;
h) pla nos de de sen vol vi men to eco nô mi co e so -

ci al;
IV – ins ti tu tos tri bu tá ri os e fi nan ce i ros:
a) im pos to so bre a pro pri e da de pre di al e ter ri to -

ri al ur ba na;
b) con tri bu i ção de me lho ria;
c)in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros;
V – ins ti tu tos ju rí di cos e po lí ti cos:
a) de sa pro pri a ção;
b) ser vi dão ad mi nis tra ti va;
c) li mi ta ções ad mi nis tra ti vas;
d) tom ba men to de imó ve is ou de mo bi liá rio ur -

ba no;
e) ins ti tu i ção de uni da des de con ser va ção;

f) ins ti tu i ção de zo nas es pe ci a is de in te res se so -
ci al;

g) con ces são de di re i to real de uso;

h) con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra -
dia;

i) par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção com -
pul só ri os;

j) usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no;

l) di re i to de su per fí cie;
m) di re i to de pre emp ção;

n) ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de
al te ra ção de uso;

o) trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir;
p) ope ra ções ur ba nas con sor ci a das;

q) re gu la ri za ção fun diá ria;
r) as sis tên cia téc ni ca e ju rí di ca gra tu i ta para as

co mu ni da des e gru pos so ci a is me nos fa vo re ci dos;

s) re fe ren do po pu lar e ple bis ci to:
VI — es tu do pré vio de im pac to am bi en tal (EIA)

e es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça (EIV).
§ 1º Os ins tru men tos men ci o na dos nes te ar ti go

re gem-se pela le gis la ção que lhes é pró pria, ob ser va -
do o dis pos to nes ta lei.

§ 2º Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha bi ta -
ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór gãos
ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com atu a ção
es pe cí fi ca nes sa área, a con ces são de di re i to real de
uso de imó ve is pú bli cos po de rá ser con tra ta da co le ti -
va men te.

§ 3º Os ins tru men tos pre vis tos nes te ar ti go que
de man dam dis pên dio de re cur sos por par te do Po der
Pú bli co mu ni ci pal de vem ser ob je to de con tro le so ci al, 
ga ran ti da a par ti ci pa ção de co mu ni da des, mo vi men -
tos e en ti da des da so ci e da de ci vil.

Se ção II
Do par ce la men to, edi fi ca ção ou

uti li zação com pul só ri os

Art. 5º Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca para área in clu í -
da no Pla no Di re tor po de rá de ter mi nar o par ce la men -
to, a edi fi ca ção ou a uti li za ção com pul só ri os do solo
ur ba no não edi fi ca do, sub-utilizado ou não uti li za do,
de ven do fi xar as con di ções e os pra zos para im ple -
men ta ção da re fe ri da obri ga ção.

§ 1º Con si de ra-se su bu ti li za do o imó vel:
I — cujo apro ve i ta men to seja in fe ri or ao mí ni mo

de fi ni do no Pla no Di re tor ou em le gis la ção dele de cor -
ren te;



II — uti li za do em de sa cor do com a le gis la ção ur -
ba nís ti ca ou am bi en tal.

§ 2º O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pelo Po der
Exe cu ti vo mu ni ci pal para o cum pri men to da obri ga -
ção, de ven do a no ti fi ca ção ser aver ba da no Car tó rio
de Re gis tro de Imó ve is.

§ 3º A no ti fi ca ção far-se-á:
I — por fun ci o ná rio do ór gão com pe ten te do Po -

der Pú bli co mu ni ci pal, ao pro pri e tá rio do imó vel ou,
no caso de este ser pes soa ju rí di ca, a quem te nha po -
de res de ge rên cia ge ral ou ad mi nis tra ção;

II — por edi tal quan do frus tra da, por três ve zes,
a ten ta ti va de no ti fi ca ção na for ma pre vis ta pelo in ci so 
I.

§ 4º Os pra zos a que se re fe re o ca put não po -
de rão ser in fe ri o res a:

I — um ano, a par tir da no ti fi ca ção, para que
seja pro to co la do o pro je to no ór gão mu ni ci pal com pe -
ten te;

II — dois anos, a par tir da apro va ção do pro je to,
para ini ci ar as obras do em pre en di men to.

§ 5º Em em pre en di men tos de gran de por te, em
ca rá ter ex cep ci o nal, a lei mu ni ci pal es pe cí fi ca a que
se re fe re o ca put po de rá pre ver a con clu são em eta -
pas, as se gu ran do—se que o pro je to apro va do com -
pre en da o em pre en di men to como um todo.

Art. 6º A trans mis são do imó vel, por ato in ter vi -
vos ou ca u sa mor tis, pos te ri or à data da no ti fi ca ção,
trans fe re as obri ga ções de par ce la men to, edi fi ca ção
ou uti li za ção pre vis tas no art. 5º, sem in ter rup ção de
qua is quer pra zos.

Se ção III
Do IPTU pro gres si vo no tem po

Art. 7º Em caso de des cum pri men to das con di -
ções e dos pra zos pre vis tos na for ma do ca put do art.
5º, ou não sen do cum pri das as eta pas pre vis tas no §
5º do art. 5º, o mu ni cí pio pro ce de rá à apli ca ção do
Impos to so bre a Pro pri e da de Pre di al e Ter ri to ri al
Urba na (IPTU) pro gres si vo no tem po, me di an te a ma -
jo ra ção da alí quo ta pelo pra zo de cin co anos con se -
cu ti vos.

§ 1º O va lor da alí quota a ser apli ca do a cada
ano será fi xa do na lei es pe cí fi ca a que se re fe re o
ca put do art. 5º e não ex cederá a duas ve zes o va lor
re fe ren te ao ano an te ri or, res pe i ta da a alí quo ta má xi -
ma de quin ze por cen to.

§ 2º Caso a obri ga ção de par ce lar, edi fi car ou
uti li zar não es te ja aten di da em cin co anos, o mu ni cí -
pio man te rá a co bran ça pela alí quo ta má xi ma, até

que se cum pra a re fe ri da obri ga ção, ga ran ti da a prer -
ro ga ti va pre vis ta no art. 8º.

§ 3º É ve da da a con ces são de isen ções ou de
anis tia re la ti vas à tri bu ta ção pro gres si va de que tra ta
este ar ti go.

Se ção IV
Da de sa pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los

Art. 8º De cor ri dos cin co anos de co bran ça do
IPTU pro gres si vo sem que o pro pri e tá rio te nha cum -
pri do a obri ga ção de par ce la men to, edi fi ca ção ou uti -
li za ção, o mu ni cí pio po de rá pro ce der à de sa pro pri a -
ção do imó vel, com pa ga men to em tí tu los da dí vi da
pú bli ca.

§ 1º Os tí tu los da dí vi da pú bli ca te rão pré via
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e se rão res ga ta dos
no pra zo de até dez anos, em pres ta ções anu a is,
igua is e su ces si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de -
ni za ção e os ju ros le ga is de seis por cen to ao ano.

§ 2º O va lor real da in de ni za ção:
I — re fle ti rá o va lor da base de cál cu lo do IPTU,

des con ta do o mon tan te in cor po ra do em fun ção de
obras re a li za das pelo Po der Pú bli co na área onde o
mes mo se lo ca li za após a no ti fi ca ção de que tra ta o §
2º do art. 5º;

II — não com pu ta rá ex pec ta ti vas de ga nhos, lu -
cros ces san tes e ju ros com pen sa tó ri os.

§ 3º Os tí tu los de que tra ta este ar ti go não te rão
po der li be ra tó rio para pa ga men to de tri bu tos.
§ 4º O Mu ni cí pio pro ce de rá ao ade qua do apro -

ve i ta men to do imó vel no pra zo má xi mo de cin co anos, 
con ta do a par tir da sua in cor po ra ção ao pa tri mô nio
pú bli co.

§ 5º O apro ve i ta men to do imó vel po de rá ser efe -
ti va do di re ta men te pelo Po der Pú bli co ou por meio de
ali e na ção ou con ces são a ter ce i ros, ob ser van do-se,
nes tes ca sos, o de vi do pro ce di men to li ci ta tó rio.

§ 6º Fi cam man ti das para o ad qui ren te de imó -
vel nos ter mos do § 5º as mes mas obri ga ções de
par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção pre vis tas no
art. 5º.

Se ção V
Da usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no

Art. 9º Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos, por cin co anos, inin ter rup ta men te e
sem opo si ção, uti li zan do-a para sua mo ra dia ou de
sua fa mí lia, ad qui rir-lhe-á o do mí nio, des de que não
seja pro pri e tá rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.



§ 1º O tí tu lo de do mí nio será con fe ri do ao ho -
mem ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te
do es ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será
re co nhe ci do ao mes mo pos su i dor mais de uma vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 10. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos 
e cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la -
ção de ba i xa ren da para sua mo ra dia, por cin co anos,
inin ter rup ta men te e sem opo si ção, onde não for pos -
sí vel iden ti fi car os ter re nos ocu pa dos por cada pos su -
i dor, são sus cep tí ve is de se rem usu ca pi das co le ti va -
men te, des de que os pos su i do res não se jam pro pri e -
tá ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O pos su i dor pode, para o fim de con tar o
pra zo exi gi do por este ar ti go, acres cen tar sua pos se à 
de seu an te ces sor, con tan to que am bas se jam con tí -
nu as.

§ 2º A usu ca pião es pe ci al co le ti va de imó vel ur -
ba no será de cla ra da pelo Juiz, me di an te sen ten ça, a
qual ser vi rá de tí tu lo para re gis tro no Car tó rio de Re -
gis tro de Imó ve is.

§ 3º Na sen ten ça, o Juiz atri bu i rá igual fra ção
ide al de ter re no a cada pos su i dor, in de pen den te men -
te da di men são do ter re no que cada um ocu pe, sal vo
hi pó te se de acor do es cri to en tre os con dô mi nos, es -
ta be le cen do fra ções ide a is di fe ren ci a das.

§ 4º O con do mí nio es pe ci al cons ti tu í do é in di vi -
sí vel, não sen do pas sí vel de ex tin ção, sal vo de li be ra -
ção fa vo rá vel to ma da por, no mí ni mo, dois ter ços dos
con dô mi nos, no caso de exe cu ção de ur ba ni za ção
pos te ri or à cons ti tu i ção do con do mí nio.

§ 5º As de li be ra ções re la ti vas à ad mi nis tra ção
do con do mí nio es pe ci al se rão to ma das por ma i o ria
de vo tos dos con dô mi nos pre sen tes, obri gan do tam -
bém os de ma is, dis cor dan tes ou au sen tes.

Art. 11. Na pen dên cia da ação de usu ca pião es -
pe ci al ur ba na, fi ca rão so bres ta das qua is quer ou tras
ações, pe ti tó ri as ou pos ses só ri as, que ve nham a ser
pro pos tas re la ti va men te ao imó vel usu ca pi en do.

Art. 12. São par tes le gí ti mas para a pro po si tu ra
da ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na:

I — o pos su i dor, iso la da men te ou em li tis con sór -
cio ori gi ná rio ou su per ve ni en te;

II — os pos su i do res, em es ta do de com pos se;
III – como subs ti tu to pro ces su al, a as so ci a ção

de mo ra do res da co mu ni da de, re gu lar men te cons ti tu -

í da, com per so na li da de ju rí di ca, des de que ex pli ci ta -
men te au to ri za da pe los re pre sen ta dos.

§ 1º Na ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na é
obri ga tó ria a in ter ven ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º O au tor terá os be ne fí ci os da jus ti ça e da
as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta, in clu si ve pe ran te o Car -
tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 13. A usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no
po de rá ser in vo ca da como ma té ria de de fe sa, va len -
do a sen ten ça que a re co nhe cer como tí tu lo para re -
gis tro no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 14. Na ação ju di ci al de usu ca pião es pe ci al
de imó vel ur ba no, o rito pro ces su al a ser ob ser va do é
o su má rio.

Se ção VI
Da con ces são de uso es pe ci al

para fins de mo ra dia

Art. 15. Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos si tu a da em imó vel pú bli co, por cin co
anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção, uti li zan do-a
para sua mo ra dia ou de sua fa mí lia, tem o di re i to à
con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra dia em
re la ção à re fe ri da área ou edi fi ca ção, des de que não
seja pro pri e tá rio ou con ces si o ná rio de ou tro imó vel
ur ba no ou ru ral.

§ 1º A con ces são de uso es pe ci al para fins de
mo ra dia será con fe ri da de for ma gra tu i ta ao ho mem
ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te do es -
ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será
re co nhe ci do ao mes mo con ces si o ná rio mais de uma
vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 16. Nas áre as ur ba nas com mais de du zen -
tos e cin qüen ta me tros qua dra dos si tu a das em imó vel 
pú bli co, ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da para
sua mo ra dia, por cin co anos, inin ter rup ta men te e sem 
opo si ção, onde não for pos sí vel iden ti fi car os ter re nos 
ocu pa dos por cada pos su i dor, a con ces são de uso
es pe ci al para fins de mo ra dia será con fe ri da de for ma
co le ti va, des de que os pos su i do res não se jam con -
ces si o ná ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se no caso de que tra -
ta o ca put, no que cou ber, as dis po si ções dos § 1º a
5º do art. 10.



Art. 17. No caso de ocu pa ção em área de ris co,
o Po der Pú bli co ga ran ti rá ao pos su i dor o exer cí cio do
di re i to de que tra tam os arts. 15 e 16 em ou tro lo cal.

Art. 18. O tí tu lo de con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia será ob ti do pela via ad mi nis tra ti -
va pe ran te o ór gão com pe ten te da Admi nis tra ção Pú -
bli ca ou, em caso de re cu sa ou omis são des te, pela
via ju di ci al.

§ 1º Em caso de ação ju di ci al, a con ces são de
uso es pe ci al para fins de mo ra dia será de cla ra da pelo 
juiz, me di an te sen ten ça.

§ 2º tí tu lo con fe ri do por via ad mi nis tra ti va ou a
sen ten ça ju di ci al ser vi rão para efe i to de re gis tro no
Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

§ 3º Apli cam-se à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia, no que cou ber, as dis po si ções
es ta be le ci das nos arts. 11, 12 e 13.

Art. 19. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia é trans fe rí vel por ato in ter vi vos
ou ca u sa mor tis.

Art. 20. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia ex tin gue-se, re tor nan do o imó vel 
ao do mí nio pú bli co, no caso de:

I – o con ces si o ná rio dar ao imó vel des ti na ção
di ver sa da mo ra dia para si ou sua fa mí lia;

II – os con ces si o ná ri os re mem bra rem seus imó -
ve is.

Pa rá gra fo úni co. A ex tin ção de que tra ta este ar -
ti go será aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve -
is, por meio de de cla ra ção con subs tan ci a da do Po der
Pú bli co con ce den te.

Se ção VII
Do di re i to de su per fí cie

Art. 21. O pro pri e tá rio ur ba no po de rá con ce der a 
ou trem o di re i to de su per fí cie do seu ter re no, por tem -
po de ter mi na do ou in de ter mi na do, me di an te es cri tu ra 
pú bli ca re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

§ 1º O di re i to de su per fí cie abran ge o di re i to de
uti li zar o solo, o sub so lo ou o es pa ço aé reo re la ti vo ao 
ter re no, na for ma es ta be le ci da no con tra to res pec ti vo, 
aten di da a le gis la ção ur ba nís ti ca.

§ 2º A con ces são do di re i to de su per fí cie po de rá 
ser gra tu i ta ou one ro sa.

§ 3º o su per fi ciá rio res pon de rá in te gral men te
pe los en car gos e tri bu tos que in ci di rem so bre a pro -
pri e da de su per fi ciá ria, ar can do, ain da, pro por ci o nal -
men te à sua par ce la de ocu pa ção efe ti va, com os en -
car gos e tri bu tos so bre a área ob je to da con ces são do 

di re i to de su per fí cie, sal vo dis po si ção em con trá rio do 
con tra to res pec ti vo.

§ 4º o di re i to de su per fí cie pode ser trans fe ri do a 
ter ce i ros, obe de ci dos os ter mos do con tra to res pec ti -
vo.

§ 5º Por mor te do su per fi ciá rio, os seus di re i tos
trans mi tem-se a seus her de i ros.

Art. 22. Em caso de ali e na ção do ter re no, ou do
di re i to de su per fí cie, o su per fi ciá rio e o pro pri e tá rio,
res pec ti va men te, te rão di re i to de pre fe rên cia, em
igual da de de con di ções à ofer ta de ter ce i ros.

Art. 23. Extin gue-se o di re i to de su per fí cie:
I – pelo ad ven to do ter mo;
II – pelo des cum pri men to das obri ga ções con -

tra tu a is as su mi das pelo su per fi ciá rio.
Art. 24. Extin to o di re i to de su per fí cie, o pro pri e -

tá rio re cu pe ra rá o ple no do mí nio do ter re no, bem
como das aces sões e ben fe i to ri as in tro du zi das no
imó vel, in de pen den te men te de in de ni za ção, se as
par tes não hou ve rem es ti pu la do o con trá rio no res -
pec ti vo con tra to.

§ 1º Antes do ter mo fi nal do con tra to, ex tin -
guir-se-á o di re i to de su per fí cie se o su per fi ciá rio der
ao ter re no des ti na ção di ver sa da que la para a qual for
con ce di da.

§ 2º A ex tin ção do di re i to de su per fí cie será
aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Se ção VIII
Do Di re i to de Pre emp ção

Art. 25. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
imó vel ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre par -
ti cu la res.

§ 1º Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
de li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i to de pre -
emp ção e fi xa rá pra zo de vi gên cia, não su pe ri or a cin -
co anos, re no vá vel a par tir de um ano após o de cur so
do pra zo ini ci al de vi gên cia.

§ 2º O di re i to de pre emp ção fica as se gu ra do du -
ran te o pra zo de vi gên cia fi xa do na for ma do 1º, in de -
pen den te men te do nú me ro de ali e na ções re fe ren tes
ao mes mo imó vel.

Art. 26. O di re i to de pre emp ção será exer ci do
sem pre que o Po der Pú bli co ne ces si tar de áre as
para:

I – re gu la ri za ção fun diá ria;
II – exe cu ção de pro gra mas e pro je tos ha bi ta ci -

o na is de in te res se so ci al;
III – cons ti tu i ção de re ser va fun diá ria;



IV – or de na men to e di re ci o na men to da ex pan -
são ur ba na;

V – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os;

VI – cri a ção de es pa ços pú bli cos de la zer e áre -
as ver des;

VII – cri a ção de uni da des de con ser va ção ou
pro te ção de ou tras áre as de in te res se am bi en tal;

VIII – pro te ção de áre as de in te res se his tó ri co,
cul tu ral ou pa i sa gís ti co;

IX – ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou de
uti li da de pú bli ca, de fi ni das no Pla no Di re tor.

Pa rá gra fo úni co. A lei mu ni ci pal pre vis ta no § 1º
do art. 25 de ve rá en qua drar cada área em que in ci di rá 
o di re i to de pre emp ção em uma ou mais das fi na li da -
des enu me ra das por este ar ti go.

Art. 27. O pro pri e tá rio de ve rá no ti fi car sua in ten -
ção de ali e nar o imó vel, para que o mu ni cí pio, no pra -
zo má xi mo de trin ta dias, ma ni fes te por es cri to seu in -
te res se em com pra-lo.

§ 1º À no ti fi ca ção men ci o na da no ca put será
ane xa da pro pos ta de com pra as si na da por ter ce i ro in -
te res sa do na aqui si ção do imó vel, da qual cons ta rão
pre ço, con di ções de pa ga men to e pra zo de va li da de.

§ 2º mu ni cí pio fará pu bli car, em ór gão ofi ci al e
em pelo me nos um jor nal lo cal ou re gi o nal de gran de
cir cu la ção, edi tal de avi so da no ti fi ca ção re ce bi da nos 
ter mos do ca put da in ten ção de aqui si ção do imó vel
nas con di ções da pro pos ta apre sen ta da.

§ 3º Trans cor ri do o pra zo men ci o na do no ca put
sem ma ni fes ta ção, fica o pro pri e tá rio au to ri za do a re -
a li zar a ali e na ção para ter ce i ros, nas con di ções da
pro pos ta apre sen ta da.

§ 4º Con cre ti za da a ven da a ter ce i ro, o pro pri e -
tá rio fica obri ga do a apre sen tar ao mu ni cí pio, no pra -
zo de trin ta dias, có pia do ins tru men to pú bli co de ali e -
na ção do imó vel.

§ 5º A ali e na ção pro ces sa da em con di ções di ver -
sas da pro pos ta apre sen ta da é nula de ple no di re i to.

§ 6º Ocor ri da a hi pó te se pre vis ta no § 5º, o mu ni -
cí pio po de rá ad qui rir o imó vel pelo va lor da base de
cál cu lo do IPTU ou pelo va lor in di ca do na pro pos ta
apre sen ta da, se este for in fe ri or àque le.

Se ção IX
Da Ou tor ga One ro sa do Di re i to de Cons tru ir

Art. 28. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is o di re i to de cons tru ir po de rá ser exer ci do aci ma
do co e fi ci en te de apro ve i ta men to bá si co ado ta do,

me di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá -
rio.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, co e fi ci en te de
apro ve i ta men to é a re la ção en tre a área edi fi cá vel e a
área do ter re no.

§ 2º O Pla no Di re tor po de rá fi xar co e fi ci en te de
apro ve i ta men to bá si co úni co para toda a zona ur ba na 
ou di fe ren ci a do para áre as es pe cí fi cas den tro da
zona ur ba na.

§ 3º O Pla no Di re tor de fi ni rá os li mi tes má xi mos
a se rem atin gi dos pe los co e fi ci en tes de apro ve i ta -
men to, con si de ran do a pro por ci o na li da de en tre a in -
fra-estrutura exis ten te e o au men to de den si da de es -
pe ra do em cada área.

Art. 29. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is po de rá ser per mi ti da al te ra ção de uso do solo,
me di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá -
rio.

Art. 30. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca es ta be le ce rá as 
con di ções a se rem ob ser va das para a ou tor ga one ro -
sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de uso, de ter -
mi nan do:

I – a fór mu la de cál cu lo para a co bran ça;
II – os ca sos pas sí ve is de isen ção do pa ga men -

to da ou tor ga;

III – a con tra par ti da do be ne fi ciá rio.
Art. 31. Os re cur sos au fe ri dos com a ado ção da

ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção
de uso se rão apli ca dos com as fi na li da des pre vis tas
nos in ci sos I a IX do art. 26.

Se ção X
Das ope ra ções ur ba nas con sor ci a das

Art. 32. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca, ba se a da no
Pla no Di re tor, po de rá de li mi tar área para apli ca ção de 
ope ra ções con sor ci a das.

§ 1º Con si de ra-se ope ra ção ur ba na con sor ci a -
da o con jun to de in ter ven ções e me di das co or de na -
das pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, com a par ti ci pa ção
dos pro pri e tá ri os, mo ra do res, usuá ri os per ma nen tes
e in ves ti do res pri va dos, com o ob je ti vo de al can çar
em uma área trans for ma ções ur ba nís ti cas es tru tu ra -
is, me lho ri as so ci a is e a va lo ri za ção am bi en tal.

§ 2º Po de rão ser pre vis tas nas ope ra ções ur ba -
nas con sor ci a das, en tre ou tras me di das:

I – a mo di fi ca ção de ín di ces e ca rac te rís ti cas de
par ce la men to, uso e ocu pa ção do solo e sub so lo,
bem como al te ra ções das nor mas edi lí ci as, con si de -
ra do o im pac to am bi en tal de las de cor ren te;



II – a re gu la ri za ção de cons tru ções, re for mas ou 
am pli a ções exe cu ta das em de sa cor do com a le gis la -
ção vi gen te.

Art. 33. Da lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção 
ur ba na con sor ci a da cons ta rá o pla no de ope ra ção ur -
ba na con sor ci a da, con ten do, no mí ni mo:

I – de fi ni ção da área a ser atin gi da;
II – pro gra ma bá si co de ocu pa ção da área;
III – pro gra ma de aten di men to eco nô mi co e so -

ci al para a po pu la ção di re ta men te afe ta da pela ope ra -
ção;

IV – fi na li da des da ope ra ção;
V – es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça;
VI – con tra par ti da a ser exi gi da dos pro pri e tá ri -

os, usuá ri os per ma nen tes e in ves ti do res pri va dos em
fun ção da uti li za ção dos be ne fí ci os pre vis tos nos in ci -
sos I e II do § 2º do art. 32;

VII – for ma de con tro le da ope ra ção, obri ga to ri a -
men te com par ti lha do com re pre sen ta ção da so ci e da -
de ci vil.

§ 1º Os re cur sos ob ti dos pelo Po der Pú bli co mu -
ni ci pal na for ma do in ci so VI des te ar ti go se rão apli ca -
dos ex clu si va men te na pró pria ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

§ 2º A par tir da apro va ção da lei es pe cí fi ca de
que tra ta o ca put, são nu las as li cen ças e au to ri za -
ções a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal ex pe di das
em de sa cor do com o pla no de ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

Art. 34. A lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção
ur ba na con sor ci a da po de rá pre ver a emis são pelo
Mu ni cí pio de quan ti da de de ter mi na da de cer ti fi ca dos
de po ten ci al adi ci o nal de cons tru ção, que se rão ali e -
na dos em le i lão ou uti li za dos di re ta men te no pa ga -
men to das obras ne ces sá ri as à pró pria ope ra ção.

§ 1º Os cer ti fi ca dos de po ten ci al adi ci o nal de
cons tru ção se rão li vre men te ne go ci a dos, mas con -
ver sí ve is em di re i to de cons tru ir uni ca men te na área
ob je to da ope ra ção.

§ 2º Apre sen ta do pe di do de li cen ça para cons -
tru ir, o cer ti fi ca do de po ten ci al adi ci o nal será uti li za do
no pa ga men to da área de cons tru ção que su pe re os
pa drões es ta be le ci dos pela le gis la ção de uso e ocu -
pa ção do solo, até o li mi te fi xa do pela lei es pe cí fi ca
que apro var a ope ra ção ur ba na con sor ci a da.

Se ção XI
Da trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir

Art. 35. Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
po de rá au to ri zar o pro pri e tá rio de imó vel ur ba no, pri -

va do ou pú bli co, a exer cer em ou tro lo cal, ou ali e nar,
me di an te es cri tu ra pú bli ca, o di re i to de cons tru ir pre -
vis to no Pla no Di re tor ou em le gis la ção ur ba nís ti ca
dele de cor ren te, quan do o re fe ri do imó vel for con si -
de ra do ne ces sá rio para fins de:

I – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os;

II – pre ser va ção, quan do o imó vel for con si de ra -
do de in te res se his tó ri co, am bi en tal, pa i sa gís ti co, so -
ci al ou cul tu ral;

III – ser vir a pro gra mas de re gu la ri za ção fun diá -
ria, ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por po pu la ção de 
ba i xa ren da e ha bi ta ção de in te res se so ci al.

§ 1º A mes ma fa cul da de po de rá ser con ce di da
ao pro pri e tá rio que doar ao Po der Pú bli co seu imó vel,
ou par te dele, para os fins pre vis tos nos in ci sos I a III
do ca put.

§ 2º A lei mu ni ci pal re fe ri da no ca put es ta be le -
ce rá as con di ções re la ti vas à apli ca ção da trans fe rên -
cia do di re i to de cons tru ir.

Se ção XII
Do es tu do de im pac to de vi zi nhan ça

Art. 36. Lei mu ni ci pal de fi ni rá os em pre en di men -
tos e ati vi da des pri va dos ou pú bli cos em área ur ba na
que de pen de rão de ela bo ra ção de es tu do pré vio de
im pac to de vi zi nhan ça (EIV) para ob ter as li cen ças ou 
au to ri za ções de cons tru ção, am pli a ção ou fun ci o na -
men to a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal.

Art. 37. O EIV será exe cu ta do de for ma a con -
tem plar os efe i tos po si ti vos e ne ga ti vos do em pre en -
di men to ou ati vi da de quan to à qua li da de de vida da
po pu la ção re si den te na área e suas pro xi mi da des, in -
clu in do a aná li se, no mí ni mo, das se guin tes ques tões:

I – aden sa men to po pu la ci o nal;
II – equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
III – uso e ocu pa ção do solo;
IV – va lo ri za ção imo bi liá ria;
V – ge ra ção de trá fe go e de man da por trans por -

te pú bli co;
VI – ven ti la ção e ilu mi na ção;
VII – pa i sa gem ur ba na e pa tri mô nio na tu ral e

cul tu ral.
Pa rá gra fo úni co. Dar-se-á pu bli ci da de aos do cu -

men tos in te gran tes do EIV, que fi ca rão dis po ní ve is
para con sul ta, no ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co 
mu ni ci pal, por qual quer in te res sa do.

Art. 38. A ela bo ra ção do EIV não subs ti tui a ela -
bo ra ção e a apro va ção de es tu do pré vio de im pac to



am bi en tal (EIA), re que ri das nos ter mos da le gis la ção
am bi en tal.

CAPÍTULO III
Do Pla no Di re tor

Art. 39. A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun -
ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta -
is de or de na ção da ci da de ex pres sas no Pla no Di re -
tor, as se gu ran do o aten di men to das ne ces si da des
dos ci da dãos quan to à qua li da de de vida, à jus ti ça so -
ci al e ao de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi -
cas, res pe i ta das as di re tri zes pre vis tas no art. 2º.

Art. 40. O Pla no Di re tor, apro va do por lei mu ni ci -
pal, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de sen vol vi -
men to e ex pan são ur ba na.

§ 1º O Pla no Di re tor é par te in te gran te do pro -
ces so de pla ne ja men to mu ni ci pal, de ven do o pla no
plu ri a nu al, as di re tri zes or ça men tá ri as e o or ça men to
anu al in cor po rar as di re tri zes e as pri o ri da des nele
con ti das.

§ 2º O Pla no Di re tor de ve rá en glo bar o ter ri tó rio
do Mu ni cí pio como um todo.

§ 3º A lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor de ve rá ser
re vis ta, pelo me nos, a cada dez anos;

§ 4º No pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Di re -
tor e na fis ca li za ção de sua im ple men ta ção, os Po de -
res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo mu ni ci pa is ga ran ti rão:

I – a pro mo ção de au diên ci as pú bli cas e de ba -
tes com a par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so ci a -
ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co mu -
ni da de;

II – a pu bli ci da de quan to aos do cu men tos e in -
for ma ções pro du zi dos;

III – o aces so de qual quer in te res sa do aos do cu -
men tos e in for ma ções pro du zi dos.

§ 5º É nula a lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor em
de sa cor do com o dis pos to no § 4º.

Art. 41. O Pla no Di re tor é obri ga tó rio para ci da -
des:

I – com mais de vin te mil ha bi tan tes;
II — in te gran tes de re giões me tro po li ta nas e

aglo me ra ções ur ba nas;
III — onde o Po der Pú bli co mu ni ci pal pre ten da

uti li zar os ins tru men tos pre vis tos no § 4º do art. 182
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

IV — in te gran tes de áre as de es pe ci al in te res se
tu rís ti co;

V — in se ri das na área de in fluên cia de 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 de âm bi to re gi o nal ou na ci o nal.

§ 1º No caso da re a li za ção de em pre en di men -
tos ou ati vi da des en qua dra dos no in ci so V do ca put,
os re cur sos téc ni cos e fi nan ce i ros para a ela bo ra ção
do Pla no Di re tor es ta rão in se ri dos en tre as me di das
de com pen sa ção ado ta das.

§ 2º No caso de ci da des com mais de qui nhen -
tos mil ha bi tan tes, de ve rá ser ela bo ra do um pla no de
trans por te ur ba no in te gra do, com pa tí vel com o Pla no
Di re tor ou nele in se ri do.

Art. 42. O Pla no Di re tor de ve rá con ter no mí ni -
mo:

I — a de li mi ta ção das áre as ur ba nas onde po de -
rá ser apli ca do o par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za -
ção com pul só ri os, con si de ran do a exis tên cia de in -
fra-estrutura e de de man da para uti li za ção, na for ma
do art. 5ª;

II — dis po si ções re que ri das pe los arts. 25, 28,
29, 32 e 35;

III — sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.

CAPÍTULO IV
Da Ges tão De mo crá ti ca da Ci da de

Art. 43. Para ga ran tir a ges tão de mo crá ti ca da
ci da de, de ve rão ser uti li za dos, en tre ou tros, os se -
guin tes ins tru men tos:

I — ór gãos co le gi a dos de po lí ti ca ur ba na, nos
ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;

II — de ba tes, au diên ci as e con sul tas pú bli cas;
III — con fe rên ci as so bre as sun tos de in te res se

ur ba no, nos ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;
IV — ini ci a ti va po pu lar de pro je to de lei e de pla -

nos, pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no;
V — re fe ren do po pu lar e ple bis ci to.
Art. 44. No âm bi to mu ni ci pal, a ges tão or ça men -

tá ria par ti ci pa ti va de que tra ta a alí nea f do in ci so III
do art. 4º des ta Lei in clu i rá a re a li za ção de de ba tes,
au diên ci as e con sul tas pú bli cas so bre as pro pos tas
do pla no plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e do or ça men to anu al, como con di ção obri ga tó ria
para sua apro va ção pela Câ ma ra Mu ni ci pal.

Art. 45. Os or ga nis mos ges to res das re giões me -
tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas in clu i rão obri ga -
tó ria e sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção da po pu la ção e de as -
so ci a ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da
co mu ni da de, de modo a ga ran tir o con tro le di re to de
suas ati vi da des e o ple no exer cí cio da ci da da nia.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 46. O Po der Pú bli co mu ni ci pal po de rá fa cul -
tar ao pro pri e tá rio de área atin gi da pela obri ga ção de



que tra ta o ca put do art. 4º, a re que ri men to des te, o
es ta be le ci men to de con sór cio imo bi liá rio como for ma
de vi a bi li za ção fi nan ce i ra do apro ve i ta men to do imó -
vel.

§ 1º Con si de ra-se con sór cio imo bi liá rio a for ma
de vi a bi li za ção de pla nos de ur ba ni za ção ou edi fi ca -
ção por meio da qual o pro pri e tá rio trans fe re ao Po der 
Pú bli co mu ni ci pal seu imó vel e, após a re a li za ção das 
obras, re ce be, como pa ga men to, uni da des imo bi liá ri -
as de vi da men te ur ba ni za das ou edi fi ca das.

§ 2º O va lor das uni da des imo bi liá ri as a se rem
en tre gues ao pro pri e tá rio será cor res pon den te ao va -
lor do imó vel an tes da exe cu ção das obras, ob ser va -
do o dis pos to no § 2º do art. 8º.

Art. 47. Os tri bu tos so bre imó ve is ur ba nos, as sim
como as ta ri fas re la ti vas a ser vi ços pú bli cos ur ba nos,
se rão di fe ren ci a dos em fun ção do in te res se so ci al.

Art. 48. Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha -
bi ta ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com atu -
a ção es pe ci fi ca nes sa área, os con tra tos de con ces -
são de di re i to real de uso de imó ve is pú bli cos:

I — te rão, para to dos os fins de di re i to, ca rá ter
de es cri tu ra pú bli ca, não se apli can do o dis pos to no
in ci so II do art. 134 do Có di go Ci vil;

II — cons ti tu i rão tí tu lo de ace i ta ção obri ga tó ria
em ga ran tia de con tra tos de fi nan ci a men tos ha bi ta ci -
o na is.

Art. 49. Os Esta dos e Mu ni cí pi os te rão o pra zo
de no ven ta dias, a par tir da en tra da em vi gor des ta
Lei, para fi xar pra zos, por lei, para a ex pe di ção de di -
re tri zes de em pre en di men tos ur ba nís ti cos, apro va -
ção de pro je tos de par ce la men to e de edi fi ca ção, re a -
li za ção de vis to ri as e ex pe di ção de ter mo de ve ri fi ca -
ção e con clu são de obras.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do cum pri da a de ter mi -
na ção do ca put, fica es ta be le ci do o pra zo de ses sen -
ta dias para a re a li za ção de cada um dos re fe ri dos
atos ad mi nis tra ti vos, que va le rá até que os Esta dos e
Mu ni cí pi os dis po nham em lei de for ma di ver sa.

Art. 50. Os Mu ni cí pi os que es te jam en qua dra -
dos na obri ga ção pre vis ta nos in ci sos I e II do art. 41
que não te nham Pla no Di re tor apro va do na data de
en tra da em vi gor des ta Lei, de ve rão apro va—lo no
pra zo de cin co anos.

Art. 51. Para os efe i tos des ta Lei, apli cam-se ao
Dis tri to Fe de ral e ao Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral
as dis po si ções re la ti vas, res pec ti va men te, a Mu ni cí -
pio e a Pre fe i to.

Art. 52. Sem pre ju í zo da pu ni ção de ou tros
agen tes pú bli cos en vol vi dos e da apli ca ção de ou tras

san ções ca bí ve is, o Pre fe i to in cor re em im pro bi da de
ad mi nis tra ti va, nos ter mos da Lei nº 8.429, de 2 de ju -
nho de 1992, quan do:

I — im pe dir ou de i xar de ga ran tir a par ti ci pa ção
de co mu ni da des, mo vi men tos e en ti da des da so ci e -
da de ci vil, con for me o dis pos to no § 3º do art. 4º;

II — de i xar de pro ce der, no pra zo de cin co anos,
o ade qua do apro ve i ta men to do imó vel in cor po ra do
ao pa tri mô nio pú bli co, con for me o dis pos to no § 4º do
art. 8º;

III — uti li zar áre as ob ti das por meio do di re i to de
pre emp ção em de sa cor do com o dis pos to no art. 25;

IV — apli car os re cur sos au fe ri dos com a ou tor -
ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de
uso em de sa cor do com o pre vis to no art. 30;

V — apli car os re cur sos au fe ri dos com ope ra -
ções con sor ci a das em de sa cor do com o pre vis to no §
1º do art. 33;

VI — im pe dir ou de i xar de ga ran tir os re qui si tos
con ti dos nos in ci sos I a III do § 4º do art. 40;

VII — de i xar de to mar as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para ga ran tir a ob ser vân cia do dis pos to no § 3º
do art. 40 e no art. 50;

VIII — ad qui rir imó vel ob je to de di re i to de pre -
emp ção, nos ter mos dos arts. 25 a 27, pelo va lor da
pro pos ta apre sen ta da, se este for, com pro va da men -
te, su pe ri or ao de mer ca do.

Art. 53. O art. lº da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de
1985, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so
II-A:

“Art. 1º 

II-A — à or dem ur ba nís ti ca;
..........................................................................”
Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho

de 1985, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
”Art. 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u te lar para

os fins des ta Lei, ob je ti van do, in clu si ve, evi tar o dano
ao meio am bi en te, ao con su mi dor, à or dem ur ba nís ti -
ca ou aos bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co. (NR)“

Art. 55. O art. 167, in ci so 1, item 28, da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

”Art. 167.

I – 
28) das sen ten ças de cla ra tó ri as de usu ca pião,

in de pen den te da re gu la ri da de do par ce la men to do
solo ou da edi fi ca ção; (NR)

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



Art. 56. O art. 167, in ci so I, da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes itens 36-A, 36-B e 36-C:

”Art. 167.

I – 
36-A) dos ter mos ad mi nis tra ti vos ou das sen ten -

ças de cla ra tó ri as da con ces são de uso es pe ci al para
fins de mo ra dia, in de pen den te da re gu la ri da de do
par ce la men to do solo ou da edi fi ca ção;

36-B) do con tra to de con ces são de di re i to real
de uso de imó vel pú bli co, in de pen den te da re gu la ri -
da de do par ce la men to do solo ou da edi fi ca ção;

36-C) da cons ti tu i ção do di re i to de su per fí cie de
imó vel ur ba no;

Art. 57. O art. 167, in ci so II, da Lei nº 6.015, de
31 de de zem bro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do
dos se guin tes itens 17A, 17B e 17C:

”Art. 167.

II —
17A) da no ti fi ca ção para par ce la men to, edi fi ca -

ção ou uti li za ção com pul só ri os de imó vel ur ba no;
17B) da ex tin ção da con ces são de uso es pe ci al

para fins de mo ra dia;
17C) da ex tin ção do di re i to de su per fí cie do imó -

vel ur ba no.
Art. 58. Esta Lei en tra em vi gor em no ven ta dias

con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO FEDERAL

Esta 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

TÍTULO I
Prin cí pi os e Obje ti vos

CAPÍTULO I
De fi ni ções

Art. 1º A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no, de
que tra ta o art. 182 da Cons ti tu i ção Fe de ral, será ori -
en ta da pe las di re tri zes e de ma is dis po si ti vos cons -
tan tes des ta Lei de Po lí ti ca Urba na.

Pa rá gra fo úni co. Para to dos os efe i tos, esta Lei
será de no mi na da Esta tu to da Ci da de.

Art. 2º Enten de-se por Po lí ti ca Urba na o con jun -
to de prin cí pi os e ações que te nham como ob je ti vo
as se gu rar a to dos o di re i to à Ci da de e a in te ra ção
des ta com o am bi en te ru ral.

Art. 3º Enten de-se como ga ran tia do di re i to à ci -
da de o con jun to de me di das que pro mo vam a me lho -
ria da qua li da de de vida, me di an te a ade qua da or de -
na ção do es pa ço ur ba no e a fru i ção dos bens, ser vi -
ços e equi pa men tos co mu ni tá ri os por to dos os ha bi -
tan tes da ci da de.

Art. 4º Enten de-se por ur ba nis mo o con jun to de
ações pro mo to ras e cor re to ras da or ga ni za ção do es -
pa ço ur ba no de modo a per mi tir sua ade qua da fru i -
ção pelo ho mem, pre ser van do-o do pro ces so de es -
po li a ção ur ba na.

Art. 5º Enten de-se por di re i to ur ba nís ti co o con -
jun to de pre ce i tos que dis ci pli nam ou li mi tam o uso da 
pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo, da se gu -
ran ça e do bem-estar dos ci da dãos.

Art. 6º Cons ti tu em ob je tos da Po lí ti ca Urba na:
I — o di re i to dos agen tes co le ti vos à ci da de;
II — as in ter re la ções en tre o Urba no e o Ru ral;
III — a dis tri bu i ção so ci al dos ser vi ços pú bli cos

e dos equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
IV — o pro ces so de pro du ção do es pa ço ur ba -

no;
V — a or de na ção da ocu pa ção, do uso e da ex -

pan são do ter ri tó rio ur ba no;
VI — a fun ção so ci al da pro pri e da de.

CAPÍTULO II
Fun ção So ci al da Pro pri e da de

Art. 7º A pro pri e da de imo bi liá ria ur ba na cum pre
sua fun ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun -
da men ta is do Pla no Di re tor, em es pe ci al:

I – de mo cra ti za ção das opor tu ni da des de aces -
so à pro pri e da de ur ba na e à mo ra dia;

II — jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus do
pro ces so de ur ba ni za ção;

III — ajus ta men to da va lo ri za ção da pro pri e da -
de ur ba na às exi gên ci as so ci a is;

IV — cor re ção das dis tor ções de va lo ri za ção do
solo ur ba no;

V — 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 ção de ba i xa ren da;

VI — ade qua ção do di re i to de cons tru ir às nor -
mas ur ba nís ti cas, aos in te res ses so ci a is e aos pa -
drões mí ni mos de cons tru ção es ta be le ci dos nes ta
Lei.

Art. 8º Con fi gu ram abu so de di re i to e da fun ção
so ci al da pro pri e da de:

I – re ten ção es pe cu la ti va de solo ur ba no não
cons tru í do ou qual quer ou tra for ma de de i xá-lo su bu -
ti li za do ou não uti li za do;



II — re cu sa de ofe re cer à lo ca ção, sob qual quer
pre tex to, imó ve is re si den ci a is não ne ces sá ri os à ha -
bi ta ção do pro pri e tá rio ou seus de pen den tes, sal vo
nos ca sos ex cep ci o na dos no Pla no Di re tor;

III — ma no bras es pe cu la ti vas, di re ta men te ou
por in ter mé dio de ter ce i ros, que vi sem à ex tor são de
pre ços de ven da ou lo ca ção;

IV — cons tru ção ou re con ver são que im pli quem 
a ven da ou lo ca ção de ha bi ta ções para po pu la ção de
ba i xa ren da com pa drões in fe ri o res aos es ta be le ci -
dos no art. 41, XIV, des ta Lei;

V — pos se ou do mí nio de área ur ba na ex ce den -
te ao má xi mo fi xa do em mó du los pelo Pla no Di re tor.

Art. 9º O des res pe i to à fun ção so ci al da pro pri e -
da de, con for me de fi ni do no ar ti go an te ri or, será pu ni -
do pelo Po der Pú bli co Mu ni ci pal me di an te a apli ca ção 
su ces si va dos ins tru men tos enun ci a dos nos arts. 20 a 
22 des ta Lei.

TÍTULO II
Da Po lí ti ca Urba na

CAPÍTULO I
Di re tri zes Ge ra is

Art. 10. A Po lí ti ca Urba na de ve rá ser ori en ta da
pe las se guin tes di re tri zes ge ra is:

I — ges tão de mo crá ti ca e in cen ti vo à par ti ci pa -
ção po pu lar na for mu la ção e exe cu ção de pla nos,
pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no,
como for ma re co nhe ci da do exer cí cio da ci da da nia;

II — par ti ci pa ção dos agen tes eco nô mi cos pú -
bli cos e pri va dos na ur ba ni za ção, em aten di men to ao
in te res se so ci al;

III — pla ne ja men to da or de na ção e ex pan são
dos nú cle os ur ba nos e ade qua da dis tri bu i ção es pa ci -
al da po pu la ção e das ati vi da des eco nô mi cas, de
modo a evi tar e cor ri gir as dis tor ções do cres ci men to
ur ba no;

IV — ofer ta de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni -
tá ri os ade qua dos às ca rac te rís ti cas so ci o e co nô mi ca
lo ca is e aos in te res ses e ne ces si da des da po pu la ção;

V — or de na ção e con tro le do uso do solo, de for -
ma a evi tar:

a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;
b) a pro xi mi da de de usos in com pa tí ve is ou in -

con ve ni en tes;
c) aden sa men tos ina de qua dos à in fra-estrutura

ur ba na e aos equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os
exis ten tes ou pre vis tos;

d) a oci o si da de do solo ur ba no edi fi cá vel;
e) a de te ri o ra ção das áre as ur ba ni za das;

f) a es pe cu la ção imo bi liá ria;
g) a ocor rên cia de de sas tres na tu ra is;
VI — in te gra ção e com ple men ta ri da de en tre as

ati vi da des ur ba nas e ru ra is;
VII — ade qua ção dos gas tos pú bli cos aos ob je -

ti vos do de sen vol vi men to ur ba no, no ta da men te quan -
to ao sis te ma viá rio, trans por tes, ha bi ta ção e sa ne a -
men to, de modo a pri vi le gi ar os in ves ti men tos ge ra -
do res de bem-estar so ci al ge ral e a fru i ção dos bens
pe los di fe ren tes seg men tos so ci a is;

VIII — re cu pe ra ção dos in ves ti men tos do Po der
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção dos imó -
ve is ur ba nos;

IX — ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca
fis cal e fi nan ce i ra aos ob je ti vos do de sen vol vi men to
ur ba no;

X — pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
meio am bi en te na tu ral e cons tru í do;

XI — pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
pa tri mô nio cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, pa i sa gís ti co e
ar que o ló gi co;

XII — cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri e -
da de imo bi liá ria, pre va le cen te so bre o exer cí cio do di -
re i to de pro pri e da de in di vi du al ou co le ti vo.

CAPITULO II
Po lí ti cas Se to ri a is

Art. 11. A Po lí ti ca Urba na no âm bi to mu ni ci pal
cons ti tui sis te ma in te gra do de po lí ti cas se to ri a is que
dis ci pli nam:

I — a or de na ção do ter ri tó rio;
II — o con tro le do uso do solo;
III — a par ti ci pa ção co mu ni tá ria e a con tri bu i ção 

so ci al;
IV — o des fa ve la men to.
Art. 12. A po lí ti ca de or de na ção do ter ri tó rio en -

glo ba o con jun to de ações pú bli cas e pri va das so bre:
I — os as pec tos fun ci o na is, mor fo ló gi cos, cons -

tru ti vos, sa ni tá ri os e am bi en ta is da ci da de;
II — a in te gra ção ci da de/cam po;
III — o zo ne a men to;
IV — a ofer ta de equi pa men tos ur ba nos e co mu -

ni tá ri as, in clu si ve os de ha bi ta ção, sa ne a men to e
trans por tes;

V — a cor re ção das dis tor ções do cres ci men to
ur ba no;

VI — a es co lha de ei xos na tu ra is de ex pan são
ur ba na;

VII — a den si da de das áre as ur ba nas.



Art. 13. A po lí ti ca de con tro le do uso do solo tem
por ob je ti vos:

I — es ta be le cer as con di ções para o par ce la -
men to, des mem bra men to e re mem bra men to do solo
para fins ur ba nos, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te;

II — pro mo ver a ade qua da dis tri bu i ção es pa ci al
da po pu la ção e das ati vi da des eco nô mi cas;

III — ajus tar o di re i to de cons tru ir às nor mas ur -
ba nís ti cas;

IV — cor ri gir as dis tor ções de va lo ri za ção do
solo ur ba no;

V — ajus tar os ta ma nhos dos lo tes ur ba nos a
pa drões mí ni mos de qua li da de de vida ur ba na;

VI — pro mo ver a re gu la ri za ção fun diá ria.
Pa rá gra fo úni co. As ações de re gu la ri za ção fun -

diá ria que se com bi na rão com as de des fa ve la men to
— da rão pri o ri da de à po pu la ção de ba i xa ren da, com
vis tas à le ga li za ção da ocu pa ção do solo, às do ta -
ções de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri as e ao
apo io fi nan ce i ro para aces so à ter ra ou adap ta ção
dos ta ma nhos dos lo tes às exi gên ci as do Pla no Di re -
tor.

Art. 14. A po lí ti ca de par ti ci pa ção co mu ni tá ria e
de con tri bu i ção so ci al tem por ob je ti vo as se gu rar aos
mo ra do res da ci da de o con tro le so bre a ge rên cia dos
es pa ços ur ba nos e a jus ta re par ti ção dos cus tos e be -
ne fí ci os de pro ces so de ur ba ni za ção.

Art. 15. A po lí ti ca de des fa ve la men to tem como
ob je ti vo:

I — a er ra di ca ção das con di ções in fra-humanas
de ha bi ta ção;

II — o com ba te aos de ter mi nis mos de lo ca li za -
ção da po pu la ção de ba i xa ren da e aos pro ces sos ex -
pul si vos pro vo ca dos pela es pe cu la ção imo bi liá ria;

III — a re du ção dos cus tos de ins ta la ção de mo -
ra di as e equi pa men tos para po pu la ção de ba i xa ren -
da;

IV — a re ser va de áre as para as sen ta men to de
po pu la ção de ba i xa ren da.

Pa rá gra fo úni co. A po lí ti ca de des fa ve la men to
evi ta rá todo ca rá ter se gre ga ti vo e dará pre fe rên cia a
re no va ção ur ba na em lu gar da re mo ção. Qu an do a
re mo ção for ine vi tá vel, ter-se-á em con ta, para a lo ca -
li za ção das ha bi ta ções, a ne ces si da de de man ter a
pro xi mi da de en tre os lo ca is de mo ra dia e de tra ba lho.

CAPÍTULO III
Instru men to da Po lí ti ca de
Desenvol vi men to Urba no

Art. 16. Para as se gu rar o di re i to à ci da de e sua
ges tão de mo crá ti ca, bem como cor ri gir dis tor ções no

con su mo de bens co mu na is, o Po der Pú bli co uti li za rá
os se guin tes ins tru men tos:

I — fis ca is:
a) Impos to Pre di al e Ter ri to ri al Urba no, pro gres -

si vo e re gres si vo;
b) ta xas e ta ri fas di fe ren ci a das;
c) in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is;
II — fi nan ce i ros e eco nô mi cos:
a) fun dos es pe ci a is;
b) ta ri fas di ver si fi ca das de ser vi ços pú bli cos;
c) co-responsabilização dos agen tes eco nô mi -

cos;
III — ju rí di cos:
a) edi fi ca ções com pul só ria;
b) obri ga ção de par ce la men to ou re mem bra -

men to;
c) de sa pro pri a ção
d) ser vi dão ad mi nis tra ti va;
e) li mi ta ção ad mi nis tra ti va;
f) tom ba men to;
g) di re i to real de con ces são de uso;
h) di re i to de pre emp ção;
i) di re i to de su per fí cie;
j) usu ca pião es pe ci al;
IV — ad mi nis tra ti vos:
a) re ser va de áre as para uti li za ção pú bli ca;
b) re gu la ri za ção fun diá ria;
c) li cen ça para cons tru ir, apo i a da em có di go de

obras e edi fi ca ções;
d) au to ri za ção para par ce la men to, des mem bra -

men to ou re mem bra men to do solo para fins ur ba nos,
em ob ser vân cia ao Pla no Di re tor;

V — po lí ti cos:
a) pla ne ja men to ur ba no, que de ve rá con ter o

Pla no Di re tor;
b) par ti ci pa ção po pu lar;
VI — ou tros ins tru men tos pre vis tos em lei.
§ 1º A de sa pro pri a ção será re gi da pela le gis la -

ção pró pria, ob ser va dos os pre ce i tos des ta Lei.
§ 2º A ser vi dão ad mi nis tra ti va, a li mi ta ção ad mi -

nis tra ti va, o tom ba men to e o di re i to real da con ces são 
de uso re gem-se pela le gis la ção que lhes é pró pria.

Art. 17. O im pos to pre di al e ter ri to ri al ur ba no
será pro gres si vo e re gres si vo e não terá ca rá ter ex -
pro pri a tó rio, mas guar da rá pro por ci o na li da de ca paz
de pro du zir o efe i to de con ver são so ci al do di re i to de
pro pri e da de ur ba na.



Art. 18. Os tri bu tos so bre imó ve is ur ba nos po de -
rão ter alí quo tas me no res em be ne fí cio dos pro pri e tá -
ri os de ha bi ta ções em áre as de ex pan são ur ba na, de
tra ba lha do res de ba i xa ren da ou de pro pri e tá ri os de
úni ca mo ra dia, com pa drões mí ni mas de cons tru ção.

Art. 19. O mu ni cí pio pro mo ve rá a re cu pe ra çao
dos in ves ti men tos pú bli co, di re ta men te dos pro pri e tá -
ri as de imó ve is ur bar tos, me di an te con tri bu i ção de
me lho ria e ou tras co bran ças que o Pla no Di re tor de -
ter mi nar.

Art. 20. Me di an te lei, ba se a da no Pla no Di re tor,
o Po der Pú bli co po de rá de ter mi nar o par ce la men to, a
edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ria do solo ur ba no
não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do, de ven do
fi xar as con di ções e pra zos para a sua exe cu ção.

§ 1º O pra zo para par ce la men to, edi fi ca ção ou
uti li za ção não po de rá ser su pe ri or a dois anos a par tir
da no ti fi ca ção, sal vo para obras de gran de por te, sen -
do de um ano, em to dos os ca sos, o pra zo para iní cio
das obras.

§ 2º O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pela Pre fe i tu -
ra para o cum pri men to da obri ga ção, de ven do a no ti fi -
ca ção ser aver ba da no Re gis tro de Imó ve is.

Art. 21. A ali e na ção do imó vel, pos te ri or à data
da no ti fi ca ção, trans fe re ao ad qui ren te ou pro mis sá rio 
com pra dor as obri ga ções de par ce la men to, edi fi ca -
ção ou uti li za ção pre vis tas no art. 20.

Art. 22. O não cum pri men to da obri ga ção de
par ce lar, edi fi car ou uti li zar pos si bi li ta rá ao mu ni cí pio
a apli ca ção do im pos to ter ri to ri al ur ba no pro gres si vo,
cujo ter mo ini ci al será a data da no ti fi ca ção re fe ri da
no § 2º do art. 20, pelo pra zo má xi mo de cin co anos.

Art. 23. De cor ri dos cin co anos de co bran ça do
im pos to ter ri to ri al pro gres si vo sem que o pro pri e tá rio
te nha cum pri do as obri ga ções pre vis tas no art. 20, o
mu ni cí pio de ter mi na rá sua de sa pro pri a ção, com pa -
ga men to em tí tu los pú bli cos de va lor real.

§ 1º Os tí tu los da dí vi da pú bli ca te rão pré via
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e se rão res ga ta dos
no pra zo de dez anos, em pres ta ções anu a is, igua is e
su ces si vas, e não te rão po der li be ra tó rio para pa ga -
men to de tri bu tos e ta ri fas pú bli cas.

§ 2º O va lor real da in de ni za ção será sem pre re -
co nhe ci do pelo pro pri e tá rio coma base de cál cu lo do
IPTU ou ITR, con for me o caso.

Art. 24. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co Mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
ter re no ur ba no ob je to de ali e na cão one ro sa en tre
par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla -
no Di re tor, de li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i -

to de pre emp ção e fi xa rá o pra zo de vi gên cia, que não 
será su pe ri or a dez anos.

Art. 25. O di re i to de pre emp cão será exer ci do
sem pre que o Po der Pú bli co ne ces si tar de áre as
para:

I — exe cu ção de pro gra mas ha bi ta ci o na is;
II — cri a ção de es pa ços pú bli cos de la zer;
III — im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e

co mu ni tá ri as;
IV — cons ti tu i ção de re ser va fun diá ria;
V — or de na ção e di re ci o na men to da ex pan são

ur ba na;
VI — cri a ção de áre as de pre ser va ção am bi en -

tal ou pa i sa gís ti ca;
VII — ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou

de uti li da de pú bli ca, de fi ni das no Pla no Di re tor.
Art. 26. O pro pri e tá rio de ve rá no ti fi car sua in ten -

ção de ali e nar o ter re no, in di can do o pre ço de se ja do,
para que o mu ni cí pio, no pra zo de trin ta dias, ma ni fes -
te seu in te res se em com prá—lo. Trans cor ri do esse
pra zo sem ma ni fes ta ção, fica o pro pri e tá rio ta ci ta -
men te au to ri za do a re a li zar a ali e na ção.

§ 1º Se o mu ni cí pio dis cor dar do pre ço cons tan -
te da no ti fi ca ção, po de rá re que rer o ar bi tra men to Iu di -
ci al, na for ma da lei ci vil.

§ 2º No ar bi tra men to do pre ço será des con ta da
a va lo ri za ção de cor ren te de in ves ti men tos pú bli cos
na área, após a data de pu bli ca ção da lei a que se re -
fe re o pa rá gra fo úni co do art. 24.

Art. 27. O pro pri e tá rio ur ba no pode con ce der a
ou tro o di re i to de cons tru ir em seu ter re no, por tem po
de ter mi na do ou in de ter mi na do, me di an te es cri tu ra
pú bli ca de vi da men te ins cri ta no Re gis tro de Imó ve is.

Art. 28. A con ces são do di re i to de su per fí cie po -
de rá ser gra tu i ta ou one ro sa.

Art. 29. O su per fi ciá rio res pon de rá pe los en car -
gos e tri bu tos que in ci di rem so bre o imó vel, pro por ci o -
na is a ocu pa ção.

Art. 30. A su per fí cie só pode ser trans mi ti da a
her de i ros, gra tu i ta men te, por mor te do su per fi ciá rio.

Ant. 31. Em caso de ali e na ção do imó vel, o su -
per fi ciá nio tem o di re i to de pre fe rên cia.

Art. 32. Extin gue-se su per fí cie, an tes de seu
pra zo fi nal, se o su per fi ciá rio der ao imó vel des ti na -
ção di ver sa da pac tu a da.

Pa rá gra fo úni co. Extin ta a su per fí cie, o pro pri e -
tá rio pas sa rá a ter o do mí nio ple no so bre o imó vel, re -
a li za das as com pen sa ções que a lei pre vê.

Art. 33. A usu ca pião es pe ci al de que tra ta o art.
183 da Cons ti tu i ção Fe de ral não in ci di rá nas áre as de 



do mí nio pú bli co, nas de pre ser va ção am bi en tal e na -
que las em que o Pla no Di re tor as sim de ter mi nar.

Art. 34. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos 
e cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la -
ções de ba i xa ren da para sua mo ra dia, por cin co
anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção, po dem ser
usu ca pi das co le ti va men te, des de que os pos se i ros
não se jam pro pri e tá ri as de ou tro imó vel ur ba no ou ru -
ral.

Art. 35. A for ma ção de es to que de ter re nos edí fi -
cá ve is, de que tra ta o art. 16, in ci so IV, le tra a, far-se-á
me di an te:

I — re ser va de áre as, na for ma do art. 45, in ci so

XVI;

II — pre emp ção e de sa pro pri a ções, in clu si ve a
es pe ci al, pre vis tas no art. 23;

III — do a ções em fa vor do Mu ni cí pio, com pras e
ou tras for mas ad mi ti das em lei.

Art. 36. O Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal ins ti tu i rá
es tru tu ra ad mi nis tra ti va para o sis te ma de pla ne ja -
men to ur ba no lo cal, com ní vel hi e rár qui co ca paz de
as se gu rar a ela bo ra ção, im ple men ta ção, fis ca li za ção
e ava li a ção do Pla no Di re tor e a ins ti tu ci o na li za ção do 
pla ne ja men to ur ba no como pro ces so per ma nen te.

§ 1º Com pe te ao sis te ma de pla ne ja men to ur ba -
no lo cal, as se gu ra da a par ti ci pa ção das en ti da des le -
gi ti ma men te re pre sen ta ti vas da po pu la ção, de fi nir e
ava li ar per ma nen te men te as ne ces si da des das co -
mu ni da des lo ca is em re la ção aos equi pa men tos ur -
ba nos e co mu ni tá ri as.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo mu ni ci pal man te rá per -
ma nen te men te dis po ní ve is, a qual quer ci da dão, to -
das as in for ma ções per ti nen tes ao sis te ma de pla ne -
ja men to ur ba no lo cal.

Art. 37. Du ran te o pe río do de ela bo ra ção de pro -
gra mas de uso do solo ou de cri a ção de área es pe ci al
o Mu ni cí pio po de rá sus pen der a con ces são de li cen -
ça ou au to ri za ção, até três me ses por de cre to e até
um ano me di an te lei.

CAPÍTULO IV
Pla no Di re tor

Art. 38. As ci da des com mais de vin te mil ha bi -
tan tes te rão obri ga to ri a men te Pla no Di re tor, ins tru -
men to bá si co de apli ca ção lo cal das di re tri zes ge ra is
da Po lí ti ca Urba na.

Art. 39.0 Pla no Di re tor uti li za rá os ins tru men tos
es ta tu í dos nes ta Lei para re gu lar os pro ces sos de
pro du ção, e re pro du ção e uso do es pa ço ur ba no.

Art. 40. O pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Di -
re tor con tem pla rá as se guin tes eta pas su ces si vas:

I — de fi ni ção dos pro ble mas pri o ri tá ri os do de -
sen vol vi men to ur ba no lo cal e dos ob je ti vos e di re tri -
zes para o seu tra ta men to;

II — de fi ni ção dos pro gra mas, nor mas e pro je -
tos a se rem ela bo ra dos e im ple men ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se, para cada uma das
eta pas, o dis pos to no art. 48.

Art. 41. O Pla no Di re tor terá, de vi da men te adap -
ta das às pe cu li a ri da des lo ca is, as se guin tes di re tri zes 
es sen ci a is;

I — dis cri mi nar e de li mi tar as áre as ur ba nas e
ru ra is;

II — de fi nir as áre as ur ba nas e de ex pan são ur -
ba na com vis tas à lo ca li za ção da po pu la ção e de
suas ati vi da des num pe río do sub se qüen te de dez
anos;

III — ve dar o par ce la men to, para fins ur ba nos,
nas áre as ru ra is;

IV — exi gir que os pro je tos de con ver são de áre -
as ru ra is em ur ba nas, na for ma do Esta tu to da Ter ra,
se jam pre vi a men te sub me ti dos ao go ver no mu ni ci pal
e ana li sa dos à luz do Pla no Di re tor;

V — de sig nar as uni da des de con ser va ção am -
bi en tal e ou tras áre as pro te gi das por lei, dis cri mi nan -
do as de pre ser va ção per ma nen te, si tu a das na orla
dos cur sos d’água ou dos la gos, nas nas cen tes per -
ma nen tes ou tem po rá ri as, nas en cos tas, nas bor das
de ta bu le i ros ou cha pa das, e ain da nas áre as de dre -
na gem das cap ta ções uti li za das ou re ser va das para
fins de abas te ci men to de água po tá vel e es ta be le cen -
do suas con di ções de uti li za ção;

VI — exi gir, para a apro va ção de qua is quer pro -
je tos de mu dan ça de uso do solo, al te ra ção de ín di ces 
de apro ve i ta men to, par ce la men tos, re mem bra men -
tos ou des mem bra men tos, pré via ava li a ção dos ór -
gãos com pe ten tes do Po der Pú bli co;

VII — exi gir. para o li cen ci a men to de ati vi da des
mo di fi ca do ras do meio am bi en te, a ela bo ra ção de es -
tu do de im pac to am bi en tal e do res pec ti vo re la tó rio de 
im pac to am bi en tal (RIMA), bem como sua apro va ção
pe los ór gãos com pe ten tes do Po der Pú bli co, ob ser -
va da a le gis la ção es pe cí fi ca.

VIII — re gu lar a li cen ça para cons tru ir, con di ci o -
nan do-a, no caso de gran des em pre en di men tos ha bi -
ta ci o na is, in dus tri a is ou co mer ci a is, à exis tên cia ou à
pro gra ma ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri -
os ne ces sá ri os ou, ain da, ao com pro mis so de sua im -
plan ta ção pe los em pre sá ri os in te res sa dos, no pra zo
má xi mo de dois anos;



IX — es ta be le cer a com pen sa ção ao pro pri e tá -
rio de imó vel con si de ra do pelo Po der Pú bli co como
de in te res se do pa tri mô nio cul tu ral, his tó ri co, ar que o -
ló gi co, ar tís ti co ou pa i sa gís ti co;

X — fi xar os cri té ri os para a efe ti va ção de ope ra -
ções ur ba nas com vis tas à per mu ta, pelo Po der Pú bli -
co com os agen tes pri va dos, de usos ou ín di ces de
apro ve i ta men to pela re a li za ção de obras pú bli cas e
exe cu ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os.

Xl — de fi nir os cri té ri os para au to ri za ção de par -
ce la men to, des mem bra men to ou re mem bra men to do 
solo para fins ur ba nos;

XII — de fi nir os cri té ri os para au to ri za ção de im -
plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os e 
de fi nir sua for ma de ges tão;

XIII — de fi nir tipo de uso, per cen tu al de ocu pa -
ção e ín di ce de apro ve i ta men to dos ter re nos nas di -
ver sas áre as

XIV — ve dar a cons tru ção de mo ra di as cu jas
áre as úte is não per mi tam o de sen vol vi men to con dig -
no das ati vi da des fa mi li a res e que não se jam do ta das
do equi pa men to sa ni tá rio mí ni mo para uma fa mí lia de 
um ca sal e dois fi lhos, bem como não se jam li ga das à
rede de ener gia elé tri ca;

XV — es ta be le cer a qua li fi ca ção dos agen tes
pro du ti vos, en car re ga dos das obras e, no caso de
imó ve is para ven da. os pa râ me tros de re mu ne ra ção
dos fa to res, de modo a per mi tir:

a) fi xa ção do pra zo de cada obra, para ob ter a
ma i or eco no mi ci da de;

b) ob ser vân cia dos cro no gra mas da cons tru ção
e de seus ob je ti vos;

c) jus to pre ço;
XVI — fi xar li mi tes mí ni mos e má xi mos para a

re ser va, pelo Po der Pú bli co, de áre as des ti na das à
or de na ção do ter ri tó rio, à im plan ta ção dos equi pa -
men tos ur ba nos e co mu ni tá ri as, de aces so à mo ra dia
e nos pro je tos de in cor po ra ção de no vas áre as à es -
tru tu ra ur ba na, imi tin do-se o Mu ni cí pio em sua pos se
ime di a ta;

XVII — ve dar a cons tru ção de no vas mo ra di as
em:

a) áre as de sa tu ra ção ur ba na;
b) áre as de ris co sa ni tá rio ou am bi en tal;

c) áre as re ser va das para fins es pe ci a is;
d) áre as his tó ri cas ou na tu ra is em de te ri o ra ção

ou im pró pri as para tal uso;
XVIII — im plan tar a uni fi ca ção das ba ses ca das -

tra is do mu ni cí pio, de acor do com as nor mas es ta tís ti -

cas fe de ra is, de modo a ob ter um re fe ren ci al para fi -
xa ção de tri bu tos e or de na ção do ter ri tó rio.

Pa rá gra fo úni co. Enquan to não for apro va do o
Pla no Di re tor, o ín di ce de apro ve i ta men to má xi mo
para cons tru ção será de uma vez a área do ter re no.

Art. 42. O Pla no Di re tor in clu i rá ne ces sá ria e ex -
pres sa men te:

I — pro gra ma de ex pan são ur ba na;
II — pro gra ma de uso do solo ur ba no;
III — pro gra ma de do ta ção ur ba na —equi pa -

men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
IV — ins tru men tos e su por te ju rí di co de ação do

Po der Pú bli co, em es pe ci al o có di go de obras e edi fi -
ca ções, além de nor mas de pre ser va ção do am bi en te 
na tu ral e cons tru í do;

V — sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.
§ 1º O pro gra ma de ex pan são ur ba na de ve rá:
a) iden ti fi car e men ci o nar os ei xos na tu ra is de

de sen vol vi men to da ci da de, an te ci pan do-se aos pro -
ces sos es pon tâ ne os;

b) de ter mi nar os pro ces sos de in cor po ra ção de
áre as ur ba nas;

c) pro mo ver a for ma ção de es to que de ter re nos
edi fi cá ve is;

d) es ta be le cer as con di ções para o par ce la men -
to, des mem bra men to e re mem bra men to do solo para
fins ur ba nos;

e) ori en tar a con ver são do es pa ço ru ral em ur -
ba no e ou tras mu dan ças rio de se nho da ci da de;

f) pre ver o aten di men to in te gra do das ne ces si -
da des de sa ne a men to bá si co em ter mos de abas te ci -
men to d’água, es go ta men to sa ni tá rio, dre na gem ur -
ba na, co le ta e des ti na ção de re sí du os;

g) es ta be le cer cri té ri os para a ex pan são do sis -
te ma de trans por tes ur ba nos.

§ 2º — O pro gra ma de usa do solo ur ba no terá
em vis ta:

a) o apro ve i ta men to ra ci o nal do es to que lo cal de 
ter re nos edi fi cá ve is, pro mo ven do o par ce la men to e o
re mem bra men to de ter re nos não cor re ta men te apro -
ve i ta dos;

b) a me lho ria das con di ções de vi vên cia ur ba na, 
mor men te das ha bi ta ções in fra-humanas;

c) a in di ca ção de áre as pri o ri tá ri as de ur ba ni za -
ção;

d) o es ta be le ci men to de nor mas téc ni cas de
apro ve i ta men to do po ten ci al, in clu in do os li mi tes ao
di re i to de cons tru ir.

§ 3º O pro gra ma de do ta ção ur ba na in clu i rá:



a) a re gu la men ta ção dos usos dos equi pa men -
tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;

b) as pri o ri da des para o de sen vol vi men to da
rede de ser vi ços pú bli cos ur ba nos, ob ser va da a

re la ção en tre ofer ta de ser vi ços e lo cal de mo ra dia;
c) o sis te ma de ope ra ções e co ber tu ra dos cus -

tos de ha bi ta ção e trans por te, na for ma des ta lei;
d) a in di ca ção dos agen tes ope ra do res dos

equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os e dos ór gãos
de ge ren ci a men to.

§ 4º Os ins tru men tos de ação do Po der Pú bli co
são os men ci o na dos nes ta lei, acres ci dos de ou tros
que se adap tem à re a li da de lo cal; as san ções são
igual men te pre vis tas nes ta lei, em ou tros di plo mas le -
ga is que di gam res pe i to às ati vi da des ur ba nas, além
das dis po si ções dos Có di gos Ci vil e Pe nal.

§ 5º O Có di go de Obras e Edi fi ca ções con te rá:
a) as nor mas téc ni cas de cons tru ção in di vi du al

ou co le ti va, em con do mí nio ho ri zon tal ou ver ti cal;
b) as exi gên ci as de na tu re za ur ba nís ti ca, es pa -

ci al, am bi en tal e sa ni tá ria;
c) a des ti na ção do imó vel a ser edi fi ca do e sua

cor re la ção com o uso pre vis to;
d) as con di ções para a con ces são e os pra zos

de va li da de da li cen ça para cons tru ir, os re qui si tos
que ca rac te ri zam o iní cio, re i ní cio e con clu são da
obra e as con di ções para re no va ção da li cen ça.

Art. 43. Para um me lhor or de na men to da ocu pa -
ção do ter ri tó rio, o mu ni cí pio po de rá es ta be le cer, no
Pla no Di re tor, áre as es pe ci a is de:

I — ur ba ni za ção pre fe ren ci al;
II — re no va ção ur ba na;
III — ur ba ni za ção res tri ta;
IV — re gu la ri za ção fun diá ria.
Art. 44. São áre as de ur ba ni za ção pre fe ren ci al

as que se des ti nam a:
I — or de na ção e di re ci o na men to do pro ces so

de ur ba ni za ção;
II — im plan ta ção pri o ri tá ria de equi pa men tos ur -

ba nos e co mu ni tá ri os;
III — in du ção da ocu pa ção de áre as edi fi cá ve is

e aden sa men to de áre as edi fi ca das.
Art. 45. São áre as de re no va ção ur ba na as que

se des ti nam à me lho ria de con di ções ur ba nas de te ri -
o ra das ou à sua ade qua ção às fun ções pre vis tas no
Pla no Di re tor.

Art. 46. São áre as de ur ba ni za ção res tri ta as
que apre sen tam uma ou mais das se guin tes ca rac te -
rís ti cas:

I — vul ne ra bi li da de a in tem pé ri es, ca la mi da des
e ou tras con di ções ad ver sas, como des lo ca men tos
ge o ló gi cos e mo vi men tos aquá ti cos;

II — ne ces si da de de pre ser va ção do pa tri mô nio
cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, ar que o ló gi co e pa i sa gís ti -
co;

III — ne ces si da de de pro te ção aos ma nan ci a is,
às pra i as e re giões la cus tres e às mar gens de rios;

IV — ne ces si da de de de fe sa do am bi en te na tu -
ral;

V — con ve niên cia de con ter os ní ve is de ocu pa -
ção da área;

VI — im plan ta ção e ope ra ção de equi pa men tos
de gran de por te.

Art. 47. São áre as de re gu la ri za ção fun diá ria as
ha bi ta das por po pu la ção de ba i xa ren da e que de -
vam, no in te res se so ci al, ser ob je to de ações vi san do
à le ga li za ção da ocu pa ção do solo e à re gu la men ta -
ção es pe cí fi ca das ati vi da des ur ba nís ti cas, bem
como da im plan ta ção pri o ri tá ria de equi pa men tos ur -
ba nos e co mu ni tá ri as.

§ 1º Áre as pú bli cas ocu pa das há mais de dois
anos por mo ra do res não-proprietários de ter re no ou
ha bi ta ção na área do mu ni cí pio, se rão a eles trans fe -
ri das para cons tru ção de mo ra dia, res pe i ta das as exi -
gên ci as am bi en ta is e ou tras do Pla no Di re tor, in clu si -
ve com cláu su la de ina li e na bi li da de.

§ 2º O Po der Pú bli co agi li za rá os pro ces sos de
trans mis são le gal dos atu a is imó ve is ocu pa dos ir re -
gu lar men te, per ten cen tes a pro pri e tá ri os pri va dos.

§ 3º Será dada pre fe rên cia, em qual quer caso, à
re gu la ri za ção por meio de pro je tos in te gra dos de vi -
vên cia ur ba na.

Art. 48. O Pla no Di re tor e os pla nos mu ni ci pa is
de de sen vol vi men to se rão ela bo ra dos pelo Po der
Exe cu ti vo do Mu ni cí pio e sub me ti dos à apre ci a ção da 
Câ ma ra dos Ve re a do res, que os apro va rá pelo voto
de dois ter ços de seus mem bros, só po den do mo di fi -
cá-los com o mes mo quo rum.

Art. 49 Na ela bo ra ção do Pla no Di re tor e dos
pro gra mas e pro je tos dele de cor ren tes, será as se gu -
ra da a par ti ci pa ção po pu lar, obe de ci dos os se guin tes
cri té ri os:

I — um ter ço dos mem bros cons ti tu i rá a re pre -
sen ta ção po pu lar;

II — um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o em -
pre sa ri a do ur ba no;

III — um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o Po -
der Pú bli co.



§ 1º To dos os mem bros te rão igual da de de voz e 
voto e as de ci sões se rão to ma das por ma i o ria qua li fi -
ca da.

§ 2º Será as se gu ra da a par ti ci pa ção po pu lar,
nas mes mas con di ções do ca put des te ar ti go, na dis -
cus são de pro je tos de im pac to ur ba no e am bi en tal e
nos con se lhos que se ins ti tu í rem para fis ca li zar a atu -
a ção das en ti da des mu ni ci pa is ges to ras de ser vi ços
pú bli cos e equi pa men tos ur ba nos co mu ni tá ri os.

Art. 50 Até a apro va ção do Pla no Di re tor de pen -
de rão de leis a se rem apro va das pelo voto de dois ter -
ços dos mem bros da Câ ma ra de Ve re a do res:

I — al te ra ções de uso de solo nas áre as já par -
ce la das;

II — cri a ção de no vas áre as de ex pan são ur ba -
na;

III — in cor po ra ção de no vas áre as ur ba nas:
IV — pro je tos que, por sua di men são e na tu re -

za, acar re tem al te ra ções sig ni fi ca ti vas no es pa ço ur -
ba no.

Pa rá gra fo úni co. Os mu ni cí pi os te rão pra zo de
dois anos, a par tir da pro mul ga ção des ta Lei, para
apro va rem o res pec ti vo Pla no Di re tor.

Art. 51. O Pre fe i to Mu ni ci pal res pon de rá, pes so -
al men te, pe las dis tor ções na apli ca ção do Pla no Di re -
tor, na for ma das leis pe nal e ci vil, in clu si ve por cri me
de res pon sa bi li da de.

Art. 52. Cabe ação de re cla ma ção de di re i to, no
exer cí cio da ci da da nia, a qual quer mu ni cí pio ou suas
or ga ni za ções de base, que se sen ti rem pre ju di ca dos
por pro ce di men tos que con si de rem da no sos aos in te -
res ses só cio-comunitários.

CAPÍTULO V
Equi pa men tos Urba nos e Co mu ni tá ri os

Art. 53. Cons ti tu em equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os, para os efe i tos des ta Lei, os bens e me i os
des ti na dos a ha bi ta ção, sa ne a men to, trans por te ur -
ba no, cir cu la ção, edu ca ção, sa ú de, con su mo co le ti vo, 
se gu ran ça e la zer.

Art. 54. A União cri a rá uma agên cia so ci al de ha -
bi ta ção, para ge ren ci ar a po lí ti ca ha bi ta ci o nal, com as 
atri bu i ções es pe cí fi cas de:

I — ad mi nis trar con tri bu i ções pú bli cas e pri va -
das, de qual quer na tu re za, para os pro gra mas ha bi ta -
ci o na is;

II — de fi nir pri o ri da des de alo ca ção de re cur sos
bem como nor mas para sua apli ca ção em pro gra mas
re gi o na is e lo ca is de cons tru ção de mo ra dia e ou tros
equi pa men tos ur ba nos;

III — re a li zar es tu dos e ofe re cer apor te téc ni co
aos pro gra mas ha bi ta ci o na is, quan to a ma te ri a is de

cons tru ção e ou tros in su mos e eco no mi as de pro du -
ção, ne ces sá ri os a tor nar mais aces sí ve is os bens ur -
ba nos;

IV — ele ger, de sig nar e ar ti cu lar os agen tes
ope ra do res do sis te ma ha bi ta ci o nal, as se gu ran do
pri o ri da de, nes ta or dem, a:

a) ins ti tu i ções es ta du a is ou mu ni ci pa is de ha bi -
ta ção, bem como fun da ções;

b) co o pe ra ti vas ha bi ta ci o na is e as so ci a ções de
mo ra do res;

c) ou tras for mas co le ti vas de cons tru ção;
d) em pre sas pri va das, sob for ma de ad mi nis tra -

ção de ser vi ço;
V — ge re ri ci ar o Pro gra ma Na ci o nal de Ha bi ta -

ção Po pu lar.
Pa rá gra fo úni co. A agên cia so ci al de ha bi ta ção

fi xa rá con tri bu i ção com pul só ria com base nos lu cros
das em pre sas, re la ti va a seus em pre ga dos, não pro -
pri e tá ri as de imó vel, po den do apli cá-los, quan do ne -
ces sá rio, a fun do per di do, no Pro gra ma Na ci o nal de
Ha bi ta ção Po pu lar.

Art. 55. O mu ni cí pio or ga ni za rá e ex plo ra rá o
ser vi ço de trans por te ur ba no con for me es ta be le ce o
art. 30, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ven do para tan -
to:

I — ins ti tu ir ge ren ci a men to do sis te ma;
II — con tra tar, se con ve ni en te, em pre sas ope ra -

do ras, me di an te re mu ne ra ção ba se a da na qui lo me -
tra gem ro da da;

III — ins ti tu ir me ca nis mos que as se gu rem a re -
po si ção pe rió di ca de fro ta;

IV — as se gu rar ges tão de mo crá ti ca do sis te ma, 
me di an te par ti ci pa ção co mu ni tá ria no pla ne ja men to e 
no con tro le;

V — exi gir par ti ci pa ção das em pre sas na co ber -
tu ra dos cus tos de ma nu ten ção do sis te ma;

VI — isen tar em pre sas que man te nham ser vi ço
pró prio de trans por te co le ti vo que aten da às ne ces si -
da des de des lo ca men tos de seus tra ba lha do res;

VII — pro mo ver a in te gra ção dos di fe ren tes me i -
os de trans por te, de fi nin do as pri o ri da des, a se le ção
de vias e as eco no mi as de ope ra ção.

CAPÍTULO VI
Re giões Me tro po li ta nas e
Aglome ra ções Urba nas

Art. 56. Os Esta dos, me di an te lei com ple men tar
à res pec ti va Cons ti tu i ção, ins ti tu i rão re giões me tro po -
li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas, no âm bi to de seu
ter ri tó rio, com vis tas à re a li za ção do pla ne ja men to in -



te gra do, dis ci pli na do uso do solo e exe cu ção de fun -
ções pú bli cas de in te res se co mum.

Art. 57. As re giões me tro po li ta nas se rão cons ti -
tu í das por agru pa men tos de mu ni cí pi os li mí tro fes, um 
dos qua is será de sig na do como Mu ni cí pio Me tro po li -
ta no e co or de na rá as ações ad mi nis tra ti vas, o pla ne -
ja men to con jun to e a ca na li za ção dos re cur sos para
os pro gra mas de in te res se co mum.

Art. 58. A re gião me tro po li ta na será di ri gi da pelo 
Pre fe i to do Mu ni cí pio Me tro po li ta no, apo i a do em de ci -
sões de um Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por de -
le ga dos ele i tos pe los mu ni cí pi os com po nen tes.

Pa rá gra fo úni co. As de ci sões do Con se lho De li -
be ra ti vo te rão for ça dis po si ti va às uni da des agre ga -
das, no âm bi to de ação das or ga ni za ções su pra mu ni -
ci pa is.

Art. 59. Os mu ni cí pi os mem bros das re giões
me tro po li ta nas ra te a rão, en tre si, os cus tos de ma nu -
ten ção de seus es cri tó ri os, na base de or ça men to tri -
mes tral, apre sen ta do pelo Pre fe i to e apro va do pelo
Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 60. A lei es ta du al de que tra ta o art. 54 aci ma 
in clu i ra en tre as fun ções das re giões me tro po li ta nas,
as se guin tes

I — or ga ni za ção e es tru tu ra de ope ra ção de
agru pa men to;

II — pla ne ja men to das ati vi da des de in te res se
co mum, tais como:

a) cons tru ção e ope ra ção de usi nas elé tri cas;
b) abas te ci men to d’água e tra ta men to de de tri -

tos;
c) es tra das vi ci na is e li ga ções ao sis te ma viá rio

de ma i or por te;
d) trans por te de pes so al e de car gas, de in te res -

se Intra-regional;
e) equi pa men tos co mu ni tá ri os de uso in -

ter-municipal;
f) la zer e ou tras cri a ções cul tu ra is;
III — pla ne ja men to con jun to do des ti no de bens

co muns aos mu ni cí pi os li mí tro fes, como:
a) rios e ou tros cur sos d’água;
b) re cur sos na tu ra is re no vá ve is;
c) sis te ma es co lar e de sa ú de que ex tra va se as

fron te i ras de um mu ni cí pio;
d) ou tras do ta ções fí si cas, eco nô mi cas e cul tu -

ra is que sir vam a mais de uma co mu ni da de ur ba na;
IV — ges tão ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra do con -

glo me ra do, es que ma par ti ci pa ti vo das uni da des e
com pro mis so ir re tra tá vei de ação con jun ta;

V — sis te ma de alo ca ção de re cur sos co le ti vos
e de pres ta ção de con tas.

Art. 61. A ade são do mu ni cí pio à re gião me tro -
po li ta na será au to ri za da pela Câ ma ra de Ve re a do res
de cada uni da de e im pli ca:

I — com pro mis so de exe cu ção de sua par ce la
no pla ne ja men to con jun to e ob ser vân cia das pri o ri da -
des apro va das por ma i o ria do Con se lho;

II — co o pe ra ção na es co lha de pri o ri da des, con -
si de ra do o in te res se pú bli co co mum como pre va len te
so bre o lo cal;

III — con tri bu i ção para co ber tu ra dos gas tos co -
muns com o pla ne ja men to e as sis tên cia téc ni ca.

Pa rá gra fo úni co. A ade são do mu ni cí pio é ir re -
tra tá vel, pelo pra zo do con sór cio, e só pode ser re vo -
ga da pelo voto da Câ ma ra Mu ni ci pal, ob ser va do o
mes mo quo rum que au to ri zou a par ti ci pa ção.

Art. 62. Apli cam-se às aglo me ra ções ur ba nas,
no que cou ber, os dis po si ti vos so bre re giões me tro -
po li ta nas.

Art. 63. Ha ve rá obri ga tó ria e sig ni fi ca ti va par ti ci -
pa ção po pu lar nos or ga nis mos ges to res das re giões
me tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas, de modo a
ga ran tir o con tro le di re to de suas ati vi da des e o ple no
exer cí cio da ci da da nia.

TÍTULO III
Dis po si ções Ge ra is

CAPÍTULO I
Do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Urba na

Art. 64. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans for mar o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men -
to Urba no, em novo or ga nis mo, de no mi na do Con se -
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Urba na, com o ob je ti vo de
pro por di re tri zes de po lí ti ca ur ba na e ge rir os sis te ma
na ci o nal de ci da des.

Art. 65. Para os fins de que tra ta o art. 64 des ta
Lei, o CNPU de ve rá:

I — man ter es tu dos per ma nen tes so bre o pro -
ces so de ur ba ni za ção, in clu si ve mi gra ções in ter nas;

II — acom pa nhar e ava li ar a exe cu ção dos pro -
gra mas se to ri a is da agên cia so ci al de ha bi li ta ção e,
no que cou ber, dos pro gra mas de sa ne a men to, trans -
por te ur ba no e mais am bi en te;

III — efe tu ar es tu dos de ti po lo gia ur ba na;

IV — su ge rir aos Esta dos e Mu ni cí pi os Instru -
men tal de po lí ti ca ur ba na, a ser apli ca do no âm bi to de 
sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal;



V — co or de nar as ações dos Po de res Fe de ral,
Esta du a is e Mu ni ci pa is, de âm bi to su pra-regional ou
lo cal;

VI — re ver, pe ri o di ca men te, as di re tri zes Fe de -
ra is da po lí ti ca ur ba na e pro por as re for mu la ções ne -
ces sá ri as;

VII — in cen ti var, pro mo ver e apo i ar a pes qui sa
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca so bre os pro ces sos de de sen -
vol vi men to ur ba no.

Pa rá gra fo úni co. As atu a is com pe tên ci as, atri bu -
i ção e prer ro ga ti vas do Con se lho Na ci o nal de De sen -
vol vi men to ur ba no, res sal va das as que con tra ri a rem,
no todo ou em par te, as dis po si ções cons ti tu ci o na is
vi gen tes, pas sa rão à ór bi ta do Con se lho de que tra ta
o art. 64 aci ma.

Art. 66. Os re cur sos atu al men te des ti na dos ao
CNPU pas sa rão a in te grar as da ta ções do CNPU.

Art. 67. as se gu ra da a par ti ci pa ção po pu lar no
CNPU, por meio de de le ga dos ele i tos pe las as so ci a -
ções na ci o na is de re pre sen ta ção de mo ra do res e de
en ti da des pro fis si o na is e de tra ba lha do res vin cu la das 
à área, além de re pre sen tan tes do em pre sa ri a do ur -
ba no e do po der pú bli co, obe de ci dos os se guin tes cri -
té ri os:

I — um ter ço dos mem bros cons ti tu i rá a re pre -
sen ta ção po pu lar;

II — um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o em -
pre sa ri a do ur ba no;

III — um ter ço dos mem bros re pre sen ta rá o Po -
der Pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. To dos os mem bros te rão igual -
da de de voz e voto, e as de ci sões se rão to ma das por
ma i o ria qua li fi ca da.

Art. 68. O CNPU re a li za rá es tu dos eco nô mi cos
e so ci o ló gi cos, re fe ren tes à re mu ne ra ção dos fa to res
en vol vi dos na in dús tria de cons tru ção ci vil, de modo a 
de ter mi nar pa râ me tros de ren da imo bi liá ria e de ali e -
na ção de imó ve is ur ba nos.

Art. 69. Ca be rá igual men te ao CNPU emi tir di re -
tri zes ge ra is que ori en tem a fi xa ção dos pa râ me tros
de va lo res, para fins tri bu tá ri os, e a for ma ção de pre -
ços de re no va ção das lo ca ções, com o ob je ti vo de
con tra por-se à es pe cu la ção imo bi liá ria e ou tras for -
mas de per ver são das re la ções so ci a is de ha bi ta ção.

CAPÍTULO II
Dis po si ções Fi na is

Art. 70. Fi cam re vi go ra dos, no que não con tra ri -
a rem os prin cí pi os da Cons ti tu i ção Fe de ral e as di re -
tri zes des ta Lei, os dis po si ti vos re fe ren tes ao pla ne ja -
men to e ges tão das ati vi da des ur ba nas, no ta da men te 

a Lei nº 6.766, de 19 de de zem bro de 1989 e a Lei nº
6.8O3, de 2 de ju lho de 1980.

Art. 71. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 72. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Se na do Fe de ral, 31 de agos to de 1990. — Ale -
xan dre Cos ta, 2º Vi ce-Presidente, no exer cí cio da
Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

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.

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 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 200, DE 1999

(Nº 34/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 4 de fe ve re i ro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 11 de de zem bro de 1995, a con -
ces são da Rá dio Oito de Se tem bro 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 tro pi cal na ci da de de Des cal va -
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 (Edi son Lo bão) – Item 5:

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.

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 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 23, DE 2000

(Nº 265/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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.

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 321, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga 
per mis são a Uni ver si da de San ta Ce cí lia — Uni san 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 San tos, 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 (Edi son Lo bão) – Item 6

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.

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 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 (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 590,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 94, de 2000 (nº 245, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 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
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, con so li dan do o Aden do ao Pa re cer do nº 540, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de ju nho de
2001. – Edi son Lo bão, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, Re la tor – Alber to Sil va – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 590, 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 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.

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

to s/nº, de 20 de ja ne i ro de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de no vem bro de 1993, a con ces -
são ou tor ga da a ”Fun da ção João XXIII — Rá dio por
Um Mun do Me lhor“, ori gi na ri a men te ou tor ga da a ”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.

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 (Edi son Lo bão) – 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 (Edi son Lo bão) – Item 7:

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.

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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 262, DE 2000

(Nº 537/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria 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.

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 144, de 2 de se tem bro de 1999, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Sali nas
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
Sa li nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

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 la.

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:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2001

(Nº 437/2000, 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 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 déu, 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 145, de 2 de se tem bro de 1999, 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, 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 Mon ti vi -
déu, 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 (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, re da ção fi nal que, nos ter mos do
art. 320 do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção 
do Ple ná rio, vai ser 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 591, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal 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 5.788, de 1990, 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 Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 181, de 1989 (nº 5.788, de 1990, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de ju nho de
2001. – Alber to Sil va, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 591, DE 2001

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPITULO I
Di re tri zes Ge ra is

Art. 1º Na exe cu ção da Po lí ti ca Urba na, de que
tra tam os arts. 182 e 183 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
será apli ca do o pre vis to nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Para to dos os efe i tos, esta Lei,
de no mi na da Esta tu to da Ci da de, es ta be le ce nor mas
de or dem pú bli ca e in te res se so ci al que re gu lam o
uso da pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo,

da se gu ran ça e do bem-estar dos ci da dãos, bem
como do equi lí brio am bi en tal.

Art. 2º A Po lí ti ca Urba na tem por ob je ti vo or de -
nar o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da
ci da de e da pro pri e da de ur ba na, me di an te as se guin -
tes di re tri zes ge ra is:

I – ga ran tia do di re i to a ci da des sus ten tá ve is,
en ten di do como o di re i to à ter ra ur ba na, à mo ra dia,
ao sa ne a men to am bi en tal, à in fra-estrutura ur ba na,
ao trans por te e ser vi ços pú bli cos, ao tra ba lho e ao la -
zer, para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções;

II – ges tão de mo crá ti ca por meio da par ti ci pa -
ção da po pu la ção e de as so ci a ções re pre sen ta ti vas
dos vá ri os seg men tos da co mu ni da de na for mu la ção,
exe cu ção e acom pa nha men to de pla nos, pro gra mas
e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba no;

III – 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 no pro ces so 
de ur ba ni za ção, em aten di men to ao in te res se so ci al;

IV – pla ne ja men to do de sen vol vi men to das ci -
da des, da dis tri bu i ção es pa ci al da po pu la ção e das
ati vi da des eco nô mi cas do Mu ni cí pio e do ter ri tó rio
sob sua área de in fluên cia, de modo a evi tar e cor ri gir
as dis tor ções do cres ci men to ur ba no e seus efe i tos
ne ga ti vos so bre o meio am bi en te;

V – ofer ta 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 ade qua dos aos
in te res ses e ne ces si da des da po pu la ção e às ca rac -
te rís ti cas lo ca is;

VI – or de na ção e con tro le do uso do solo, de for -
ma a evi tar:

a)  a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba -
nos;

b) a pro xi mi da de de usos in com pa tí ve is ou in -
con ve ni en tes;

c) o par ce la men to do solo, a edi fi ca ção ou o uso
ex ces si vos ou ina de qua dos em re la ção à in -
fra-estrutura ur ba na;

d) a ins ta la ção de em pre en di men tos ou ati vi da -
des que pos sam fun ci o nar como pó los ge ra do res de
trá fe go, sem a pre vi são da in fra-estrutura cor res pon -
den te;

e) a re ten ção es pe cu la ti va de imó vel ur ba no,
que re sul te na sua su bu ti li za ção ou não uti li za ção;

f) a de te ri o ra ção das áre as ur ba ni za das;
g) a po lu i ção e a de gra da ção am bi en tal;
VII – in te gra ção e com ple men ta ri da de en tre as

ati vi da des ur ba nas e ru ra is, ten do em vis ta o de sen -
vol vi men to so ci o e co nô mi co do Mu ni cí pio e do ter ri tó -
rio sob sua área de in fluên cia;



VIII – ado ção de pa drões de pro du ção e con su -
mo de bens e ser vi ços e de ex pan são ur ba na com pa -
tí ve is com os li mi tes da sus ten ta bi li da de am bi en tal,
so ci al e eco nô mi ca do Mu ni cí pio e do ter ri tó rio sob
sua área de in fluên cia;

IX – jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os e ônus de -
cor ren tes do pro ces so de ur ba ni za ção;

X – ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca
eco nô mi ca, tri bu tá ria e fi nan ce i ra e dos gas tos pú bli -
cos aos ob je ti vos do de sen vol vi men to ur ba no, de
modo a pri vi le gi ar os in ves ti men tos ge ra do res de
bem-estar ge ral e a fru i ção dos bens pe los di fe ren tes
seg men tos so ci a is;

XI – re cu pe ra ção dos in ves ti men tos do Po der
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção de imó -
ve is ur ba nos;

XII – pro te ção, pre ser va ção e re cu pe ra ção do
meio am bi en te na tu ral e cons tru í do, do pa tri mô nio
cul tu ral, his tó ri co, ar tís ti co, pa i sa gís ti co e ar que o ló gi -
co;

XIII – au diên cia do Po der Pú bli co mu ni ci pal e da
po pu la ção in te res sa da nos pro ces sos de im plan ta -
ção de em pre en di men tos ou ati vi da des com efe i tos
po ten ci al men te ne ga ti vos so bre o meio am bi en te na -
tu ral ou cons tru í do, o con for to ou a se gu ran ça da po -
pu la ção;

XIV — 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 ção de ba i xa ren da me di -
an te o es ta be le ci men to de nor mas es pe ci a is de ur ba -
ni za ção, uso e ocu pa ção do solo e edi fi ca ção, con si -
de ra das a si tu a ção so ci o e co nô mi ca da po pu la ção e
as nor mas am bi en ta is;

XV — sim pli fi ca ção da le gis la ção de par ce la -
men to, uso e ocu pa ção do solo e das nor mas edi lí ci -
as, com vis tas em per mi tir a re du ção dos cus tos e o
au men to da ofer ta dos lo tes e uni da des ha bi ta ci o na is;

XVI — iso no mia de con di ções para os agen tes
pú bli cos e pri va dos na pro mo ção de em pre en di men -
tos e ati vi da des re la ti vos ao pro ces so de ur ba ni za -
ção, aten di do o in te res se so ci al.

Art. 3º Com pe te à União, en tre ou tras atri bu i -
ções de in te res se da Po lí ti ca Urba na:

I — le gis lar so bre nor mas ge ra is de di re i to ur ba -
nís ti co;

II — le gis lar so bre nor mas para a co o pe ra ção
en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu -
ni cí pi os em re la ção à Po lí ti ca Urba na, ten do em vis ta
o equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem-estar em
âm bi to na ci o nal;

III — pro mo ver, por ini ci a ti va pró pria e em con -
jun to com os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os, pro gra mas de cons tru ção de mo ra di as e a me -
lho ria das con di ções ha bi ta ci o na is e de sa ne a men to
bá si co;

IV — ins ti tu ir di re tri zes para o de sen vol vi men to
ur ba no, in clu si ve ha bi ta ção, sa ne a men to bá si co e
trans por tes ur ba nos;

V — ela bo rar e exe cu tar pla nos na ci o na is e re gi -
o na is de or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al.

CAPÍTULO II
Dos Instru men tos da Po lí ti ca Urba na

Se ção I
Dos ins tru men tos em ge ral

Art. 4º Para os fins des ta Lei, se rão uti li za dos,
en tre ou tros ins tru men tos:

I — pla nos na ci o na is, re gi o na is e es ta du a is de
or de na ção do ter ri tó rio e de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al;

II — pla ne ja men to das re giões me tro po li ta nas,
aglo me ra ções ur ba nas e mi cror re giões;

III — pla ne ja men to mu ni ci pal, em es pe ci al:
a) Pla no Di re tor;
b) dis ci pli na do par ce la men to, do uso e da ocu -

pa ção do solo;
c) zo ne a men to am bi en tal;
d) pla no plu ri a nu al;
e) di re tri zes or ça men tá ri as e or ça men to anu al;
f) ges tão or ça men tá ria par ti ci pa ti va;
g) pla nos, pro gra mas e pro je tos se to ri a is;
h) pla nos de de sen vol vi men to eco nô mi co e so -

ci al;
IV — ins ti tu tos tri bu tá ri os e fi nan ce i ros:
a) Impos to so bre a Pro pri e da de Pre di al e Ter ri -

to ri al Urba na – IPTU;
b) con tri bu i ção de me lho ria;
c) in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is e fi nan ce i ros;
V — ins ti tu tos ju rí di cos e po lí ti cos:
a) de sa pro pri a ção;
b) ser vi dão ad mi nis tra ti va;
c) li mi ta ções ad mi nis tra ti vas;
d) tom ba men to de imó ve is ou de mo bi liá rio ur -

ba no;
e) ins ti tu i ção de uni da des de con ser va ção;
f) ins ti tu i ção de zo nas es pe ci a is de in te res se so -

ci al;



g) con ces são de di re i to real de uso;
h) con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra -

dia;

i) par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção com -
pul só ri os;

j) usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no;
l) di re i to de su per fí cie;

m) di re i to de pre emp ção;
n) ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de

al te ra ção de uso;

o) trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir;
p) ope ra ções ur ba nas con sor ci a das;

q) re gu la ri za ção fun diá ria;
r) as sis tên cia téc ni ca e ju rí di ca gra tu i ta para as

co mu ni da des e gru pos so ci a is me nos fa vo re ci dos;

s) re fe ren do po pu lar e ple bis ci to;
VI — es tu do pré vio de im pac to am bi en tal (EIA)

e es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça (EIV).
§ 1º Os ins tru men tos men ci o na dos nes te ar ti go

re gem-se pela le gis la ção que lhes é pró pria, ob ser va -
do o dis pos to nes ta Lei.

§ 2º Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha bi ta -
ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór gãos
ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com atu a ção
es pe cí fi ca nes sa área, a con ces são de di re i to real de
uso de imó ve is pú bli cos po de rá ser con tra ta da co le ti -
va men te.

§ 3º Os ins tru men tos pre vis tos nes te ar ti go que
de man dam dis pên dio de re cur sos por par te do Po der
Pú bli co mu ni ci pal de vem ser ob je to de con tro le so ci al, 
ga ran ti da a par ti ci pa ção de co mu ni da des, mo vi men -
tos e en ti da des da so ci e da de ci vil.

Se ção II
Do par ce la men to, edi fi ca ção ou

uti li za ção com pul só ri os

Art. 5º Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca para área in clu í -
da no Pla no Di re tor po de rá de ter mi nar o par ce la men -
to, a edi fi ca ção ou a uti li za ção com pul só ri os do solo
ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za do,
de ven do fi xar as con di ções e os pra zos para im ple -
men ta ção da re fe ri da obri ga ção.

§ 1º Con si de ra-se su bu ti li za do o imó vel:
I — cujo apro ve i ta men to seja in fe ri or ao mí ni mo

de fi ni do no Pla no Di re tor ou em le gis la ção dele de cor -
ren te;

II — uti li za do em de sa cor do com a le gis la ção ur -
ba nís ti ca ou am bi en tal.

§ 2º O pro pri e tá rio será no ti fi ca do pelo Po der
Exe cu ti vo mu ni ci pal para o cum pri men to da obri ga -
ção, de ven do a no ti fi ca ção ser aver ba da no Car tó rio
de Re gis tro de Imó ve is.

§ 3º A no ti fi ca ção far-se-á:

I — por fun ci o ná rio do ór gão com pe ten te do Po -
der Pú bli co mu ni ci pal, ao pro pri e tá rio do imó vel ou,
no caso de este ser pes soa ju rí di ca, a quem te nha po -
de res de ge rên cia ge ral ou ad mi nis tra ção;

II — por edi tal quan do frus tra da, por três ve zes, a
ten ta ti va de no ti fi ca ção na for ma pre vis ta pelo in ci so I.

§ 4º Os pra zos a que se re fe re o ca put não po -
de rão ser in fe ri o res a:

I – um ano, a par tir da no ti fi ca ção, para que seja
pro to co la do o pro je to no ór gão mu ni ci pal com pe ten te;

II – dois anos, a par tir da apro va ção do pro je to,
para ini ci ar as obras do em pre en di men to.

§ 5º Em em pre en di men tos de gran de por te, em
ca rá ter ex cep ci o nal, a lei mu ni ci pal es pe cí fi ca a que
se re fe re o ca put po de rá pre ver a con clu são em eta -
pas, as se gu ran do-se que o pro je to apro va do com pre -
en da o em pre en di men to como um todo.

Art. 6º A trans mis são do imó vel, por ato in ter vi -
vos ou ca u sa mor tis, pos te ri or à data da no ti fi ca ção,
trans fe re as obri ga ções de par ce la men to, edi fi ca ção
ou uti li za ção pre vis tas no art. 5º des ta Lei, sem in ter -
rup ção de qua is quer pra zos.

Se ção III
Do IPTU pro gres si vo no tem po

Art. 7º Em caso de des cum pri men to das con di -
ções e dos pra zos pre vis tos na for ma do ca put do art.
5º des ta Lei, ou não sen do cum pri das as eta pas pre -
vis tas no § 5º do art. 5º des ta Lei, o Mu ni cí pio pro ce -
de rá à apli ca ção do Impos to so bre a Pro pri e da de
Pre di al e Ter ri to ri al Urba na (IPTU) pro gres si vo no
tem po, me di an te a ma jo ra ção da alí quo ta pelo pra zo
de cin co anos con se cu ti vos.

§ 1º O va lor da alí quo ta a ser apli ca do a cada
ano será fi xa do na lei es pe cí fi ca a que se re fe re o ca -
put do art. 5º des ta Lei e não ex ce de rá a duas ve zes o 
va lor re fe ren te ao ano an te ri or, res pe i ta da a alí quo ta
má xi ma de quin ze por cen to.

§ 2º Caso a obri ga ção de par ce lar, edi fi car ou
uti li zar não es te ja aten di da em cin co anos, o Mu ni cí -
pio man te rá a co bran ça pela alí quo ta má xi ma, até
que se cum pra a re fe ri da obri ga ção, ga ran ti da a prer -
ro ga ti va pre vis ta no art. 8º.



§ 3º É ve da da a con ces são de isen ções ou de
anis tia re la ti vas à tri bu ta ção pro gres si va de que tra ta
este ar ti go.

Se ção IV
Da de sa pro pri a ção com pa ga men to em tí tu los

Art. 8º De cor ri dos cin co anos de co bran ça do
IPTU pro gres si vo sem que o pro pri e tá rio te nha cum -
pri do a obri ga ção de par ce la men to, edi fi ca ção ou uti -
li za ção, o Mu ni cí pio po de rá pro ce der à de sa pro pri a -
ção do imó vel, com pa ga men to em tí tu los da dí vi da
pú bli ca.

§ 1º Os tí tu los da dí vi da pú bli ca te rão pré via
apro va ção pelo Se na do Fe de ral e se rão res ga ta dos
no pra zo de até dez anos, em pres ta ções anu a is,
igua is e su ces si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de -
ni za ção e os ju ros le ga is de seis por cen to ao ano.

§ 2º O va lor real da in de ni za ção:
I — re fle ti rá o va lor da base de cál cu lo do IPTU,

des con ta do o mon tan te in cor po ra do em fun ção de
obras re a li za das pelo Po der Pú bli co na área onde o
mes mo se lo ca li za após a no ti fi ca ção de que tra ta o §
2º do art. 5º des ta Lei;

II — não com pu ta rá ex pec ta ti vas de ga nhos, lu -
cros ces san tes e ju ros com pen sa tó ri os.

§ 3º Os tí tu los de que tra ta este ar ti go não te rão
po der li be ra tó rio para pa ga men to de tri bu tos.

§ 4º O Mu ni cí pio pro ce de rá ao ade qua do apro -
ve i ta men to do imó vel no pra zo má xi mo de cin co anos, 
con ta do a par tir da sua in cor po ra ção ao pa tri mô nio
pú bli co.

§ 5º O apro ve i ta men to do imó vel po de rá ser efe -
ti va do di re ta men te pelo Po der Pú bli co ou por meio de
ali e na ção ou con ces são a ter ce i ros, ob ser van do-se,
nes ses ca sos, o de vi do pro ce di men to li ci ta tó rio.

§ 6º Fi cam man ti das para o ad qui ren te de imó -
vel nos ter mos do § 5º as mes mas obri ga ções de par -
ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za ção pre vis tas no art.
5º des ta Lei.

Se ção V
Da usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no

Art. 9º Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos, por cin co anos, inin ter rup ta men te e
sem opo si ção, uti li zan do-a para sua mo ra dia ou de
sua fa mí lia, ad qui rir-lhe-á o do mí nio, des de que não
seja pro pri e tá rio de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O tí tu lo de do mí nio será con fe ri do ao ho -
mem ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te
do es ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será
re co nhe ci do ao mes mo pos su i dor mais de uma vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 10. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos 
e cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la -
ção de ba i xa ren da para sua mo ra dia, por cin co anos,
inin ter rup ta men te e sem opo si ção, onde não for pos -
sí vel iden ti fi car os ter re nos ocu pa dos por cada pos su -
i dor, são sus cep tí ve is de se rem usu ca pi das co le ti va -
men te, des de que os pos su i do res não se jam pro pri e -
tá ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

§ 1º O pos su i dor pode, para o fim de con tar o
pra zo exi gi do por este ar ti go, acres cen tar sua pos se à 
de seu an te ces sor, con tan to que am bas se jam con tí -
nu as.

§ 2º A usu ca pião es pe ci al co le ti va de imó vel ur -
ba no será de cla ra da pelo Juiz, me di an te sen ten ça, a
qual ser vi rá de tí tu lo para re gis tro no Car tó rio de Re -
gis tro de Imó ve is.

§ 3º Na sen ten ça, o Juiz atri bu i rá igual fra ção
ide al de ter re no a cada pos su i dor, in de pen den te men -
te da di men são do ter re no que cada um ocu pe, sal vo
hi pó te se de acor do es cri to en tre os con dô mi nos, es -
ta be le cen do fra ções ide a is di fe ren ci a das.

§ 4º O con do mí nio es pe ci al cons ti tu í do é in di vi -
sí vel, não sen do pas sí vel de ex tin ção, sal vo de li be ra -
ção fa vo rá vel to ma da por, no mí ni mo, dois ter ços dos
con dô mi nos, no caso de exe cu ção de ur ba ni za ção
pos te ri or à cons ti tu i ção do con do mí nio.

§ 5º As de li be ra ções re la ti vas à ad mi nis tra ção
do con do mí nio es pe ci al se rão to ma das por ma i o ria
de vo tos dos con dô mi nos pre sen tes, obri gan do tam -
bém os de ma is, dis cor dan tes ou au sen tes.

Art. 11. Na pen dên cia da ação de usu ca pião es -
pe ci al ur ba na, fi ca rão so bres ta das qua is quer ou tras
ações, pe ti tó ri as ou pos ses só ri as, que ve nham a ser
pro pos tas re la ti va men te ao imó vel usu ca pi en do.

Art. 12. São par tes le gí ti mas para a pro po si tu ra
da ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na:

I — o pos su i dor, iso la da men te ou em li tis con sór -
cio ori gi ná rio ou su per ve ni en te;

II – os pos su i do res, em es ta do de com pos se;

III – como subs ti tu to pro ces su al, a as so ci a ção
de mo ra do res da co mu ni da de, re gu lar men te cons ti tu -
í da, com per so na li da de ju rí di ca, des de que ex pli ci ta -
men te au to ri za da pe los re pre sen ta dos.



§ 1º Na ação de usu ca pião es pe ci al ur ba na é
obri ga tó ria a in ter ven ção do Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º O au tor terá os be ne fí ci os da jus ti ça e da
as sis tên cia ju di ciá ria gra tu i ta, in clu si ve pe ran te o Car -
tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 13. A usu ca pião es pe ci al de imó vel ur ba no
po de rá ser in vo ca da como ma té ria de de fe sa, va len -
do a sen ten ça que a re co nhe cer como tí tu lo para re -
gis tro no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Art. 14. Na ação ju di ci al de usu ca pião es pe ci al
de imó vel ur ba no, o rito pro ces su al a ser ob ser va do é
o su má rio.

Se ção VI
Da con ces são de uso es pe ci al para

fins de mo ra dia

Art. 15. Aque le que pos su ir como sua área ou
edi fi ca ção ur ba na de até du zen tos e cin qüen ta me -
tros qua dra dos si tu a da em imó vel pú bli co, por cin co
anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção, uti li zan do-a
para sua mo ra dia ou de sua fa mí lia, tem o di re i to à
con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra dia em
re la ção à re fe ri da área ou edi fi ca ção, des de que não
seja pro pri e tá rio ou con ces si o ná rio de ou tro imó vel
ur ba no ou ru ral.

§ 1º A con ces são de uso es pe ci al para fins de
mo ra dia será con fe ri da de for ma gra tu i ta ao ho mem
ou à mu lher, ou a am bos, in de pen den te men te do es -
ta do ci vil.

§ 2º O di re i to de que tra ta este ar ti go não será
re co nhe ci do ao mes mo con ces si o ná rio mais de uma
vez.

§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, o her de i ro le gí -
ti mo con ti nua, de ple no di re i to, a pos se de seu an te -
ces sor, des de que já re si da no imó vel por oca sião da
aber tu ra da su ces são.

Art. 16. Nas áre as ur ba nas com mais de du zen -
tos e cin qüen ta me tros qua dra dos si tu a das em imó vel 
pú bli co, ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da para
sua mo ra dia, por cin co anos, inin ter rup ta men te e sem 
opo si ção, onde não for pos sí vel iden ti fi car os ter re nos 
ocu pa dos por cada pos su i dor, a con ces são de uso
es pe ci al para fins de mo ra dia será con fe ri da de for ma
co le ti va, des de que os pos su i do res não se jam con -
ces si o ná ri os de ou tro imó vel ur ba no ou ru ral.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se no caso de que tra -
ta o ca put, no que cou ber, as dis po si ções dos §§ 1º a
5º do art. 10 des ta Lei.

Art. 17. No caso de ocu pa ção em área de ris co,
o Po der Pú bli co ga ran ti rá ao pos su i dor o exer cí cio do

di re i to de que tra tam os arts. 15 e 16 des ta Lei em ou -
tro lo cal.

Art. 18. O tí tu lo de con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia será ob ti do pela via ad mi nis tra ti -
va pe ran te o ór gão com pe ten te da Admi nis tra ção Pú -
bli ca ou, em caso de re cu sa ou omis são des te, pela
via ju di ci al.

§ 1º Em caso de ação ju di ci al, a con ces são de
uso es pe ci al para fins de mo ra dia será de cla ra da pelo 
juiz, me di an te sen ten ça.

§ 2º O tí tu lo con fe ri do por via ad mi nis tra ti va ou a
sen ten ça ju di ci al ser vi rão para efe i to de re gis tro no
Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

§ 3º Apli cam-se à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia, no que cou ber, as dis po si ções
es ta be le ci das nos arts. 11, 12 e 13 des ta Lei.

Art. 19. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia é trans fe rí vel por ato in ter vi vos
ou ca u sa mor tis.

Art. 20. O di re i to à con ces são de uso es pe ci al
para fins de mo ra dia ex tin gue-se, re tor nan do o imó vel 
ao do mí nio pú bli co, no caso de:

I — o con ces si o ná rio dar ao imó vel des ti na ção
di ver sa da mo ra dia para si ou sua fa mí lia;

II — os con ces si o ná ri os re mem bra rem seus
imó ve is.

Pa rá gra fo úni co. A ex tin ção de que tra ta este ar -
ti go será aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve -
is, por meio de de cla ra ção con subs tan ci a da do Po der
Pú bli co con ce den te.

Se ção VII
Do di re i to de su per fí cie

Art. 21. O pro pri e tá rio ur ba no po de rá con ce der a 
ou trem o di re i to de su per fí cie do seu ter re no, por tem -
po de ter mi na do ou in de ter mi na do, me di an te es cri tu ra 
pú bli ca re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

§ 1º O di re i to de su per fí cie abran ge o di re i to de
uti li zar o solo, o sub so lo ou o es pa ço aé reo re la ti vo ao 
ter re no, na for ma es ta be le ci da no con tra to res pec ti vo, 
aten di da a le gis la ção ur ba nís ti ca.

§ 2º A con ces são do di re i to de su per fí cie po de rá 
ser gra tu i ta ou one ro sa.

§ 3º O su per fi ciá rio res pon de rá in te gral men te
pe los en car gos e tri bu tos que in ci di rem so bre a pro -
pri e da de su per fi ciá ria, ar can do, ain da, pro por ci o nal -
men te à sua par ce la de ocu pa ção efe ti va, com os en -
car gos e tri bu tos so bre a área ob je to da con ces são do 
di re i to de su per fí cie, sal vo dis po si ção em con trá rio do 
con tra to res pec ti vo.



§ 4º O di re i to de su per fí cie pode ser trans fe ri do
a ter ce i ros, obe de ci dos os ter mos do con tra to res pec -
ti vo.

§ 5º Por mor te do su per fi ciá rio, os seus di re i tos
trans mi tem-se a seus her de i ros.

Art. 22. Em caso de ali e na ção do ter re no, ou do
di re i to de su per fí cie, o su per fi ciá rio e o pro pri e tá rio,
res pec ti va men te, te rão di re i to de pre fe rên cia, em
igual da de de con di ções à ofer ta de ter ce i ros.

Art. 23. Extin gue-se o di re i to de su per fí cie:
I — pelo ad ven to do ter mo;
II — pelo des cum pri men to das obri ga ções con -

tra tu a is as su mi das pelo su per fi ciá rio.
Art. 24. Extin to o di re i to de su per fí cie, o pro pri e -

tá rio re cu pe ra rá o ple no do mí nio do ter re no, bem
como das aces sões e ben fe i to ri as in tro du zi das no
imó vel, in de pen den te men te de in de ni za ção, se as
par tes não hou ve rem es ti pu la do o con trá rio no res -
pec ti vo con tra to.

§ 1º Antes do ter mo fi nal do con tra to, ex tin -
guir-se-á o di re i to de su per fí cie se o su per fi ciá rio der
ao ter re no des ti na ção di ver sa da que la para a qual for
con ce di da.

§ 2º A ex tin ção do di re i to de su per fí cie será
aver ba da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.

Se ção VIII
Do di re i to de pre emp ção

Art. 25. O di re i to de pre emp ção con fe re ao Po -
der Pú bli co mu ni ci pal pre fe rên cia para aqui si ção de
imó vel ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre par -
ti cu la res.

§ 1º Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
de li mi ta rá as áre as em que in ci di rá o di re i to de pre -
emp ção e fi xa rá pra zo de vi gên cia, não su pe ri or a cin -
co anos, re no vá vel a par tir de um ano após o de cur so
do pra zo ini ci al de vi gên cia.

§ 2º O di re i to de pre emp ção fica as se gu ra do du -
ran te o pra zo de vi gên cia fi xa do na for ma do § 1º, in -
de pen den te men te do nú me ro de ali e na ções re fe ren -
tes ao mes mo imó vel.

Art. 26. O di re i to de pre emp ção será exer ci do
sem pre que o Po der Pú bli co ne ces si tar de áre as
para:

I — re gu la ri za ção fun diá ria;
II — exe cu ção de pro gra mas e pro je tos ha bi ta ci -

o na is de in te res se so ci al;
III — cons ti tu i ção de re ser va fun diá ria;
IV — or de na men to e di re ci o na men to da ex pan -

são ur ba na;
V — im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e

co mu ni tá ri os;

VI — cri a ção de es pa ços pú bli cos de la zer e
áre as ver des;

VII — cri a ção de uni da des de con ser va ção ou
pro te ção de ou tras áre as de in te res se am bi en tal;

VIII — pro te ção de áre as de in te res se his tó ri co,
cul tu ral ou pa i sa gís ti co;

IX — ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou de 
uti li da de pú bli ca, de fi ni das no Pla no Di re tor.

Pa rá gra fo úni co. A lei mu ni ci pal pre vis ta no § 1º
do art. 25 des ta Lei de ve rá en qua drar cada área em
que in ci di rá o di re i to de pre emp ção em uma ou mais
das fi na li da des enu me ra das por este ar ti go.

Art. 27. O pro pri e tá rio de ve rá no ti fi car sua in ten -
ção de ali e nar o imó vel, para que o Mu ni cí pio, no pra -
zo má xi mo de trin ta dias, ma ni fes te por es cri to seu in -
te res se em com prá-lo.

§ 1º À no ti fi ca ção men ci o na da no ca put será
ane xa da pro pos ta de com pra as si na da por ter ce i ro in -
te res sa do na aqui si ção do imó vel, da qual cons ta rão
pre ço, con di ções de pa ga men to e pra zo de va li da de.

§ 2º O Mu ni cí pio fará pu bli car, em ór gão ofi ci al e
em pelo me nos um jor nal lo cal ou re gi o nal de gran de
cir cu la ção, edi tal de avi so da no ti fi ca ção re ce bi da nos 
ter mos do ca put e da in ten ção de aqui si ção do imó vel 
nas con di ções da pro pos ta apre sen ta da.

§ 3º Trans cor ri do o pra zo men ci o na do no ca put
sem ma ni fes ta ção, fica o pro pri e tá rio au to ri za do a re -
a li zar a ali e na ção para ter ce i ros, nas con di ções da
pro pos ta apre sen ta da.

§ 4º Con cre ti za da a ven da a ter ce i ro, o pro pri e -
tá rio fica obri ga do a apre sen tar ao Mu ni cí pio, no pra -
zo de trin ta dias, có pia do ins tru men to pú bli co de ali e -
na ção do imó vel.

§ 5º A ali e na ção pro ces sa da em con di ções di ver -
sas da pro pos ta apre sen ta da é nula de ple no di re i to.

§ 6º Ocor ri da a hi pó te se pre vis ta no § 5º, o Mu -
ni cí pio po de rá ad qui rir o imó vel pelo va lor da base de
cál cu lo do IPTU ou pelo va lor in di ca do na pro pos ta
apre sen ta da, se este for in fe ri or àque le.

Se ção IX
Da ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir

Art. 28. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is o di re i to de cons tru ir po de rá ser exer ci do aci ma
do co e fi ci en te de apro ve i ta men to bá si co ado ta do,
me di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá -
rio.

§ 1º Para os efe i tos des ta Lei, co e fi ci en te de
apro ve i ta men to é a re la ção en tre a área edi fi cá vel e a
área do ter re no.

§ 2º O Pla no Di re tor po de rá fi xar co e fi ci en te de
apro ve i ta men to bá si co úni co para toda a zona ur ba na 



ou di fe ren ci a do para áre as es pe cí fi cas den tro da
zona ur ba na.

§ 3º O Pla no Di re tor de fi ni rá os li mi tes má xi mos
a se rem atin gi dos pe los co e fi ci en tes de apro ve i ta -
men to, con si de ran do a pro por ci o na li da de en tre a in -
fra-estrutura exis ten te e o au men to de den si da de es -
pe ra do em cada área.

Art. 29. O Pla no Di re tor po de rá fi xar áre as nas
qua is po de rá ser per mi ti da al te ra ção de uso do solo,
me di an te con tra par ti da a ser pres ta da pelo be ne fi ciá -
rio.

Art. 30. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca es ta be le ce rá as 
con di ções a se rem ob ser va das para a ou tor ga one ro -
sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de uso, de ter -
mi nan do:

I — a fór mu la de cál cu lo para a co bran ça;

II — os ca sos pas sí ve is de isen ção do pa ga -
men to da ou tor ga;

III — a con tra par ti da do be ne fi ciá rio.
Art. 31. Os re cur sos au fe ri dos com a ado ção da

ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção
de uso se rão apli ca dos com as fi na li da des pre vis tas
nos in ci sos I a IX do art. 26 des ta Lei.

Se ção X
Das ope ra ções ur ba nas con sor ci a das

Art. 32. Lei mu ni ci pal es pe cí fi ca, ba se a da no
Pla no Di re tor, po de rá de li mi tar área para apli ca ção de 
ope ra ções con sor ci a das.

§ 1º Con si de ra-se ope ra ção ur ba na con sor ci a -
da o con jun to de in ter ven ções e me di das co or de na -
das pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, com a par ti ci pa ção
dos pro pri e tá ri os, mo ra do res, usuá ri os per ma nen tes
e in ves ti do res pri va dos, com o ob je ti vo de al can çar
em uma área trans for ma ções ur ba nís ti cas es tru tu ra -
is, me lho ri as so ci a is e a va lo ri za ção am bi en tal.

§ 2º Po de rão ser pre vis tas nas ope ra ções ur ba -
nas con sor ci a das, en tre ou tras me di das:

I — a mo di fi ca ção de ín di ces e ca rac te rís ti cas
de par ce la men to, uso e ocu pa ção do solo e sub so lo,
bem como al te ra ções das nor mas edi lí ci as, con si de -
ra do o im pac to am bi en tal de las de cor ren te;

II — a re gu la ri za ção de cons tru ções, re for mas
ou am pli a ções exe cu ta das em de sa cor do com a le -
gis la ção vi gen te.

Art. 33. Da lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção 
ur ba na con sor ci a da cons ta rá o pla no de ope ra ção ur -
ba na con sor ci a da, con ten do, no mí ni mo:

I — de fi ni ção da área a ser atin gi da;

II — pro gra ma bá si co de ocu pa ção da área;

III — pro gra ma de aten di men to eco nô mi co e so -
ci al para a po pu la ção di re ta men te afe ta da pela ope ra -
ção;

IV — fi na li da des da ope ra ção;
V — es tu do pré vio de im pac to de vi zi nhan ça;
VI — con tra par ti da a ser exi gi da dos pro pri e tá ri -

os, usuá ri os per ma nen tes e in ves ti do res pri va dos em
fun ção da uti li za ção dos be ne fí ci os pre vis tos nos in ci -
sos I e II do § 2º do art. 32 des ta lei;

VII — for ma de con tro le da ope ra ção, obri ga to ri -
a men te com par ti lha do com re pre sen ta ção da so ci e -
da de ci vil.

§ 1º Os re cur sos ob ti dos pelo Po der Pú bli co mu -
ni ci pal na for ma do in ci so VI des te ar ti go se rão apli ca -
dos ex clu si va men te na pró pria ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

§ 2º A par tir da apro va ção da lei es pe cí fi ca de
que tra ta o ca put, são nu las as li cen ças e au to ri za -
ções a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal ex pe di das
em de sa cor do com o pla no de ope ra ção ur ba na con -
sor ci a da.

Art. 34. A lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção
ur ba na con sor ci a da po de rá pre ver a emis são pelo
Mu ni cí pio de quan ti da de de ter mi na da de cer ti fi ca dos
de po ten ci al adi ci o nal de cons tru ção, que se rão ali e -
na dos em le i lão ou uti li za dos di re ta men te no pa ga -
men to das obras ne ces sá ri as à pró pria ope ra ção.

§ 1º Os cer ti fi ca dos de po ten ci al adi ci o nal de
cons tru ção se rão li vre men te ne go ci a dos, mas con -
ver sí ve is em di re i to de cons tru ir uni ca men te na área
ob je to da ope ra ção.

§ 2º Apre sen ta do pe di do de li cen ça para cons -
tru ir, o cer ti fi ca do de po ten ci al adi ci o nal será uti li za do
no pa ga men to da área de cons tru ção que su pe re os
pa drões es ta be le ci dos pela le gis la ção de uso e ocu -
pa ção do solo, até o li mi te fi xa do pela lei es pe cí fi ca
que apro var a ope ra ção ur ba na con sor ci a da.

Se ção XI
Da trans fe rên cia do di re i to de cons tru ir

Art. 35. Lei mu ni ci pal, ba se a da no Pla no Di re tor,
po de rá au to ri zar o pro pri e tá rio de imó vel ur ba no, pri -
va do ou pú bli co, a exer cer em ou tro lo cal, ou ali e nar,
me di an te es cri tu ra pú bli ca, o di re i to de cons tru ir pre -
vis to no Pla no Di re tor ou em le gis la ção ur ba nís ti ca
dele de cor ren te, quan do o re fe ri do imó vel for con si de -
ra do ne ces sá rio para fins de:

I — im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co -
mu ni tá ri os;

II — pre ser va ção, quan do o imó vel for con si de -
ra do de in te res se his tó ri co, am bi en tal, pa i sa gís ti co,
so ci al ou cul tu ral;



III — ser vir a pro gra mas de re gu la ri za ção fun -
diá ria, ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por po pu la ção 
de ba i xa ren da e ha bi ta ção de in te res se so ci al.

§ 1º A mes ma fa cul da de po de rá ser con ce di da
ao pro pri e tá rio que doar ao Po der Pú bli co seu imó vel,
ou par te dele, para os fins pre vis tos nos in ci sos I a III
do ca put.

§ 2º A lei mu ni ci pal re fe ri da no ca put es ta be le -
ce rá as con di ções re la ti vas à apli ca ção da trans fe rên -
cia do di re i to de cons tru ir.

Se ção XII
Do es tu do de im pac to de vi zi nhan ça

Art. 36. Lei mu ni ci pal de fi ni rá os em pre en di men -
tos e ati vi da des pri va dos ou pú bli cos em área ur ba na
que de pen de rão de ela bo ra ção de es tu do pré vio de
im pac to de vi zi nhan ça (EIV) para ob ter as li cen ças ou 
au to ri za ções de cons tru ção, am pli a ção ou fun ci o na -
men to a car go do Po der Pú bli co mu ni ci pal.

Art. 37. O EIV será exe cu ta do de for ma a con -
tem plar os efe i tos po si ti vos e ne ga ti vos do em pre en -
di men to ou ati vi da de quan to à qua li da de de vida da
po pu la ção re si den te na área e suas pro xi mi da des, in -
clu in do a aná li se, no mí ni mo, das se guin tes ques tões:

I — aden sa men to po pu la ci o nal;
II — equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os;
III — uso e ocu pa ção do solo;
IV — va lo ri za ção imo bi liá ria;
V — ge ra ção de trá fe go e de man da por trans -

por te pú bli co;
VI — ven ti la ção e ilu mi na ção;
VII — pa i sa gem ur ba na e pa tri mô nio na tu ral e

cul tu ral.
Pa rá gra fo úni co. Dar-se-á pu bli ci da de aos do cu -

men tos in te gran tes do EIV, que fi ca rão dis po ní ve is
para con sul ta, no ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co 
mu ni ci pal, por qual quer in te res sa do.

Art. 38. A ela bo ra ção do EIV não subs ti tui a ela -
bo ra ção e a apro va ção de es tu do pré vio de im pac to
am bi en tal (EIA), re que ri das nos ter mos da le gis la ção
am bi en tal.

CAPÍTULO III
Do Pla no Di re tor

Art. 39. A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun -
ção so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta -
is de or de na ção da ci da de ex pres sas no Pla no Di re -
tor, as se gu ran do o aten di men to das ne ces si da des
dos ci da dãos quan to à qua li da de de vida, à jus ti ça so -
ci al e ao de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi -
cas, res pe i ta das as di re tri zes pre vis tas no art. 2º des -
ta Lei.

Art. 40. O Pla no Di re tor, apro va do por lei mu ni ci -
pal, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de sen vol vi -
men to e ex pan são ur ba na.

§ 1º O Pla no Di re tor é par te in te gran te do pro -
ces so de pla ne ja men to mu ni ci pal, de ven do o pla no
plu ri a nu al, as di re tri zes or ça men tá ri as e o or ça men to
anu al in cor po rar as di re tri zes e as pri o ri da des nele
con ti das.

§ 2º O Pla no Di re tor de ve rá en glo bar o ter ri tó rio
do Mu ni cí pio como um todo.

§ 3º A lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor de ve rá ser
re vis ta, pelo me nos, a cada dez anos;

§ 4º No pro ces so de ela bo ra ção do Pla no Di re -
tor e na fis ca li za ção de sua im ple men ta ção, os Po de -
res Le gis la ti vo e Exe cu ti vo mu ni ci pa is ga ran ti rão:

I — a pro mo ção de au diên ci as pú bli cas e de ba -
tes com a par ti ci pa ção da po pu la ção e de as so ci a -
ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men tos da co mu -
ni da de;

II — a pu bli ci da de quan to aos do cu men tos e in -
for ma ções pro du zi dos;

III — o aces so de qual quer in te res sa do aos do -
cu men tos e in for ma ções pro du zi dos.

§ 5º É nula a lei que ins ti tu ir o Pla no Di re tor em
de sa cor do com o dis pos to no § 4º.

Art. 41. O Pla no Di re tor é obri ga tó rio para ci da -
des:

I — com mais de vin te mil ha bi tan tes;
II — in te gran tes de re giões me tro po li ta nas e

aglo me ra ções ur ba nas;
III — onde o Po der Pú bli co mu ni ci pal pre ten da

uti li zar os ins tru men tos pre vis tos no § 4º do art. 182
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

IV — in te gran tes de áre as de es pe ci al in te res se
tu rís ti co;

V — in se ri das na área de in fluên cia de 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 de âm bi to re gi o nal ou na ci o nal.

§ 1º No caso da re a li za ção de em pre en di men -
tos ou ati vi da des en qua dra dos no in ci so V do ca put,
os re cur sos téc ni cos e fi nan ce i ros para a ela bo ra ção
do Pla no Di re tor es ta rão in se ri dos en tre as me di das
de com pen sa ção ado ta das.

§ 2º No caso de ci da des com mais de qui nhen -
tos mil ha bi tan tes, de ve rá ser ela bo ra do um pla no de
trans por te ur ba no in te gra do, com pa tí vel com o Pla no
Di re tor ou nele in se ri do.

Art. 42. O Pla no Di re tor de ve rá con ter no mí ni -
mo:



I — a de li mi ta ção das áre as ur ba nas onde po de -
rá ser apli ca do o par ce la men to, edi fi ca ção ou uti li za -
ção com pul só ri os, con si de ran do a exis tên cia de in -
fra-estrutura e de de man da para uti li za ção, na for ma
do art. 5º des ta Lei;

II — dis po si ções re que ri das pe los arts. 25, 28,
29, 32 e 35 des ta Lei;

III — sis te ma de acom pa nha men to e con tro le.

CAPITULO IV
Da Ges tão De mo crá ti ca da Ci da de

Art. 43. Para ga ran tir a ges tão de mo crá ti ca da
ci da de, de ve rão ser uti li za dos, en tre ou tros, os se -
guin tes ins tru men tos:

I — ór gãos co le gi a dos de po lí ti ca ur ba na, nos
ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;

II — de ba tes, au diên ci as e con sul tas pú bli cas;
III — con fe rên ci as so bre as sun tos de in te res se

ur ba no, nos ní ve is na ci o nal, es ta du al e mu ni ci pal;
IV — ini ci a ti va po pu lar de pro je to de lei e de pla -

nos, pro gra mas e pro je tos de de sen vol vi men to ur ba -
no;

V — re fe ren do po pu lar e ple bis ci to.
Art. 44. No âm bi to mu ni ci pal, a ges tão or ça men -

tá ria par ti ci pa ti va de que tra ta a alí nea f do in ci so III
do art. 4º des ta Lei in clu i rá a re a li za ção de de ba tes,
au diên ci as e con sul tas pú bli cas so bre as pro pos tas
do pla no plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as
e do or ça men to anu al, como con di ção obri ga tó ria
para sua apro va ção pela Câ ma ra Mu ni ci pal.

Art. 45. Os or ga nis mos ges to res das re giões
me tro po li ta nas e aglo me ra ções ur ba nas in clu i rão
obri ga tó ria e sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção da po pu la ção e 
de as so ci a ções re pre sen ta ti vas dos vá ri os seg men -
tos da co mu ni da de, de modo a ga ran tir o con tro le di -
re to de suas ati vi da des e o ple no exer cí cio da ci da da -
nia.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Ge ra is

Art. 46. O Po der Pú bli co mu ni ci pal po de rá fa cul -
tar ao pro pri e tá rio de área atin gi da pela obri ga ção de
que tra ta o ca put do art. 4º des ta Lei, a re que ri men to
des te, o es ta be le ci men to de con sór cio imo bi liá rio
como for ma de vi a bi li za ção fi nan ce i ra do apro ve i ta -
men to do imó vel.

§ 1º Con si de ra-se con sór cio imo bi liá rio a for ma
de vi a bi li za ção de pla nos de ur ba ni za ção ou edi fi ca -
ção por meio da qual o pro pri e tá rio trans fe re ao Po der 
Pú bli co mu ni ci pal seu imó vel e, após a re a li za ção das 
obras, re ce be, como pa ga men to, uni da des imo bi liá ri -
as de vi da men te ur ba ni za das ou edi fi ca das.

§ 2º O va lor das uni da des imo bi liá ri as a se rem
en tre gues ao pro pri e tá rio será cor res pon den te ao va -
lor do imó vel an tes da exe cu ção das obras, ob ser va -
do o dis pos to no § 2º do art. 8º des ta Lei.

Art. 47. Os tri bu tos so bre imó ve is ur ba nos, as sim 
como as ta ri fas re la ti vas a ser vi ços pú bli cos ur ba nos,
se rão di fe ren ci a dos em fun ção do in te res se so ci al.

Art. 48. Nos ca sos de pro gra mas e pro je tos ha -
bi ta ci o na is de in te res se so ci al, de sen vol vi dos por ór -
gãos ou en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca com

atu a ção es pe cí fi ca nes sa área, os con tra tos de
con ces são de di re i to real de uso de imó ve is pú bli cos:

I — te rão, para to dos os fins de di re i to, ca rá ter
de es cri tu ra pú bli ca, não se apli can do o dis pos to no
in ci so II do art. 134 do Có di go Ci vil;

II — cons ti tu i rão tí tu lo de ace i ta ção obri ga tó ria
em ga ran tia de con tra tos de fi nan ci a men tos ha bi ta ci -
o na is.

Art. 49. Os Esta dos e Mu ni cí pi os te rão o pra zo
de no ven ta dias, a par tir da en tra da em vi gor des ta
Lei, para fi xar pra zos, por lei, para a ex pe di ção de di -
re tri zes de em pre en di men tos ur ba nís ti cos, apro va -
ção de pro je tos de par ce la men to e de edi fi ca ção, re a -
li za ção de vis to ri as e ex pe di ção de ter mo de ve ri fi ca -
ção e con clu são de obras.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do cum pri da a de ter mi -
na ção do ca put, fica es ta be le ci do o pra zo de ses sen -
ta dias para a re a li za ção de cada um dos re fe ri dos
atos ad mi nis tra ti vos, que va le rá até que os Esta dos e
Mu ni cí pi os dis po nham em lei de for ma di ver sa.

Art. 50. Os Mu ni cí pi os que es te jam en qua dra -
dos na obri ga ção pre vis ta nos in ci sos I e II do art. 41
des ta Lei que não te nham Pla no Di re tor apro va do na
data de en tra da em vi gor des ta Lei, de ve rão apro vá-lo 
no pra zo de cin co anos.

Art. 51. Para os efe i tos des ta Lei, apli cam-se ao
Dis tri to Fe de ral e ao Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral
as dis po si ções re la ti vas, res pec ti va men te, a Mu ni cí -
pio e a Pre fe i to.

Art. 52. Sem pre ju í zo da pu ni ção de ou tros
agen tes pú bli cos en vol vi dos e da apli ca ção de ou tras
san ções ca bí ve is, o Pre fe i to in cor re em im pro bi da de
ad mi nis tra ti va, nos ter mos da Lei nº 8.429, de 2 de ju -
nho de 1992, quan do:

I — im pe dir ou de i xar de ga ran tir a par ti ci pa ção
de co mu ni da des, mo vi men tos e en ti da des da so ci e -
da de ci vil, con for me o dis pos to no § 3º do art. 4º des ta 
Lei;

II — de i xar de pro ce der, no pra zo de cin co anos,
o ade qua do apro ve i ta men to do imó vel in cor po ra do



ao pa tri mô nio pú bli co, con for me o dis pos to no § 4º do
art. 8º des ta Lei;

III — uti li zar áre as ob ti das por meio do di re i to de
pre emp ção em de sa cor do com o dis pos to no art. 25
des ta Lei;

IV — apli car os re cur sos au fe ri dos com a ou tor -
ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção de
uso em de sa cor do com o pre vis to no art. 30 des ta Lei;

V — apli car os re cur sos au fe ri dos com ope ra -
ções con sor ci a das em de sa cor do com o pre vis to no §
lº do art. 33 des ta Lei;

VI — im pe dir ou de i xar de ga ran tir os re qui si tos
con ti dos nos in ci sos I a III do § 4º do art. 40 des ta Lei;

VII — de i xar de to mar as pro vi dên ci as ne ces sá -
ri as para ga ran tir a ob ser vân cia do dis pos to no § 3º
do art. 40 e no art. 50 des ta Lei;

VIII – ad qui rir imó vel ob je to de di re i to de pre -
emp ção, nos ter mos dos arts. 25 a 27 des ta Lei, pelo
va lor da pro pos ta apre sen ta da, se este for, com pro va -
da men te, su pe ri or ao de mer ca do.

Art. 53. O art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho
de 1985, pas sa a vi go rar acres ci do de novo in ci so III,
re nu me ran do o atu al in ci so III e os sub se qüen tes:

”Art. 1º ..................................................
..............................................................
III — à or dem ur ba nís ti ca;
....................................................."(NR)

Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347, de 1985, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art 4º Po de rá ser aju i za da ação ca u -
te lar para os fins des ta Lei, ob je ti van do, in -
clu si ve, evi tar o dano ao meio am bi en te, ao
con su mi dor, à or dem ur ba nís ti ca ou aos
bens e di re i tos de va lor ar tís ti co, es té ti co,
his tó ri co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co (Ve ta do).“
(NR)

Art. 55. O art. 167, in ci so I, item 28, da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, al te ra do pela Lei
nº 6.216, de 30 de ju nho de 1975, pas sa a vi go rar com 
a se guin te re da ção:

”Art. 167. ...............................................
I —  ......................................................
28) das sen ten ças de cla ra tó ri as de

usu ca pião, in de pen den te da re gu la ri da de do 
par ce la men to do solo ou da edi fi ca ção;

..................................................    “(NR)

Art. 56. O art. 167, in ci so I, da Lei nº 6.015, de
1973, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes itens
37, 38 e 39:

”Art. 167. ...............................................
I —  ......................................................
37) dos ter mos ad mi nis tra ti vos ou das

sen ten ças de cla ra tó ri as da con ces são de
uso es pe ci al para fins de mo ra dia, in de pen -
den te da re gu la ri da de do par ce la men to do
solo ou da edi fi ca ção;

38) do con tra to de con ces são de di re i -
to real de uso de imó vel pú bli co, in de pen -
den te da re gu la ri da de do par ce la men to do
solo ou da edi fi ca ção;

39) da cons ti tu i ção do di re i to de su per -
fí cie de imó vel ur ba no;“ (NR)

Art. 57. O art. 167, in ci so II, da Lei nº 6.015, de
1973, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes itens
18, 19 e 20:

”Art. 167. ...............................................
II — ......................................................
18) da no ti fi ca ção para par ce la men to,

edi fi ca ção ou uti li za ção com pul só ri os de
imó vel ur ba no;

19) da ex tin ção da con ces são de uso
es pe ci al para fins de mo ra dia;

20) da ex tin ção do di re i to de su per fí cie 
do imó vel ur ba no.“(NR)

Art. 58. Esta lei en tra em vi gor em no ven ta dias 
con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 319, 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
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do
nº 181, de 1989 (nº 5.788/90, 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.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2001. – Ma u -
ro Mi ran da.



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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. (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 san ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou 

dis cur so à Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o País
co me çou a pôr em prá ti ca as me di das vol ta das à su -
pe ra ção da cri se de ener gia.

É co nhe ci da a fi gu ra do al fa be to chi nês que es -
cre veu a pa la vra cri se com dois ide o gra mas, um dos
qua is re pre sen ta a ame a ça e o ou tro a opor tu ni da de.

Eu cre io que este é mais um mo men to que se
apre sen ta ao Bra sil, de trans for mar a cri se de ener gia 
numa ex cep ci o nal opor tu ni da de. Opor tu ni da de, Sr.
Pre si den te e no bres Se na do res, que não se es go ta
ape nas numa re vi são de nos so mo de lo ener gé ti co,
mas que vai mu i to além e nos de ve ria in du zir a re ver o 
nos so pró prio mo de lo de de sen vol vi men to.

Sob o as pec to do mo de lo ener gé ti co, al guns as -
pec tos têm sido una ni me men te le van ta dos:

– o aban do no de fon tes al ter na ti vas de 
ener gia, como o ven to, a bi o mas sa, o gás
na tu ral e ou tros;

– a in su fi ciên cia das li nhas de trans -
mis são em alta ten são e de in ter li ga ção en -
tre os sis te mas;

– a fal ta de in ves ti men tos no se tor que
tem acon te ci do em ní ve is in com pa ra vel men -
te me no res do que as ta xas de cres ci men to
da de man da;

– a fal ta de edu ca ção para a eco no mia 
de ener gia, fe nô me no que, aliás, se re pe te
como ca rac te rís ti ca do con su mi dor bra si le i -
ro em to dos os se to res, he ran ça tal vez da
pro di ga li da de da na tu re za bra si le i ra, onde,
des de o tem po de Pero Vaz de Ca mi nha
”em se plan tan do tudo dá“, e mes mo em
não se plan tan do como ocor reu ao lon go de 
nos sa for ma ção.

Os tem pos mu da ram, e che gou a ne ces si da de
da ino va ção, do cres ci men to ace le ra do, da com pe ti -
ção da glo ba li za ção, e as ati tu des hão de ser ou tras.

No en tan to, Sr. Pre si den te, que ro ir além. Re -
cen te men te um es pe ci a lis ta da área, re fe rin do-se ao
apro ve i ta men to da ener gia dos ven tos (ener gia eó li -
ca) afir ma va não só que po de ría mos ex tra ir dos ven -
tos, es pe ci al men te no nor des te e no su des te, as áre -
as mais afe ta das pela cri se, algo em tor no de 15 gi ga -
watts de ener gia, ou qua se uma Ita i pu e meia. Acres -
cen ta va o re fe ri do es pe ci a lis ta que se tra ta va de uma
ener gia lim pa, onde o ven to, aci o nan do as tur bi nas,
pros se guia cé le bre, tão lim po quan to an tes de pas sar
por elas e po den do aci o nar ou tras tur bi nas, com a
mes ma for ça e com a mes ma pu re za.

Não só a ima gem uti li za da, que sen do poé ti ca
não de i xa de ser real, pode ser usa da para a ener gia
hi dráu li ca, mas é pre ci so re gis trar que a ca pa ci da de
de ge ra ção de ener gia hi dráu li ca no País, per mi ti ria
não ape nas mul ti pli car por 1,5 a ca pa ci da de de Ita i pu, 
mas por um vo lu me que po de ria ser mul ti pli ca do por
va lo res equi va len tes a 5 ou 10 ve zes, de pen den do
dos cri té ri os que fo rem ado ta dos, dos cu i da dos am bi -
en ta is e de ou tros fa to res.

No en tan to, Sr. Pre si den te, esta imen sa po ten ci -
a li da de não está igual men te dis tri bu í da pelo Ter ri tó rio 
Na ci o nal. Assim, no Nor des te, no Sul e no Su des te,
onde con cen tram-se 80% da eco no mia na ci o nal e
qua se 90% da po pu la ção, as fon tes de ener gia hi -
dráu li ca se apro xi mam do es go ta men to en quan to as
gran des re ser vas hí dri cas es tão no Nor te e no Cen -
tro-Oeste.

É pre ci so di zer, no en tan to, que o trans por te de
ener gia em lon ga dis tân cia é ex tre ma men te caro, e é
caro, se gun do os es pe ci a lis tas, não ape nas pelo alto
in ves ti men to em lon gas li nhas de trans mis são de alta
ten são e sua ma nu ten ção, mas tam bém pe las per das
no per cur so, cuja mi ni mi za ção exi ge no vos in ves ti men -
tos e ado ção con tí nua de ino va ções tec no ló gi cas.

Vive en tão o pro ces so bra si le i ro de de sen vol vi -
men to o pa ra do xo de con cen trar sua eco no mia – e,
aliás, a ocu pa ção ter ri to ri al, nas áre as mais po bres de 
re cur sos ener gé ti cos e man ter va zi as as áre as onde
es ses re cur sos são mais abun dan tes. Mais gra ve: es -
tá-se ame a çan do a pros se guir este pro ces so, de
mais uma vez con de nar as áre as mais ri cas em re cur -
sos na tu ra is do país, em mera for ne ce do ra de ma té -
ria-prima e de in su mos para as áre as onde es ses re -
cur sos mais es tão es go ta dos.

Re fi ro-me à água e na po ten ci a li da de de ge ra -
ção de ener gia. Mas re fi ro-me tam bém a ou tros in su -
mos e ma té ri as-primas. É o caso da ma de i ra de lei. É
o caso de re cur sos mi ne ra is. Ama nhã po de rá ser o
caso do gás da Ama zô nia, tal vez do pe tró leo, da bi o -
di ver si da de. Não será nun ca dos so los, dos mi lhões



de hec ta res que po de ri am ser ocu pa dos sus ten tá vel
e pro du ti va men te, por que es ses são in trans fe rí ve is.

Por que não, Sr. Pre si den te e no bres Se na do res, 
ao in vés de só ex por tar a ma té ria-prima, ou os in su -
mos, do Nor te e do Cen tro-Oeste para o Sul ou para o 
Su des te e mes mo o Nor des te, não se pas sa a pen sar
se ri a men te em re ver ter a equa ção e ini ci ar um novo
mo de lo de de sen vol vi men to, onde a ocu pa ção hu ma -
na e a eco no mia pos sam ser le va dos, efe ti va men te,
para onde es tão os re cur sos na tu ra is, des con cen -
tran do o País, eli mi nan do este pas se io caro, ca rís si -
mo, de ma té ri as-primas, de in su mos, de pro du tos,
fre qüen te men te afas tan do-os, in clu si ve dos gran des
mer ca dos de con su mo, que sa bi da men te, en con -
tram-se no He mis fé rio Nor te?

Este o ver da de i ro cus to-Brasil, o cus to-Brasil
que li mi ta nos so de sen vol vi men to, o cus to-Brasil cuja
con ta bi li da de não foi con si de ra da pe los ge ren tes do
de sen vol vi men to, ”ex pert“ ape nas na con ta bi li da de
de boca de ca i xa, de en cer ra men to su pe ra vi tá rio do
ba lan ço na ci o nal, mes mo a cus ta da sus ten ta bi li da de 
da con di ção de so ci e da de e da so be ra nia na ci o nal.

Esta ques tão, Sr. Pre si den te, da re dis tri bu i ção
da ocu pa ção pro du ti va e sus ten tá vel do País, ou seja, 
de um novo mo de lo de de sen vol vi men to bra si le i ro, é
de tal gra vi da de e per ti nên cia que, so li dá rio com pro -
nun ci a men tos nes ta Casa, de ilus tres Se na do res, so -
bre tu do das ban ca das do Nor te e Cen tro-Oeste, de -
se jo re tor nar a ela, em mo men to opor tu no.

De se jei, nes te mo men to, ape nas, como en si na
a sa be do ria ori en tal, trans for mar a cri se de ener gia
num mo men to de aler ta para a opor tu ni da de de re fle -
tir so bre um novo mo de lo de de sen vol vi men to bra si le -
i ro, ade quan do o pro ces so à sua re a li da de, apro ve i -
tan do me lhor suas po ten ci a li da des, des con cen tran do 
o País e eli mi nan do o ex ces so de con cen tra ção e as
de si gual da des re gi o na is. 

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

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do

art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 353,
pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 44, de 2001 (nº 3.532/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 

al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal (in clu in do a fi gu ra do
con ta dor como au tor do cri me de fal so tes te mu nho ou 
fal sa pe rí cia, bem como exa cer ban do as pe nas im -
pos tas ao re fe ri do cri me), ten do

Pa re cer, sob nº 482, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, que 
apre sen ta.

– 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)

Vo ta ção, 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 –
MENSAGEM Nº 112, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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 Agri pi no, so bre a Men sa gem
nº 112, de 2001 (nº 340/2001, na ori gem), de 18 de
abril do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do
Se nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro
de Se gun da Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re -
i ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun -
ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo -
çam bi que, exer cer a de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Se i che les e à Re pú bli ca De mo crá ti ca
de Ma da gas car.

– 4 –
MENSAGEM Nº 129, DE 2001

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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, so bre a Men sa -
gem nº 129, de 2001 (nº 476/2001, na ori gem), de 24
de maio do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da
Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co -
lha do Se nhor Elim Sa tur ni no Fer re i ra Du tra, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i -
ra de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun -
ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Su é -
cia, exer cer a de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú -
bli ca da Le tô nia.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 25, DE 2000

Pri me 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 25, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor tes de
Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 30, DE 2000

Pri me 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 30, de
2000 (nº 128/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que al -
te ra a alí nea ”c“ do in ci so XVI do art. 37 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral (in clu in do o odon tó lo go ou den tis ta na
au to ri za ção para acu mu lar car gos pú bli cos re mu ne -
ra dos), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, 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 Álva ro Dias.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 2, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 131, 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 fa vo rá vel, sob nº 13, 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, 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.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 259, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 259, de 2000 (nº 531/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Re gi o nal Co mu ni ca ção 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 Ri be i rão Pre to, Esta -
do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 354, 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 ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge ral -
do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 265, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 265, de 2000 (nº 549/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Poço das Trin -
che i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Trin che i ras, Esta do de Ala go as, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 399, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 272, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
272, de 2001, 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 12, de 2001, de sua au to ria.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 273, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
273, de 2001, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, 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 256, de 2000-Complementar, de
sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 46 
mi nu tos.)



Ata da 74ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 19 de junho de 2001 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Le gis la tu ra

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

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 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 Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – 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 – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Alen car – José Co e lho – José Edu ar -
do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La -
u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú -
dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le -
la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do 
Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Nilo Te i -
xe i ra Cam pos – 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 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 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 76 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

_ Nº 150, de 2001 (nº 567/2001, na ori gem), de
13 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 5, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor da Pres dên cia da Re pú bli ca, cré -
di to su ple men tar no va lor de qua tor ze mi lhões, se is -
cen tos e se ten ta e qua tro mil re a is, para re for ço de
do ta ções con sig na da do or ça men to vi gen te, san ci o -
na do e trans for ma do na Lei nº 10.238, de 13 de ju nho
de 2001;

_ Nº 151, de 2001 (nº 568/2001, na ori gem), de
13 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 9, de 2001-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
su ple men tar no va lor de tre zen tos e oi ten ta e qua tro
mi lhões, cen to e dez mil, se te cen tos e onze re a is,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do or ça men to vi -
gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.239,
de 13 de ju nho de 2001; e

_ Nº 152, de 2001 (nº 569/2001, na ori gem), de
13 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 12, 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, cré di to su ple men tar no va lor de trin ta
mi lhões de re a is, para re for ço de do ta ção con sig na da
no vi gen te or ça men to, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.240, de 13 de ju nho de 2001.

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 237/2001, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de
2000-Complementar (nº 8/99-Complementar, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que dis põe so bre a re la ção en tre a União, os



Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, suas au -
tar qui as, fun da ções, so ci e da des de eco no mia mis ta e 
ou tras en ti da des pú bli cas e suas res pec ti vas en ti da -
des fe cha das de pre vi dên cia com ple men tar; e dá ou -
tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei
Com ple men tar nº 108, de 29 de maio de 2001;

Nº 238/2001, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de
2000 (nº 3.275/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os arts. 1º e 
2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, que dis põe
so bre a uti li za ção de me i os ope ra ci o na is para a pre -
ven ção e re pres são de ações pra ti ca das por or ga ni -
za ções cri mi no sas, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.217, de 11 de abril de 2001; e

Nº 239, de 2001, de 13 do cor ren te, en ca mi -
nhan do au tó gra fos do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 8,
de 1991 (nº 3.657/89, na Casa de ori gem), que dis põe 
so bre a pro te ção e os di re i tos das pes so as por ta do -
ras de trans tor nos men ta is e re di re ci o na o mo de lo as -
sis ten ci al em sa ú de men tal, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

PROJETO RECEBIDO

 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2001
(Nº 3.999/2001, na Casa de ori gem)

De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca

Dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i -
za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São ins ti tu í dos os Ju i za dos Espe ci a is Cí -

ve is e Cri mi na is da Jus ti ça Fe de ral, aos qua is se apli -
ca, no que não con fli tar com esta Lei, o dis pos to na
Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995.

Art. 2º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al Fe de ral
Cri mi nal pro ces sar e jul gar os fe i tos de com pe tên cia
da Jus ti ça Fe de ral re la ti vos às in fra ções de me nor po -
ten ci al ofen si vo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se in fra ções de
me nor po ten ci al ofen si vo, para os efe i tos des ta Lei, os 
cri mes a que a lei co mi ne pena má xi ma não su pe ri or
a dois anos, ou mul ta.

Art. 3º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al Fe de ral Cí -
vel pro ces sar, con ci li ar e jul gar ca u sas de com pe tên -
cia da Jus ti ça Fe de ral até o va lor de ses sen ta sa lá ri os 
mí ni mos, bem como exe cu tar as suas sen ten ças.

§ 1º Não se in clu em na com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al Cí vel as ca u sas:

I – re fe ri das no art. 109, in ci sos II, III e XI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, as ações de man da do de se gu -
ran ça, de de sa pro pri a ção, de di vi são e de mar ca ção
po pu la res, exe cu ções fis ca is e por im pro bi da de ad mi -
nis tra ti va e as de man das so bre di re i tos ou in te res ses
di fu sos, co le ti vos ou in di vi du a is ho mo gê ne os;

II – so bre bens imó ve is da União, au tar qui as e
fun da ções pú bli cas fe de ra is;

III – para a anu la ção ou can ce la men to de ato
ad mi nis tra ti vo fe de ral, sal vo o de na tu re za pre vi den -
ciá ria e o de lan ça men to fis cal;

IV – que te nham como ob je to a im pug na ção da
pena de de mis são im pos ta a ser vi do res pú bli cos ci vis 
ou de san ções dis ci pli na res apli ca das a mi li ta res.

§ 2º Qu an do a pre ten são ver sar so bre obri ga -
ções vin cen das, para fins de com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al, a soma de doze par ce las não po de rá ex ce -
der o va lor re fe ri do no art. 3º, ca put.

§ 3º No foro onde es ti ver ins ta la da Vara do Ju i -
za do

Espe ci al, a sua com pe tên cia é ab so lu ta.
Art. 4º O Juiz po de rá, de ofí cio ou a re que ri men -

to das par tes, de fe rir me di das ca u te la res no cur so do
pro ces so, para evi tar dano de di fí cil re pa ra ção.

Art. 5º Exce to nos ca sos do art. 4º, so men te
será ad mi ti do re cur so de sen ten ça de fi ni ti va.

Art. 6º Po dem ser par tes no Ju i za do Espe ci al
Fe de ral Cí vel:

I – como au to res, as pes so as fí si cas e as mi -
cro-empresas e em pre sas de pe que no por te, as sim
de fi ni das na Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996;

II – como rés, a União, au tar qui as, fun da ções e
em pre sas pú bli cas fe de ra is.

Art. 7º As ci ta ções e in ti ma ções da União se rão
fe i tas na for ma pre vis ta nos arts. 35 a 38 da Lei Com -
ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993.

Pa rá gra fo úni co. A ci ta ção das au tar qui as, fun -
da ções e em pre sas pú bli cas será fe i ta na pes soa do
re pre sen tan te má xi mo da en ti da de, no lo cal onde
pro pos ta a ca u sa, quan do ali ins ta la do seu es cri tó rio
ou re pre sen ta ção; se não, na sede da en ti da de.

Art. 8º As par tes se rão in ti ma das da sen ten ça,
quan do não pro fe ri da esta na au diên cia em que es ti -
ver pre sen te seu re pre sen tan te, por ARMP (Avi so de
Re ce bi men to em Mão Pró pria).

§ 1º As de ma is in ti ma ções das par tes se rão fe i -
tas na pes soa dos ad vo ga dos ou dos Pro cu ra do res



que ofi ci em nos res pec ti vos au tos, pes so al men te ou
por via pos tal.

§ 2º Os tri bu na is po de rão or ga ni zar ser vi ço de
in ti ma ção das par tes e de re cep ção de pe ti ções por
meio ele trô ni co.

Art. 9º Não ha ve rá pra zo di fe ren ci a do para a
prá ti ca de qual quer ato pro ces su al pe las pes so as ju -
rí di cas de di re i to pú bli co, in clu si ve a in ter po si ção de
re cur sos, de ven do a ci ta ção para au diên cia de con ci -
li a ção ser efe tu a da com an te ce dên cia mí ni ma de trin -
ta dias.

Art. 10. As par tes po de rão de sig nar, por es cri to,
re pre sen tan tes para a ca u sa, ad vo ga do ou não.

Pa rá gra fo úni co. Os re pre sen tan tes ju di ci a is da
União, au tar qui as, fun da ções e em pre sas pú bli cas fe -
de ra is, bem como os in di ca dos na for ma do ca put, fi -
cam au to ri za dos a con ci li ar, tran si gir ou de sis tir, nos
pro ces sos da com pe tên cia dos Ju i za dos Espe ci a is
Fe de ra is.

Art. 11. A en ti da de pú bli ca ré de ve rá for ne cer ao
Ju i za do a do cu men ta ção de que dis po nha para o es -
cla re ci men to da ca u sa, apre sen tan do-a até a ins ta la -
ção da au diên cia de con ci li a ção.

Pa rá gra fo úni co. Para a au diên cia de com po si -
ção dos da nos re sul tan tes de ilí ci to cri mi nal (arts. 71,
72 e 74 da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995), o 
re pre sen tan te da en ti da de que com pa re cer terá po -
de res para acor dar, de sis tir ou tran si gir, na for ma do
art. 10.

Art. 12. Para efe tu ar o exa me téc ni co ne ces sá rio 
à con ci li a ção ou ao jul ga men to da ca u sa, o Juiz no -
me a rá pes soa ha bi li ta da, que apre sen ta rá o la u do até 
cin co dias an tes da au diên cia, in de pen den te men te
de in ti ma ção das par tes.

§ 1º Os ho no rá ri os do téc ni co se rão an te ci pa -
dos à con ta de ver ba or ça men tá ria do res pec ti vo Tri -
bu nal e, quan do ven ci da na ca u sa a en ti da de pú bli ca,
seu va lor será in clu í do na or dem de pa ga men to a ser
fe i ta em fa vor do Tri bu nal.

§ 2º Nas ações pre vi den ciá ri as e re la ti vas à as -
sis tên cia so ci al, ha ven do de sig na ção de exa me, se -
rão as par tes in ti ma das para, em dez dias, apre sen tar 
que si tos e in di car as sis ten tes.

Art. 13. Nas ca u sas de que tra ta esta lei, não ha -
ve rá re e xa me ne ces sá rio.

Art. 14. Ca be rá pe di do de uni for mi za ção de in -
ter pre ta ção de lei fe de ral quan do hou ver di ver gên cia
en tre de ci sões so bre ques tões de di re i to ma te ri al pro -
fe ri das por Tur mas Re cur sa is na in ter pre ta ção da lei.

§ 1º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre Tur -
mas da mes ma Re gião será jul ga do em re u nião con -
jun ta das Tur mas em con fli to, sob a pre si dên cia do
Juiz Co or de na dor.

§ 2º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre de -
ci sões de tur mas de di fe ren tes re giões ou da pro fe ri -
da em con tra ri e da de a sú mu la ou ju ris pru dên cia do -
mi nan te do STJ será jul ga do por Tur ma de Uni for mi -
za ção, in te gra da por ju í zes de Tur mas Re cur sa is, sob
a pre si dên cia do Co or de na dor da Jus ti ça Fe de ral.

§ 3º A re u nião de ju í zes do mi ci li a dos em ci da -
des di ver sas será fe i ta pela via ele trô ni ca.

§ 4º Qu an do a ori en ta ção aco lhi da pela Tur ma
de Uni for mi za ção, em ques tões de di re i to ma te ri al,
con tra ri ar sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te no Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça-STJ, a par te in te res sa da
po de rá pro vo car a ma ni fes ta ção des te, que di ri mi rá a
di ver gên cia.

§ 5º No caso do § 4º, pre sen te a pla u si bi li da de
do di re i to in vo ca do e ha ven do fun da do re ce io de dano 
de di fí cil re pa ra ção, po de rá o re la tor con ce der, de ofí -
cio ou a re que ri men to do in te res sa do, me di da li mi nar
de ter mi nan do a sus pen são dos pro ces sos nos qua is
a con tro vér sia es te ja es ta be le ci da.

§ 6º Even tu a is pe di dos de uni for mi za ção idên ti -
cos, re ce bi dos sub se qüen te men te em qua is quer Tur -
mas Re cur sa is, fi ca rão re ti dos nos au tos, aguar dan -
do-se pro nun ci a men to do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 7º Se ne ces sá rio, o re la tor pe di rá in for ma ções
ao Pre si den te da Tur ma Re cur sal ou Co or de na dor da
Tur ma de Uni for mi za ção e ou vi rá o Mi nis té rio Pú bli co, 
no pra zo de cin co dias. Even tu a is in te res sa dos, ain da
que não se jam par tes no pro ces so, po de rão se ma ni -
fes tar, no pra zo de trin ta dias.

§ 8º De cor ri dos os pra zos re fe ri dos no § 7º, o re -
la tor in clu i rá o pe di do em pa u ta na Se ção, com pre fe -
rên cia so bre to dos os de ma is fe i tos, res sal va dos os
pro ces sos com réus pre sos, os ha be as cor pus e os
man da dos de se gu ran ça.

§ 9º Pu bli ca do o acór dão res pec ti vo, os pe di dos
re ti dos re fe ri dos no § 6º se rão apre ci a dos pe las Tur -
mas Re cur sa is, que po de rão exer cer ju í zo de re tra ta -
ção ou de cla rá-los pre ju di ca dos, se ve i cu la rem tese
não aco lhi da pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 10. Os Tri bu na is Re gi o na is, o Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça e o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no âm bi -
to de suas com pe tên ci as, ex pe di rão nor mas re gu la -
men tan do a com po si ção dos ór gãos e os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos para o pro ces sa men to e o
jul ga men to do pe di do de uni for mi za ção e do re cur so
ex tra or di ná rio.



Art. 15. O re cur so ex tra or di ná rio, para os efe i tos
des ta lei, será pro ces sa do e jul ga do se gun do o es ta -
be le ci do nos §§ 4º a 9º do art. 14, além da ob ser vân -
cia das nor mas do Re gi men to.

Art. 16. O cum pri men to do acor do ou da sen ten -
ça, com trân si to em jul ga do, que im po nham obri ga -
ção de fa zer, não fa zer ou en tre ga de co i sa cer ta, será 
efe tu a do me di an te ofí cio do Juiz à au to ri da de ci ta da
para a ca u sa, com có pia da sen ten ça ou do acor do.

Art. 17. Tra tan do-se de obri ga ção de pa gar
quan tia cer ta, após o trân si to em jul ga do da de ci são,
o pa ga men to será efe tu a do no pra zo de ses sen ta
dias, con ta dos da en tre ga da re qui si ção, por or dem
do Juiz, à au to ri da de ci ta da para a ca u sa, na agên cia
mais pró xi ma da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ou do
Ban co do Bra sil, in de pen den te men te de pre ca tó rio.

§ 1º Para os efe i tos do § 3º do art. 100 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, as obri ga ções ali de fi ni das como de
pe que no va lor, a se rem pa gas in de pen den te men te
de pre ca tó rio, te rão como li mi te o mes mo va lor es ta -
be le ci do nes ta lei para a com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al Fe de ral Cí vel (art. 3º, ca put).

§ 2º De sa ten di da a re qui si ção ju di ci al, o Juiz de -
ter mi na rá o se qües tro do nu me rá rio su fi ci en te ao
cum pri men to da de ci são.

§ 3º São ve da dos o fra ci o na men to, re par ti ção
ou que bra do va lor da exe cu ção, de modo que o pa ga -
men to se faça, em par te, na for ma es ta be le ci da no §
1º des te ar ti go, e, em par te, me di an te ex pe di ção do
pre ca tó rio, e a ex pe di ção de pre ca tó rio com ple men -
tar ou su ple men tar do va lor pago.

§ 4º Se o va lor da exe cu ção ul tra pas sar o es ta -
be le ci do no § 1º, o pa ga men to far-s-á, sem pre, por
meio do pre ca tó rio, sen do fa cul ta do à par te exe qüen -
te a re nún cia ao cré di to do va lor ex ce den te, para que
pos sa op tar pelo pa ga men to do sal do sem o pre ca tó -
rio, da for ma lá pre vis ta.

Art. 18. Os Ju i za dos Espe ci a is se rão ins ta la dos
por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral. O Juiz pre -
si den te do Ju i za do de sig na rá os con ci li a do res pelo
pe río do de dois anos, ad mi ti da a re con du ção. O exer -
cí cio des sas fun ções será gra tu i to, as se gu ra dos os
di re i tos e prer ro ga ti vas do ju ra do (art. 437 do Có di go
de Pro ces so Pe nal).

Pa rá gra fo úni co. Se rão ins ta la dos Ju i za dos Espe -
ci a is Adjun tos nas lo ca li da des cujo mo vi men to fo ren se
não jus ti fi que a exis tên cia de Ju i za do Espe ci al, ca ben -
do ao Tri bu nal de sig nar a Vara onde fun ci o na rá.

Art. 19. No pra zo de seis me ses, a con tar da pu bli ca -
ção des ta lei, de ve rão ser ins ta la dos os Ju i za dos Espe ci a -
is nas ca pi ta is dos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Na ca pi tal dos Esta dos, no Dis -
tri to Fe de ral e em ou tras ci da des onde for ne ces sá rio,
nes te úl ti mo caso, por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral, se rão ins ta la dos Ju i za dos com com pe tên cia
ex clu si va para ações pre vi den ciá ri as.

Art. 20. Onde não hou ver Vara Fe de ral, a ca u sa
po de rá ser pro pos ta no Ju i za do Espe ci al Fe de ral
mais pró xi mo do foro de fi ni do no art. 4º da Lei nº
9.099, de 26 de se tem bro de 1995, ve da da a apli ca -
ção des ta lei no ju í zo es ta du al.

Art. 21. As Tur mas Re cur sa is se rão ins ti tu í das
por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, que de fi ni rá 
sua com po si ção e área de com pe tên cia, po den do
abran ger mais de uma se ção.

§ 1º Não será per mi ti da a re con du ção, sal vo
quan do não hou ver ou tro juiz na sede da Tur ma Re -
cur sal ou na Re gião.

§ 2º A de sig na ção dos ju í zes das Tur mas Re cur -
sa is obe de ce rá aos cri té ri os de an ti güi da de e me re ci -
men to.

Art. 22. Os Ju i za dos Espe ci a is se rão co or de na -
dos por Juiz do res pec ti vo Tri bu nal Re gi o nal, es co lhi -
do por seus pa res, com man da to de dois anos.

Pa rá gra fo úni co. O Juiz Fe de ral, quan do o exi gi -
rem as cir cuns tân ci as, po de rá de ter mi nar o fun ci o na -
men to do Ju i za do Espe ci al em ca rá ter iti ne ran te, me -
di an te au to ri za ção pré via do Tri bu nal Re gi o nal Fe de -
ral, com an te ce dên cia de dez dias.

Art. 23. O Con se lho da Jus ti ça Fe de ral po de rá li -
mi tar, por até três anos, con ta dos a par tir da pu bli ca -
ção des ta lei, a com pe tên cia dos Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is, aten den do à ne ces si da de da or ga ni za ção dos 
ser vi ços ju di ciá ri os ou ad mi nis tra ti vos.

Art. 24. O Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os do
Con se lho da Jus ti ça Fe de ral e as Esco las de Ma gis -
tra tu ra dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is cri a rão pro -
gra mas de in for má ti ca ne ces sá ri os para sub si di ar a
ins tru ção das ca u sas sub me ti das aos Ju i za dos e
pro mo ve rão cur sos de aper fe i ço a men to des ti na dos
aos seus ma gis tra dos e ser vi do res.

Art. 25. Não se rão re me ti das aos Ju i za dos
Espe ci a is as de man das aju i za das até a data de sua
ins ta la ção.

Art. 26. Com pe ti rá aos Tri bu na is Re gi o na is Fe -
de ra is pres tar o su por te ad mi nis tra ti vo ne ces sá rio
ao fun ci o na men to dos Ju i za dos Espe ci a is.

Art. 27 Esta lei en tra em vi gor seis me ses após 
a data de sua pu bli ca ção.



PROJETO DE LEI Nº 3.999, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

Dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i -
za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São ins ti tu i dos os Ju i za dos Espe ci a is Cí -

ve is e Cri mi na is da Jus ti ça Fe de ral, aos qua is se apli -
ca, no que não con fli tar com a pre sen te lei, o dis pos to
na Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995.

Art. 2º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al Fe de ral
Cri mi nal pro ces sar e jul gar os fe i tos de com pe tên cia
da Jus ti ça Fe de ral re la ti vos às in fra ções de me nor po -
ten ci al ofen si vo.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se in fra ções de
me nor po ten ci al ofen si vo, para os efe i tos des ta Lei, os 
cri mes a que a lei co mi ne pena má xi ma não su pe ri or
a dois anos, ou mul ta.

Art. 3º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al Fe de ral Cí -
vel pro ces sar, con ci li ar e jul gar ca u sas de com pe tên -
cia da Jus ti ça Fe de ral até o va lor de ses sen ta sa lá ri os 
mí ni mos, bem como exe cu tar as suas sen ten ças.

§ 1º Não se in clu em na com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al Cí vel as ca u sas:

a) re fe ri das no art. 109, in ci sos II, III e XI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, as ações de man da do de se gu -
ran ça, de de sa pro pri a ção, de di vi são e de mar ca ção,
po pu la res, exe cu ções fis ca is e por im pro bi da de ad mi -
nis tra ti va e as de man das so bre di re i tos ou in te res ses
di fu sos, co le ti vos ou in di vi du a is ho mo gê ne os;

b) so bre bens imó ve is da União, au tar qui as e
fun da ções pú bli cas fe de ra is;

c) para a anu la ção ou can ce la men to de ato ad -
mi nis tra ti vo fe de ral, sal vo o de na tu re za pre vi den ciá -
ria e o de lan ça men to fis cal;

d) so bre san ção dis ci pli nar a ser vi dor pú bli co ci -
vil e mi li tar.

§ 2º Qu an do a pre ten são ver sar so bre obri ga -
ções vin cen das, para fins de com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al, a soma de doze par ce las não po de rá ex ce -
der o va lor re fe ri do no art. 3º, ca put.

§ 3º No foro onde es ti ver ins ta la da Vara do Ju i -
za do Espe ci al, a sua com pe tên cia é ab so lu ta.

Art. 4º O Juiz po de rá, de ofí cio ou a re que ri men -
to das par tes, de fe rir me di das ca u te la res no cur so do
pro ces so, para evi tar dano de di fí cil re pa ra ção.

Art. 5º Exce to nos ca sos do art. 4º e da de ci são
que inad mi tir re cur so (art. 13, ca put), so men te será
ad mi ti do re cur so de sen ten ça de fi ni ti va.

Art. 6º Po dem ser par tes no Ju i za do Espe ci al
Fe de ral Cí vel:

I – como au to res, as pes so as fí si cas e as mi cro -
em pre sas e em pre sas de pe que no por te, as sim de fi -
ni das na Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de 1996;

II – como rés, a União, au tar qui as, fun da ções e
em pre sas pú bli cas fe de ra is.

Art. 7º As ci ta ções e in ti ma ções da União se rão
fe i tas na for ma pre vis ta nos arts. 35 a 38 da Lei Com -
ple men tar nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993.

Pa rá gra fo úni co. A ci ta ção das au tar qui as, fun -
da ções e em pre sas pú bli cas será fe i ta na pes soa do
re pre sen tan te má xi mo da en ti da de, no lo cal onde
pro pos ta a ca u sa, quan do ali ins ta la do seu es cri tó rio
ou re pre sen ta ção; se não, na sede da en ti da de.

Art. 8º As au tar qui as, fun da ções e em pre sas pú -
bli cas fe de ra is se rão in ti ma das da sen ten ça, quan do
não pro fe ri da esta na au diên cia em que es ti ver pre -
sen te seu re pre sen tan te, por ARMP (Avi so de Re ce -
bi men to Em Mão Pró pria).

§ 1º As de ma is in ti ma ções das par tes se rão fe i -
tas na pes soa dos ad vo ga dos ou dos Pro cu ra do res
que ofi ci em nos res pec ti vos au tos, pes so al men te ou
por via pos tal.

§ 2º Os tri bu na is po de rão or ga ni zar ser vi ço de
in ti ma ção das par tes e de re cep ção de pe ti ções por
meio ele trô ni co.

Art. 9º Não ha ve rá pra zo di fe ren ci a do para a
prá ti ca de qual quer ato pro ces su al pe las pes so as ju -
rí di cas de di re i to pú bli co, in clu si ve a in ter po si ção de
re cur sos, de ven do a ci ta ção para au diên cia de con ci -
li a ção ser efe tu a da com an te ce dên cia mí ni ma de trin -
ta dias.

Art. 10. A en ti da de ci ta da po de rá de sig nar, por es -
cri to, re pre sen tan te para a ca u sa, ad vo ga do ou não.

Pa rá gra fo úni co. Os re pre sen tan tes ju di ci a is da
União, au tar qui as, fun da ções e em pre sas pú bli cas fe -
de ra is, bem como os in di ca dos na for ma do ca put, fi -
cam au to ri za dos a con ci li ar, tran si gir ou de sis tir, nos
pro ces sos da com pe tên cia dos Ju i za dos Espe ci a is
Fe de ra is.

Art. 11. A en ti da de pú bli ca ré de ve rá for ne cer ao
Ju i za do a do cu men ta ção de que dis po nha para o es -
cla re ci men to da ca u sa, apre sen tan do-a até a ins ta la -
ção da au diên cia de con ci li a ção.

Pa rá gra fo úni co. Para a au diên cia de com po si -
ção dos da nos re sul tan tes de ilí ci to cri mi nal (arts. 71,
72 e 74 da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995), o 
re pre sen tan te da en ti da de que com pa re cer terá po -



de res para acor dar, de sis tir ou tran si gir, na for ma do
art. 10.

Art. 12. Para efe tu ar o exa me téc ni co ne ces sá rio 
à con ci li a ção ou ao jul ga men to da ca u sa, o Juiz no -
me a rá pes soa ha bi li ta da, que apre sen ta rá o la u do até 
cin co dias an tes da au diên cia, in de pen den te men te
de in ti ma ção das pa nes.

§ 1º Os ho no rá ri os do téc ni co se rão an te ci pa -
dos à con ta de ver ba or ça men tá ria do res pec ti vo Tri -
bu nal e, quan do ven ci da na ca u sa a en ti da de pú bli ca,
seu va lor será in clu í do na or dem de pa ga men to a ser
fe i ta em fa vor do Tri bu nal.

§ 2º Nas ações pre vi den ciá ri as e re la ti vas à as -
sis tên cia so ci al, ha ven do de sig na ção de exa me, se -
rão as par tes in ti ma das para, em dez dias, apre sen tar 
que si tos e in di car as sis ten tes.

Art. 13. O Juiz não ad mi ti rá re cur so con tra sen -
ten ça fun da da em sú mu la do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral ou do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Pa rá gra fo úni co. Nas ca u sas de que tra ta esta
lei, não ha ve rá re e xa me ne ces sá rio.

Art. 14. Ca be rá pe di do de uni for mi za ção de in -
ter pre ta ção de lei fe de ral quan do hou ver di ver gên cia
en tre de ci sões so bre ques tões de di re i to ma te ri al pro -
fe ri das por Tur mas Re cur sa is na in ter pre ta ção da lei,
bem as sim nas hi pó te ses em que a de ci são es te ja em 
con fron to com sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 1º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre Tur -
mas da mes ma Re gião será jul ga do em re u nião con -
jun ta das Tur mas em con fli to, sob a pre si dên cia do
Juiz Co or de na dor.

§ 2º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre de -
ci sões de tur mas de di fe ren tes re giões ou da pro fe ri -
da em con tra ri e da de a sú mu la ou ju ris pru dên cia do -
mi nan te do STJ, será jul ga do por Tur ma de Uni for mi -
za ção, in te gra da por ju i zes de Tur mas Re cur sa is, sob
a pre si dên cia do Co or de na dor da Jus ti ça Fe de ral.

§ 3º A re u nião de ju í zes do mi ci li a dos em ci da -
des di ver sas será fe i ta pela via ele trô ni ca.

§ 4º Qu an do a ori en ta ção aco lhi da pela Tur ma
de Uni for mi za ção, em ques tões de di re i to ma te ri al,
con tra ri ar sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te do
STJ, a par te in te res sa da po de rá pro vo car a ma ni fes -
ta ção do STJ, que con fe ri rá ao pre ce i to ques ti o na do a 
in ter pre ta ção a ser ob ser va da.

§ 5º No caso do pa rá gra fo an te ri or, pre sen te a
pla u si bi li da de do di re i to in vo ca do e ha ven do fun da do
re ce io de dano de di fí cil re pa ra ção, po de rá o re la tor
con ce der, de ofí cio ou a re que ri men to do in te res sa do, 

me di da li mi nar de ter mi nan do a sus pen são dos pro -
ces sos nos qua is a con tro vér sia es te ja es ta be le ci da.

§ 6º Even tu a is pe di dos de uni for mi za ção idên ti -
cos, re ce bi dos sub se qüen te men te em qua is quer Tur -
mas Re cur sa is, fi ca rão re ti dos nos au tos, aguar dan -
do-se pro nun ci a men to do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 7º Se ne ces sá rio, o re la tor pe di rá in for ma ções
ao Pre si den te da Tur ma Re cur sal ou Co or de na dor da
Tur ma de Uni for mi za ção e ou vi rá o Mi nis té rio Pú bli co, 
no pra zo de cin co dias. Even tu a is in te res sa dos, ain da
que não se jam par tes no pro ces so, po de rão se ma ni -
fes tar, no pra zo de trin ta dias.

§ 8º De cor ri dos os pra zos re fe ri dos no pa rá gra fo 
an te ri or, o re la tor in clu i rá o pe di do em pa u ta na Se -
ção, com pre fe rên cia so bre to dos os de ma is fe i tos,
res sal va dos os pro ces sos com réus pre sos, os ha be -
as cor pus e os man da dos de se gu ran ça.

§ 9º Pu bli ca do o acór dão res pec ti vo, os pe di dos
re ti dos re fe ri dos no § 6º se rão apre ci a dos pe las Tur -
mas Re cur sa is, que po de rão exer cer ju í zo de re tra ta -
ção ou de cla rá-los pre ju di ca dos, se ve i cu la rem, tese
não aco lhi da pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

§ 10º Os Tri bu na is Re gi o na is, o Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça e o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no âm bi -
to de suas com pe tên ci as, ex pe di rão nor mas re gu la -
men tan do a com po si ção dos ór gãos e os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos para o pro ces sa men to e o
jul ga men to do pe di do de uni for mi za ção e do re cur so
ex tra or di ná rio.

Art. 15. O re cur so ex tra or di ná rio será ca bí vel
nas hi pó te ses pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral, e,
para os efe i tos des ta lei, seu pro ces sa men to e jul ga -
men to sub me ter-se-ão às nor mas e prin cí pi os es ta -
be le ci dos nos §§ 4º a 9º do art. 14, con for me dis pos to
em Re gi men to.

Art. 16. O cum pri men to do acor do ou da sen ten -
ça, com trân si to em jul ga do, que im po nham obri ga -
ção de fa zer, não fa zer ou en tre ga de co i sa cer ta, será 
efe tu a do me di an te ofí cio do Juiz à au to ri da de ci ta da
para a ca u sa, com có pia da sen ten ça ou do acor do.

Art. 17. Tra tan do-se de obri ga ção de pa gar
quan tia cer ta, após o trân si to em jul ga do da de ci são,
o pa ga men to será efe tu a do no pra zo de ses sen ta
dias, con ta dos da en tre ga da re qui si ção, por or dem
do Juiz, à au to ri da de ci ta da para a ca u sa, na agên cia
mais pró xi ma da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ou do
Ban co do Bra sil, in de pen den te men te de pre ca tó rio.

§ 1º Para os efe i tos do § 3º do art. 100, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, as obri ga ções ali de fi ni das como de
pe que no va lor, a se rem pa gas in de pen den te men te
de pre ca tó rio, te rão como li mi te o mes mo va lor es ta -



be le ci do nes ta lei para a com pe tên cia do Ju i za do
Espe ci al Fe de ral Cí vel (art. 3º, ca put).

§ 2º De sa ten di da a re qui si ção ju di ci al, o Juiz de -
ter mi na rá o se qües tro do nu me rá rio su fi ci en te ao
cum pri men to da de ci são.

§ 3º São ve da dos o fra ci o na men to, re par ti ção
ou que bra do va lor da exe cu ção, de modo que o pa ga -
men to se faça, em par te, na for ma es ta be le ci da no §
1º des te ar ti go, e em par te, me di an te ex pe di ção do
pre ca tó rio, e a ex pe di ção de pre ca tó rio com ple men -
tar ou su ple men tar do va lor pago.

§ 4º Se o va lor da exe cu ção ul tra pas sar o es ta -
be le ci do no § 1º, o pa ga men to far-se-á, sem pre, por
meio do pre ca tó rio, sen do fa cul ta do à par te exe qüen -
te a re nún cia ao cré di to do va lor ex ce den te, para que
pos sa op tar pelo pa ga men to do sal do sem o pre ca tó -
rio, da for ma lá pre vis ta.

Art. 18. Os Ju i za dos Espe ci a is se rão ins ta la dos
por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral. O Juiz pre -
si den te do Ju i za do de sig na rá os con ci li a do res pelo
pe río do de dois anos, ad mi ti da a re con du ção. O exer -
cí cio des sas fun ções será gra tu i to, as se gu ra dos os
di re i tos e prer ro ga ti vas do ju ra do (art. 437 do Có di go
de Pro ces so Pe nal).

Pa rá gra fo úni co. Se rão ins ta la dos Ju i za dos Espe -
ci a is Adjun tos nas lo ca li da des cujo mo vi men to fo ren se
não jus ti fi que a exis tên cia de Ju i za do Espe ci al, ca ben -
do ao Tri bu nal de sig nar a Vara onde fun ci o na rá.

Art. 19. No pra zo de seis me ses, a con tar da pu bli -
ca ção des ta lei, de ve rão ser ins ta la dos os Ju i za dos
Espe ci a is nas ca pi ta is dos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Na ca pi tal dos Esta dos, no Dis -
tri to Fe de ral e em ou tras ci da des onde for ne ces sá rio,
nes te úl ti mo caso, por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral, se rão ins ta la dos Ju i za dos com com pe tên cia
ex clu si va para ações pre vi den ciá ri as.

Art. 20. Onde não hou ver Vara Fe de ral, a ca u sa
po de rá ser pro pos ta no Ju i za do Espe ci al Fe de ral
mais pró xi mo do foro de fi ni do no art. 4º da Lei nº
9.099, de 26 de se tem bro de 1995, ve da da a apli ca -
ção des ta lei no ju í zo es ta du al.

Art. 21. As Tur mas Re cur sa is se rão ins ti tu í das
por de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, que de fi ni rá 
sua com po si ção e área de com pe tên cia, po den do
abran ger mais de uma se ção.

§ 1º Não será per mi ti da a re con du ção, sal vo
quan do não hou ver ou tro juiz na sede da Tur ma Re -
cur sal ou na Re gião.

§ 2º A de sig na ção dos ju í zes das Tur mas Re cur -
sa is obe de ce rá aos cri té ri os de an ti gui da de e me re ci -
men to.

Art. 22. Os Ju i za dos Espe ci a is se rão co or de na -
dos por Juiz do res pec ti vo Tri bu nal Re gi o nal, es co lhi -
do por seus pa res, com man da to de dois anos.

Pa rá gra fo úni co. O Juiz Fe de ral, quan do o exi gi -
rem as cir cuns tân ci as, po de rá de ter mi nar o fun ci o na -
men to do Ju i za do Espe ci al em ca rá ter iti ne ran te, me -
di an te au to ri za ção pré via do Tri bu nal Re gi o nal Fe de -
ral, com an te ce dên cia de dez dias.

Art. 23. O Con se lho da Jus ti ça Fe de ral po de rá li -
mi tar, por até três anos de po is de sua ins ta la ção, a
com pe tên cia dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is, aten -
den do à ne ces si da de da or ga ni za ção dos ser vi ços ju -
di ciá ri os ou ad mi nis tra ti vos.

Art. 24. O Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os do Con -
se lho da Jus ti ça Fe de ral e as Esco las de Ma gis tra tu ra 
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is cri a rão pro gra mas
de in for má ti ca ne ces sá ri os para sub si di ar a ins tru ção
das ca u sas sub me ti das aos Ju i za dos e pro mo ve rão
cur sos de aper fe i ço a men to des ti na dos aos seus ma -
gis tra dos e ser vi do res.

Art. 25. Não se rão re me ti das aos Ju i za dos
Espe ci a is as de man das aju i za das até a data de sua
ins ta la ção.

Art. 26. Com pe ti rá aos Tri bu na is Re gi o na is Fe -
de ra is pres tar o su por te ad mi nis tra ti vo ne ces sá rio ao
fun ci o na men to dos Ju i za dos Espe ci a is.

Art. 27. Esta lei en tra rá em vi gor seis me ses
após a data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 21

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 o tex to do pro je to de lei que “dis põe so bre a
ins ti tu i ção dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is
no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral”.

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM/MJ/Nº 9

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à con si de ra ção de Vos sa Exce -

lên cia, o ane xo pro je to de lei que dis põe so bre a ins ti -
tu i ção dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no
âm bi to da Jus ti ça Fe de ral.



2. A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 22, de 1999,
acres cen tou pa rá gra fo úni co ao art. 98 da Mag na Car ta 
com o pro pó si to de que lei fe de ral dis po nha so bre a cri -
a ção dos ju i za dos es pe ci a is no âm bi to da Jus ti ça Fe de -
ral, de modo que as li des de me nor po ten ci al eco nô mi -
co ou ofen si vo pos sam ser re sol vi das ra pi da men te com
ma i or agi li da de e ba i xo cus to, fa zen do com que a pri -
me i ra ins tân cia fe de ral siga o exem plo da bem su ce di da 
ex pe riên cia dos Ju i za dos Espe ci a is Esta du a is. cri a dos
pela Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995, que dis -
põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e
dê ou tras pro vi dên ci as.

3. O Se nhor Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça – STJ, Mi nis tro Pa u lo Cos ta Le i te, vi san do im -
ple men tar men ci o na da dis po si ção cons ti tu ci o nal, en -
ca mi nhou ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca pro pos ta de lei re sul tan te do tra ba lho da

Co mis são in te gra da pe los Se nho res Mi nis tros
Fon tes de Alen car, Ruy Ro sa do de Agui ar, José
Arnal do da Fon se ca, Sál vio de Fi gue i re do, Ari Par -
gend ler e Fá ti ma Nancy, cujo tex to foi apro va do pelo
Con se lho da Jus ti ça Fe de ral e pelo Ple ná rio da que la
Cor te.

4. A Co mis são cons ti tu í da pe los Se nho res Mi -
nis tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça pre ten deu,
com o an te pro je to apre sen ta do, sim pli fi car o exa me
dos pro ces sos de me nor ex pres são eco nô mi ca “fa ci li -
tan do o aces so à Jus ti ça e o res sar ci men to das par -
tes me nos fa vo re ci das nas dis pu tas con tra a União,
au tar qui as, fun da ções, e em pre sas pú bli cas fe de ra is,
pois a so lu ção de tais li tí gi os dar-se-á ra pi da men te, e
sem a ne ces si da de de pre ca tó ri os para a qui ta ção
dos even tu a is dé bi tos” e, no que con cer ne ao âm bi to
pe nal, des ta ca que se rão jul ga das as in fra ções de
me nor po ten ci al ofen si vo, ou seja, os cri mes a que a
lei co mi na pena má xi ma pri va ti va de li ber da de não
su pe ri or a dois anos, ou pena de mul ta.

5. Como um dos pon tos po si ti vos de men ci o na -
da ini ci a ti va con vém des ta car que ela po de rá ter o
con dão de fa ci li tar, so bre ma ne i ra, a tra mi ta ção das
ca u sas pre vi den ciá ri as.

6. Cabe co lo car, com todo re le vo, que a pro po si -
ção de sa fo ga rá a Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro e se -
gun do gra us e ”pro pi ci a rá o aten di men to da enor me
de man da re pri mi da dos ci da dãos, que hoje não po -
dem ter aces so à pres ta ção ju ris di ci o nal por fa to res
de cus tos, ou a ela não re cor rem pela re co nhe ci da
mo ro si da de de cor ren te do ele va do nú me ro de pro -
ces sos em tra mi tação como bem faz ver a Co mis são
do STJ, no tre cho ora trans cri to.

7. Por meio da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 5, de
27 de se tem bro de 2000, foi cons ti tu í da uma Co mis -
são de Tra ba lho in te gra da por ser vi do res da Advo ca -
cia-Geral da União, do Mi nis té rio da Jus ti ça, da Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, da Se cre ta ria de Orça -
men to Fe de ral e do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci -
al, com o ob je ti vo de pro mo ver es tu dos acer ca do an -
te pro je to de lei do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça para,
en tre ou tros es tu dos, exa mi nar o im pac to da pro pos ta 
nas áre as or ça men tá ria e fi nan ce i ra, e os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos para a sua vi a bi li za ção na
prá ti ca, tais a pre vi são or ça men tá ria, sis te má ti ca de
in clu são no or ça men to, for ma de li be ra ção e o pa ga -
men to.

8. A Co mis são de Tra ba lho hou ve por bem su ge -
rir mo di fi ca ções no an te pro je to do STJ, des ta can -
do-se as que vi sam a man ter a con so nân cia da pro -
po si ção com o tex to da Lei nº 9.099, de 1995, in clu si -
ve no que con cer ne à re for ma da Par te Ge ral do Có di -
go Pe nal; a de ter mi na ção da for ma de cál cu lo do va lor 
da ca u sa; a san ção apli ca da a ser vi do res ci vis e mi li -
ta res que, por sua pró pria na tu re za, deve ser ex clu í da 
da com pe tên cia do Ju i za do Espe ci al Fe de ral; a ex clu -
são de en ti da des que não se ca rac te ri zam como hi -
pos su fi ci en tes, ten do em vis ta a fi na li da de pri mor di al
da cri a ção do Ju i za do; a pos si bi li da de de re a li za ção
de pe rí ci as ten do em vis ta se rem fun da men ta is para
o des lin de de ca u sas pre vi den ciá ri as e de ma is ou tras
pro vi dên ci as que têm o cla ro de si de ra to de agi li zar a
im ple men ta ção dos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is.

9. Te mos a con vic ção, Se nhor Pre si den te, que o
pro je to de lei ora sub me ti do ao des cor ti no de Vos sa
Exce lên cia tem a vir tu de de tor nar fac tí vel a cri a ção
dos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is, de modo que se
pos sa cum prir o mis ter que nor te ou a con cep ção de
men ci o na dos ór gãos ju ris di ci o na is.

Res pe i to sa men te. – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça – Gil mar Fer re i ra Men des – Advo -
ga do-Geral da União – Wal deck Orne las, Mi nis tro de 
Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al.

(Do cu men to as si na do ele tro ni ca men te)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

Art. 100. A ex ce ção dos cré di tos de na tu re za ali -
men tí cia, os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Fe -
de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça
ju di ciá ria, far-se-ão ex clu si va men te na or dem cro no -



ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e à con ta dos
cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de ca sos
ou de pes so as nas do ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adi ci o na is aber tos para este fim.

§ 1º É obri ga tó ria a in clu são, no or ça men to das
en ti da des de di re i to pú bli co, de ver ba ne ces sá ria ao
pa ga men to de seus dé bi tos cons tan tes de pre ca tó ri -
os ju di ciá ri os, apre sen ta dos até 1º de ju lho, data em
que te rão atu a li za dos seus va lo res, fa zen do-se o pa -
ga men to até o fi nal do exer cí cio se guin te.

§ 2º As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos
aber tos se rão con sig na dos ao Po der Ju di ciá rio, re co -
lhen do-se as im por tân ci as res pec ti vas à re par ti ção
com pe ten te, ca ben do ao Pre si den te do Tri bu nal que
pro fe rir a de ci são exe qüen da de ter mi nar o pa ga men -
to, se gun do as pos si bi li da des do de pó si to, e au to ri -
zar, a re que ri men to do cre dor e ex clu si va men te para
o caso de pre te ri men to de seu di re i to de pre ce dên cia, 
o se qües tro da quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé -
bi to.

§ 3º O dis pos to no ca put des te ar ti go, re la ti va -
men te à ex pe di ção de pre ca tó ri os, não se apli ca aos
pa ga men tos de obri ga ções de fi ni das em lei como de
pe que no va lor que a Fa zen da Fe de ral, Esta du al ou
Mu ni ci pal deva fa zer em vir tu de de sen ten ça ju di ci al
tran si ta da em jul ga do.

* § 3º acres ci do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20,
de 15-12-1998.

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

SEÇÃO IV
Dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is

 e dos Ju í zes Fe de ra is

..........................................................................
Art. 109. Aos ju í zes fe de ra is com pe te pro ces sar

e jul gar:
I – as ca u sas em que a União, en ti da de au tár -

qui ca ou em pre sa pú bli ca fe de ral fo rem in te res sa das
na con di ção de au to ras, rés, as sis ten tes ou opo nen -
tes, ex ce to as de fa lên cia, as de aci den tes de tra ba lho 
e as su je i tas à Jus ti ça Ele i to ral e à Jus ti ça do Tra ba -
lho;

II – as ca u sas en tre Esta do es tran ge i ro ou or ga -
nis mo in ter na ci o nal e Mu ni cí pio ou pes soa do mi ci li a -
da ou re si den te no País;

III – as ca u sas fun da das em tra ta do ou con tra to
da União com Esta do es tran ge i ro ou or ga nis mo in ter -
na ci o nal;

IV – os cri mes po lí ti cos e as in fra ções pe na is
pra ti ca das em de tri men to de bens, ser vi ços ou in te -

res se da União ou de suas en ti da des au tár qui cas ou
em pre sas pú bli cas, ex clu í das as con tra ven ções e
res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Mi li tar e da Jus -
ti ça Ele i to ral;

V – os cri mes pre vis tos em tra ta do ou con ven -
ção in ter na ci o nal, quan do, ini ci a da a exe cu ção no
País, o re sul ta do te nha ou de ves se ter ocor ri do no es -
tran ge i ro, ou re ci pro ca men te.

VI – os cri mes con tra a or ga ni za ção do tra ba lho
e, nos ca sos de ter mi na dos por lei, con tra o sis te ma fi -
nan ce i ro e a or dem eco nô mi co-financeira;

VII – os ha be as cor pus, em ma té ria cri mi nal de
sua com pe tên cia ou quan do o cons tran gi men to pro vi -
er de au to ri da de cu jos atos não es te jam di re ta men te
su je i tos a ou tra ju ris di ção;

VIII – os man da dos de se gu ran ça e os ha be as
data con tra ato de au to ri da de fe de ral, ex ce tu a dos os
ca sos de com pe tên cia dos tri bu na is fe de ra is;

IX – os cri mes co me ti dos a bor do de na vi os ou
ae ro na ves, res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça Mi li -
tar;

X – os cri mes de in gres so ou per ma nên cia ir re -
gu lar de es tran ge i ro, a exe cu ção de car ta ro ga tó ria,
após o “exe qua tur”, e de sen ten ça es tran ge i ra, após a 
ho mo lo ga ção, as ca u sas re fe ren tes à na ci o na li da de,
in clu si ve a res pec ti va op ção, e à na tu ra li za ção;

XI – a dis pu ta so bre di re i tos in dí ge nas.

§ lº As ca u sas em que a União for au to ra se rão 
afo ra das na se ção ju di ciá ria onde ti ver do mi cí lio a
ou tra par te.

§ 2º As ca u sas in ten ta das con tra a União po -
de rão ser afo ra das na se ção ju di ciá ria em que for
do mi ci li a do o au tor, na que la onde hou ver ocor ri do o
ato ou fato que deu ori gem à de man da ou onde es -
te ja si tu a da a co i sa, ou, ain da no Dis tri to Fe de ral.

§ 3º Se rão pro ces sa das e jul ga das na jus ti ça
es ta du al, no foro do do mi cí lio dos se gu ra dos ou be -
ne fi ciá ri os, as ca u sas em que fo rem par te ins ti tu i ção 
de pre vi dên cia so ci al e se gu ra do, sem pre que a co -
mar ca não seja sede de vara do ju í zo fe de ral, e, se
ve ri fi ca da essa con di ção, a lei po de rá per mi tir que
ou tras ca u sas se jam tam bém pro ces sa das e jul ga -
das pela jus ti ça es ta du al.

§ 4º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o re cur -
so ca bí vel será sem pre para o Tri bu nal Re gi o nal Fe -
de ral na área de ju ris di ção do juiz de pri me i ro grau.

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

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



LEI COMPLEMENTAR Nº 73
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui a Lei Orgâ ni ca da Advo ca -
cia-Geral da União.

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

TÍTULO IV
Das Ci ta ções, das Inti ma ções e das No ti fi ca ções

Art. 35. A União é ci ta da nas ca u sas em que seja 
in te res sa da, na con di ção de au to ra, ré, as sis ten te,
opo nen te, re cor ren te ou re cor ri da, na pes soa:

I – do Advo ga do-Geral da União, pri va ti va men -
te, nas hi pó te ses de com pe tên cia do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral;

II – do Pro cu ra dor-Geral da União, nas hi pó te -
ses de com pe tên cia dos tri bu na is su pe ri o res;

III – do Pro cu ra dor-Regional da União, nas hi pó -
te ses de com pe tên cia dos de ma is tri bu na is;

IV – do Pro cu ra dor-Chefe ou do Pro cu ra -
dor-Seccional da União, nas hi pó te ses de com pe tên -
cia dos ju í zos de pri me i ro grau.

Art. 36. Nas ca u sas de que tra ta o art. 12, a
União será ci ta da na pes soa:

I – (Ve ta do);
II – do Pro cu ra dor-Regional da Fa zen da Na ci o nal,

nas hi pó te ses de com pe tên cia dos de ma is tri bu na is;
III – do Pro cu ra dor ou Che fe ou do Pro cu ra -

dor-Secciona] da Fa zen da Na ci o nal nas hi pó te ses de
com pe tên cia dos ju í zos de pri me i ro grau.

Art. 37. Em caso de au sên cia das au to ri da des
re fe ri das nos ar ti gos 35 e 36, a ci ta ção se dará na
pes soa do subs ti tu to even tu al.

Art. 38. As in ti ma ções e no ti fi ca ções são fe i tas nas 
pes so as do Advo ga do da União ou do Pro cu ra dor da
Fa zen da Na ci o nal que ofi cie nos res pec ti vos au tos.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal

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

LIVRO II
Dos Pro ces sos em Espé cie

TÍTULO I
Do Pro ces so Co mum

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

CAPITULO II
Do Pro ces so dos Cri mes da

Com pe tên cia do Júri

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

SEÇÃO II
Da Fun ção do Ju ra do

....................................................................................
Art. 437. O exer cí cio efe ti vo da fun ção de ju ra do

cons ti tu i rá ser vi ço pú bli co re le van te, es ta be le ce rá
pre sun ção de ido ne i da de mo ral e as se gu ra rá pri são
es pe ci al, em caso de cri me co mum, até o jul ga men to
de fi ni ti vo, bem como pre fe rên cia, em igual da de de
con di ções, nas con cor rên ci as pú bli cas.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is

SEÇÃO I
Da Com pe tên cia

....................................................................................
Art. 4º É com pe ten te, para as ca u sas pre vis tas

nes ta Lei, o Ju i za do do foro:
I – do do mi cí lio do réu ou, a cri té rio do au tor, do

lo cal onde aque le exer ça ati vi da des pro fis si o na is ou
eco nô mi cas ou man te nha es ta be le ci men to, fi li al,
agên cia, su cur sal ou es cri tó rio;

II – do lu gar onde a obri ga ção deva ser sa tis fe i ta;
III – do do mi cí lio do au tor ou do lo cal do ato ou

fato, nas ações para re pa ra ção de dano de qual quer
na tu re za.

Pa rá gra fo úni co. Em qual quer hi pó te se, po de rá a
ação ser pro pos ta no foro pre vis to no in ci so I des te ar ti go.
....................................................................................

CAPÍTULO III
Dos Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is

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

SEÇÃO II
Da Fase Pre li mi nar

....................................................................................
Art. 71. Na fal ta do com pa re ci men to de qual quer 

dos en vol vi dos, a Se cre ta ria pro vi den ci a rá sua in ti -



ma ção e, se for o caso, a do res pon sá vel ci viL na for -
ma dos Arti gos 67 e 68 des ta Lei.

Art 72. Na au diên cia pre li mi nar, pre sen te o re -
pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co, o au tor do fato e a
ví ti ma e, se pos sí vel, o res pon sá vel ci vil, acom pa nha -
dos por seus ad vo ga dos, o Juiz es cla re ce rá so bre a
pos si bi li da de da com po si ção dos da nos e da ace i ta -
ção da pro pos ta de apli ca ção ime di a ta de pena não
pri va ti va de li ber da de.

...........................................................................
Art. 74. A com po si ção dos da nos ci vis será re du -

zi da a es cri to e, ho mo lo ga da pelo Juiz me di an te sen -
ten ça ir re cor rí vel, terá efi cá cia a tí tu lo a ser exe cu ta do 
no ju í zo ci vil com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de ação pe nal de
ini ci a ti va pri va da ou de ação pe nal pú bli ca con di ci o -
na da à re pre sen ta ção, o acor do ho mo lo ga do acar re ta 
a re nún cia ao di re i to de que i xa ou re pre sen ta ção.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Re gi me Tri bu tá rio
das Mi cro em pre sas e das Empre sas de
Pe que no Por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra -
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri -
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECERES

PARECER Nº 592, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 136, de 2001 
(nº 525/2001, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que so li ci ta au to ri za -
ção do Se na do Fe de ral para con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, 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, 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.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do ar ti go 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou
a esta Casa a Men sa gem nº 136, de 2001 (Men sa -
gem nº 525, de 6-6-01, na ori gem), que so li ci ta au to ri -
za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, 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, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, na mo da li da de de Emprés ti mo 
Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor 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, com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

a) de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

b) va lor pre ten di do: 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 América);

c) ju ros: a uma taxa va riá vel igual à Li -
bor se mes tral para dó la res dos Esta dos Uni -
dos, pa gá ve is se mes tral men te, em 15-1 e
15-7 de cada ano;

d) Ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses,
con ta dos de 15-7-01;

e) Pa ga men to do Prin ci pal: em 14
(qua tor ze) par ce las se mes tra is e con se cu ti -
vas, ven cí ve is em 15-1 e 15-7 de cada ano,
sen do a pri me i ra em 15-7-2006;

f) vi gên cia do con tra to: a par tir da data 
de sua as si na tu ra;

g) “Front-end-Fee”: li mi ta da a 1% (um
por cen to) so bre o va lor do em prés ti mo, pa -
gá vel após a efe ti va ção do con tra to;

h) co mis são de com pro mis so: li mi ta da
a 0,85% (oi ten ta e cin co cen té si mos per cen -
tu a is) por ano, so bre o sal do não de sem bol -
sa do, até o quar to ani ver sá rio e a 0,75%
(se ten ta e cin co cen té si mos per cen tu a is)
por ano a par tir de en tão, pa gá vel se mes -
tral men te, jun ta men te com os ju ros.

O mu tuá rio é a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
sen do o Mi nis té rio da Fa zen da res pon sá vel pe los
com pro mis sos e a ges tão dos pro je tos que in te gram a 
pre sen te ope ra ção de cré di to.

Tra ta-se de ope ra ção de cré di to a ser con tra ta da 
den tro da es tra té gia de equi lí brio ma cro e co nô mi co
do Go ver no Fe de ral, cu jos re cur sos pas sa rão a com -



por as re ser vas ex ter nas do país e po de rão ser uti li -
za dos para sal dar com pro mis sos fi nan ce i ros ex ter -
nos da Re pú bli ca, o que per mi ti rá um ga nho fis cal
adi ci o nal.

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes es ta be le -
ci dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe -
de ral. Con for me le van ta men to re a li za do pela Se cre -
ta ria do Te sou ro, há mar gens nos li mi tes de en di vi da -
men to da União para a con tra ta ção da pre sen te ope -
ra ção de cré di to. Acom pa nha o pe di do o Pa re cer
STN/COREF/DIREF nº 187, de 25 de maio de 2001
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal que se ma ni fes tou
fa vo ra vel men te à con tra ta ção da ope ra ção de cré di to
em aná li se.

O Pa re cer PGFN/COF nº 1.037/2001, da Pro cu -
ra do ria Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, cons ta tou que fo -
ram cum pri das as for ma li da des pré vi as à con tra ta ção 
es ta be le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral e pelo Se na do
Fe de ral, bem como as de ter mi na ções da Co mis são
de Con tro le Fis cal e de ma is dis po si ti vos le ga is e re -
gu la men ta res per ti nen tes.

Se gun do ain da a Pro cu ra do ria da Fa zen da Na -
ci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí -
ve is se gun do a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob -
ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89,
do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al
de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal
e à or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis
bra si le i ras, bem as sim que im pli que com pen sa ção
au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le gis la -
ção per ti nen te, cre den ci ou a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil/Mi nis té rio da Fa zen da a ne go ci ar a ope ra ção
de cré di to em tela, con for me evi den cia o ofí cio
DECEC/DIOPE/SUAPE-2001/117 da que le ór gão.

É o re la tó rio.

II – Voto

A aná li se da do cu men ta ção apre sen ta da pelo Go -
ver no Fe de ral con fir mou o aten di men to de to das as
con di ções im pos tas pela Cons ti tu i ção, bem como pelo
Se na do Fe de ral e pe los de ma is ins tru men tos le ga is.

As con di ções fi nan ce i ras en con tram-se ple na -
men te com pa tí ve is com o mer ca do in ter na ci o nal, não 
ha ven do o que se opor quan to às mes mas ou quan to
às cláu su las con tra tu a is uma vez que es tas e aque las 
es tão de acor do com as re gras in ter na ci o na is ace i tas.

No que diz res pe i to ao mé ri to do pe di do, tra ta-se 
de ope ra ção de cré di to 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.

Assim sen do, em não exis tin do ví ci os de na tu re za
cons ti tu ci o nal ou le gal, con clu í mos pela apro va ção do
ple i to nos ter mos do se guin te pro je to de re so lu ção:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26 , DE 2001

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no, 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, 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º E a União au to ri za da, nos ter mos do ar ti -

go 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e nos ter mos
da Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral, a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, 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, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, na mo da li da -
de de Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor
Fi nan ce i ro – FSAL.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar -
ti go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I  – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil;

II – va lor pre ten di do: 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);

III – ju ros: a uma taxa va riá vel igual a
Li bor se mes tral para dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, pa gá ve is se mes tral -
men te, em 15-1 e 15-7 de cada ano;

IV – Ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses,
con ta dos de 15-7-01;

V – pa ga men to do prin ci pal : em 14
(qua tor ze) par ce las se mes tra is e con se cu ti -
vas, ven cí ve is em 15-1 e 15-7 de cada ano,
sen do a pri me i ra em 15-7-2006;

VI – vi gên cia do con tra to: a par tir da
data de sua as si na tu ra;

VII – ”Front-end-Fee ”: li mi ta da a 1%
(um por cen to) so bre o va lor do em prés ti mo, 
pa gá vel após a efe ti va ção do con tra to;



VIII – co mis são de com pro mis so: li mi -
ta da a 0,85% (oi ten ta e cin co cen té si mos
per cen tu a is) por ano, so bre o sal do não de -
sem bol sa do, até o quar to ani ver sá rio e a
0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos per cen -
tu a is) por ano a par tir de en tão, pa gá vel se -
mes tral men te, jun ta men te com os ju ros.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001 – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor –  Jor -
ge Bor nha u sen – Ro me ro Jucá – Fran ce li no Pe re i -
ra – Lú dio Co e lho – Bel lo Par ga – Arlin do Por to –
Ro ber to Sa tur ni no – Pe dro Piva – Pa u lo Har tung –
Pa u lo Sou to– Ge ral do Melo – José Edu ar do Du tra
– Jo nas Pi nhe i ro – Car los Be zer ra – Fre i tas Neto –
Mo re i ra Men des.

PARECER Nº 593, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 49, de 2001 – Com ple men tar (nº 195, de 
2001 – Com ple men tar, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca,que Insti tui con tri bu i ções so ci a -
is,au to ri za cré di tos de com ple men tos de
atu a li za ção mo ne tá ria em con tas vin cu la -
das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS e dá ou tras pro vi dên ci as, 
e so bre as Emen das nºs 1 a 8, ofe re ci das
nos ter mos re gi men ta is.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Enca mi nha do a esta Casa para apre ci a ção, nos
ter mos do art. 134 do Re gi men to Co mum, o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001 – Com ple men tar,
emen ta do à epí gra fe, ins ti tui con tri bu i ções so ci a is vi -
san do à com ple men ta ção de atu a li za ção mo ne tá ria
nos sal dos das con tas do Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço – FGTS e à con se qüen te au to ri za ção
de cré di tos nas con tas vin cu la das des se Fun do.

Tal com ple men ta ção é de cor ren te das per das
dos tra ba lha do res ocor ri das na im ple men ta ção dos
Pla nos Ve rão e Col lor I, ten do em vis ta o re co nhe ci -
men to, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da pro ce dên -
cia des se pre ju í zo, que, con so an te dis po si ções do

pro je to sob aná li se, de ve rá ser co ber to com re cur sos
das se guin tes fon tes:

a) con tri bu i ção so ci al a ser ins ti tu í da, à alí quo ta
de dez por cen to so bre o mon tan te dos de pó si tos re -
fe ren tes ao FGTS, de vi da pe los em pre ga do res no
caso de des pe di da sem jus ta ca u sa e des ti na da ao
re fe ri do Fun do, isen tos ape nas os em pre ga do res do -
més ti cos (art. lº);

b) con tri bu i ção so ci al a ser ins ti tu í da, de vi da pe -
los em pre ga do res du ran te o pra zo de ses sen ta me -
ses, à alí quo ta de cin co dé ci mos por cen to so bre a re -
mu ne ra ção de cada tra ba lha dor no mês an te ri or,
isen tos os em pre ga do res do més ti cos, as em pre sas
ins cri tas no Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de
Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES, cujo fa tu ra -
men to anu al não ul tra pas se o li mi te de R$1.200.000,00, 
e as pes so as fí si cas em re la ção à re mu ne ra ção de em -
pre ga dos ru ra is, cuja re ce i ta bru ta anu al não ul tra pas se
o li mi te de R$1.200.000,00 (art. 2º);

c) uti li za ção de par te das dis po ni bi li da des ora
exis ten tes no FGTS e con tra par ti da do Te sou ro Na ci -
o nal (es ti ma da em cer ca de seis bi lhões de re a is),
que fica sub si di a ri a men te obri ga do à li qui da ção dos
va lo res re fe ri dos no art. 4º, a se rem cre di ta dos pela
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral  – CEF nas con tas vin cu la -
das do Fun do e a ex pen sas dele – à vis ta de ter mo de
ade são do ti tu lar da con ta (art. 6º) e, no caso de li tí gio
ju di ci al, tran sa ção ho mo lo ga da no ju í zo com pe ten te
(art. 7º) –, como com ple men to de atu a li za ção mo ne -
tá ria, até o mon tan te da even tu al di fe ren ça en tre o va -
lor ar re ca da do das con tri bu i ções so ci a is de que tra -
tam os arts. 1º e 2º, e aque le ne ces sá rio ao res ga te
dos com pro mis sos as su mi dos (art. 12);

d) de sá gio – cor res pon den te à re du ção de oito,
doze ou quin ze por cen to so bre o to tal do com ple men -
to de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor aci ma de dois mil 
re a is – con ce di do pe los tra ba lha do res me di an te con -
cor dân cia ex pres sa com as con di ções cons tan tes de
ter mo de ade são (art. 6º).

Por sua vez, o art. 3º do pro je to es ta be le ce que
às con tri bu i ções so ci a is a se rem ins ti tu í das pe los
arts. 1º e 2º apli cam-se as nor mas le ga is ati nen tes ao
FGTS, in clu si ve quan to a su je i ção pas si va e equi pa -
ra ções, pra zo de re co lhi men to, ad mi nis tra ção, fis ca li -
za ção, lan ça men to, con sul ta, co bran ça, ga ran ti as e
pro ces so ad mi nis tra ti vo-fiscal; es sas con tri bu i ções
se rão re co lhi das na rede ar re ca da do ra e trans fe ri das
à CEF, in cor po ran do-se as res pec ti vas re ce i tas ao
alu di do Fun do.



O art. 5º as se gu ra que os com ple men tos de atu -
a li za ção mo ne tá ria, a se rem cre di ta dos pela CEF nas 
con tas vin cu la das con so an te dis põe o art. 4º, se rão
re mu ne ra dos com ju ros e cor re ção mo ne tá ria apli cá -
ve is às con tas do FGTS, até o dia 10 do mês sub se -
qüen te ao da pu bli ca ção da pre ten di da Lei Com ple -
men tar.

O art. 8º es ten de à mo vi men ta ção do com ple -
men to de atu a li za ção mo ne tá ria cre di ta do na con ta
vin cu la da, as con di ções ora pre vis tas na le gis la ção
do FGTS para mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do
tra ba lha dor, in clu si ve nos ca sos em que o di re i to do ti -
tu lar à mo vi men ta ção da con ta te nha sido im ple men -
ta do an tes da pu bli ca ção da Lei Com ple men tar.

O art. 9º fa cul ta o di fe ri men to con tá bil, pelo pra -
zo de até quin ze anos a con tar a pu bli ca ção da Lei
Com ple men tar, das des pe sas com as obri ga ções de -
cor ren tes dos com ple men tos de atu a li za ção mo ne tá -
ria cre di ta dos aos tra ba lha do res na for ma do art. 6º

O art. 10 de ter mi na que os ban cos de po si tá ri os
das con tas do FGTS no pe río do dos Pla nos Ve rão e
Col lor I, ou seus su ces so res, re pas sem à CEF, até 31
de ja ne i ro de 2002, sob pena de mul ta, as in for ma -
ções ca das tra is e fi nan ce i ras ne ces sá ri as ao cál cu lo
das cor re ções a que fa zem jus os tra ba lha do res, na
for ma e nos pra zos es ta be le ci dos pela re fe ri da Ca i xa. 
Dis põe, ain da, que os ór gãos res pon sá ve is pela au di -
to ria in te gra da do FGTS exa mi na rão e ho mo lo ga rão,
no pra zo de ses sen ta dias, o soft wa re a ser uti li za do
na va li da ção des sas in for ma ções en vi a das pe los
ban cos.

O art. 11 in cum be a CEF de, até 30 de abril de
2002, di vul gar aos ti tu la res de con tas vin cu la das os
res pec ti vos va lo res dos com ple men tos de atu a li za -
ção mo ne tá ria a que têm di re i to, com base nas in for -
ma ções ca das tra is e fi nan ce i ras trans mi ti das pe los
ban cos.

O art. 13 dis põe que as leis or ça men tá ri as anu a -
is re fe ren tes aos exer cí ci os de 2001 a 2003 de ve rão
as se gu rar des ti na ção in te gral ao FGTS de va lor equi -
va len te à ar re ca da ção das con tri bu i ções de que tra -
tam os arts. 1º e 2º.

Fi nal men te, o art. 14 tra ta da cláu su la usu al de
vi gên cia, acres ci da das res sal vas cons ti tu ci o na is
para en tra da em vi gor das con tri bu i ções so ci a is ins ti -
tu i das pe los arts. 1º e 2º.

A pro po si ção sob aná li se tem ori gem em pro je to 
de lei com ple men tar sub me ti do pelo Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, em re gi me de ur gên cia cons ti tu -
ci o nal (CF, art. 64, § 1º), nos ter mos da Men sa gem nº

291, de 29 de mar ço de 2001 (fls. 12-16), acom pa -
nha da da Expo si ção de Mo ti vos

Inter mi nis te ri al nº 1, de igual data, subs cri ta pe -
los ti tu la res da Pas ta do Tra ba lho e Empre go e da
Pas ta da Fa zen da (fls. 17-19).

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to de lei
com ple men tar, com as inú me ras emen das a ele ofe -
re ci das (fls. 51-72), foi apre ci a do por três Co mis sões
per ma nen tes (de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e Ser vi -
ço Pú bli co; de Fi nan ças e Tri bu ta ção; e de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção, fls. 43-48 e 49) e, fi nal -
men te, em 30 de maio do cor ren te, o Ple ná rio apro -
vou-lhe a re da ção fi nal (fls. 3442), que foi en vi a da ao
Se na do no dia se guin te (fls. 1 e 2-10).

Dis tri bu í do a esta Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos (CAE) em 31 de maio úl ti mo, o PLC nº 49, de
2001 – Com ple men tar, foi ob je to de oito emen das no
pra zo re gi men tal (RI, arts. 122, II, b, c/c art. 375, 1),
cuja au to ria, nu me ra ção e fi na li da de vão in di ca das a
se guir:

Se na dor Car los Be zer ra: uma (Emen da nº 1, fls.
76-77, adi ti va dos in ci sos V e VI ao § 6º do art. 6º);

Se na dor Lind berg Cury: cin co (Emen das nº 2 e
3, fls. 78 – 79, adi ti vas de pa rá gra fo ao art. 1º, re nu -
me ran do-se o pa rá gra fo úni co; nº 4, fls. 80, e nº 6, fls.
82, am bas idên ti cas e mo di fi ca ti vas do § 4º do art. 6º;
nº 5, fls. 81, adi ti va de pa rá gra fo ao art. 11);

Se na dor Gil ber to Mes tri nho: uma (Emen da nº 7,
fls. 83-84, adi ti va dos in ci sos V e VI ao § 6º do art. 6º,
idên ti ca à Emen da nº 1); e

Se na dor José Alen car: uma (Emen da nº 8, fls.
85-94, subs ti tu ti va glo bal, cons tan te de nove ar ti gos).

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Con so an te o Re gi men to Inter no (art. 99, I, IV e
VII), com pe te a esta CAE opi nar so bre pro po si ções
per ti nen tes a as pec to eco nô mi co e fi nan ce i ro de
qual quer ma té ria que lhe seja sub me ti da, tri bu tos, fi -
nan ças pú bli cas e ou tros as sun tos cor re la tos.

Por ou tro lado, o Pro je to sob aná li se está sen do
ob je to de apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral en quan to
Casa re vi so ra, nos ter mos do Re gi men to Co mum
(arts. 134 e segs.).

Qu an to ao mé ri to, a pro po si ção em tela afi gu -
ra-se me re cer apro va ção.

Como se afir ma na ci ta da Expo si ção de Mo ti vos 
Inter mi nis te ri al nº 1– EM/MF (fls. 17-21), que acom pa -
nhou a men sa gem pre si den ci al, o re co nhe ci men to,
por par te do Po der Ju di ciá rio, de que os sal dos das



con tas vin cu la das do FGTS fo ram cor ri gi dos a me nor
na im ple men ta ção dos Pla nos Ve rão e Col lor I, acar -
re tou o au men to do pas si vo da que le Fun do sem o
cor res pon den te au men to do ati vo, ne ces sá rio para
evi tar de se qui lí brio pa tri mo ni al.

Di an te des sa de ci são da Su pre ma Cor te (Re -
cur so Extra or di ná rio nº 226.855-7 RS, fls. 32) e da
imi nên cia de uma ava lan che de de man das para cor -
re ção dos sal dos na mes ma pro por ção, o que po de ria 
pa ra li sar o pró prio Ju di ciá rio, o Pre si den te da Re pú -
bli ca de ci diu es ten der a to dos os tra ba lha do res a cor -
re ção au to má ti ca de seus sal dos, in de pen den te men -
te de de ci são ju di ci al, caso a caso. Isso cri ou a ne ces -
si da de de ge ra ção de re cur sos, para co brir o dé fi cit
pa tri mo ni al do FGTS daí de cor ren te, da or dem de
R$42 bi lhões, o que cor res pon de a qua se qua tro por
cen to do Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro.

A co ber tu ra de um pas si vo de ta ma nha mag ni -
tu de não po de ria fi car ex clu si va men te a car go do Te -
sou ro Na ci o nal, sob pena de gra ves con se qüên ci as
so bre o au men to da dí vi da pú bli ca, com re fle xos per -
ni ci o sos nas ta xas de ju ros, ou au men to da ofer ta mo -
ne tá ria em igual mon tan te, com o con se qüen te au -
men to na taxa de in fla ção. Em am bas as hi pó te ses, o
efe i to atin gi ria prin ci pal men te os tra ba lha do res mais
po bres e me nos qua li fi ca dos.

Para evi tar tais des do bra men tos, o Pre si den te
da Re pú bli ca de ci diu que a con ta não po de ria ser su -
por ta da, ex clu si va men te, pelo Te sou ro Na ci o nal e
pro mo veu um pro ces so de ne go ci a ção com as cen -
tra is sin di ca is e con fe de ra ções pa tro na is, par ti ci pan -
tes do Con se lho Cu ra dor do FGTS, ca paz de vi a bi li -
zar o pa ga men to do mon tan te de vi do aos tra ba lha do -
res, o qual re sul tou no pro je to de lei com ple men tar
sub me ti do ao Con gres so Na ci o nal.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi so be ja -
men te de ba ti do e subs tan ci al men te aper fe i ço a do, so -
bre tu do com acrés ci mo dos atu a is arts. 8º, 11, 12 e
13, trans for ma ção do ori gi nal § 6º do art. 6º em art. 7º,
acrés ci mo dos § § 2º e 3º ao art 3º mo di fi ca ção de di -
ver sas alí ne as dos in ci sos do art. 6º, e de seus pa rá -
gra fos, além do acrés ci mo dos atu a is §§ 4º a 7º do re -
fe ri do art. 6º.

O pro je to, por tan to, tal como cons ta na re da ção
fi nal apro va da pela Casa de ori gem, me re ce a apro -
va ção in te gral des ta Casa re vi so ra.

Por con se guin te, e dado o re gi me de ur gên cia
com que tra mi ta o pro je to, so mos pela re je i ção das
oito emen das ofe re ci das, em que pe sem as ra zões
ale ga das na jus ti fi ca ção por seus emi nen tes au to res.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, con clu í mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001 – Com -
ple men tar, e pela re je i ção das Emen das de nº 1 a 8.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor –
Pa u lo Har tung – Jose Agri pi no – Fre i tas Neto –
Osmar Dias – José Alen car (Ven ci do) – Arlin do
Por to  – Jor ge Bor nha u sen – Bel lo Par ga  – Pa u lo
Sou to – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho – Nova
da Cos ta – Ge ral do Melo – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Sér gio Ma cha do (sem voto) – José Fo ga ça –
Ro ber to Sa tur ni no – Jo nas Pi nhe i ro  – Fran ce li no
Pe re i ra – Pe dro Piva (sem voto) – Car los Be zer ra.

Voto em Se pa ra do
(Do Se na dor Osmar Dias na 

Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro me ro Jucá foi de sig na do re la tor
da ma té ria nes ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
e a re la tou nos se guin tes ter mos:

”Enca mi nha do a esta Casa para apre ci a ção,
nos ter mos do art. 134 do Re gi men to Co mum, o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001-Complementar,
emen ta do à epí gra fe, ins ti tui con tri bu i ções so ci a is vi -
san do à com ple men ta ção de atu a li za ção mo ne tá ria
nos sal dos das con tas do Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço – FGTS e à con se qüen te au to ri za ção
de cré di tos nas con tas vin cu la das des se Fun do.

Tal com ple men ta ção é de cor ren te das per das
dos tra ba lha do res ocor ri das na im ple men ta ção dos
Pla nos Ve rão e Col lor I, ten do em vis ta o re co nhe ci -
men to, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da pro ce dên -
cia des se pre ju í zo, que, con so an te dis po si ções do
pro je to sob aná li se, de ve rá ser co ber to com re cur sos
das se guin tes fon tes:

a) con tri bu i ção so ci al a ser ins ti tu í da, à alí quo ta
de dez por cen to so bre o mon tan te dos de pó si tos re -
fe ren tes ao FGTS, de vi da pe los em pre ga do res no
caso de des pe di da sem jus ta ca u sa e des ti na da ao
re fe ri do Fun do, isen tos ape nas os em pre ga do res do -
més ti cos (art. lº);

b) con tri bu i ção so ci al a ser ins ti tu í da, de vi da pe -
los em pre ga do res du ran te o pra zo de ses sen ta me -
ses, à alí quo ta de cin co dé ci mos por cen to so bre a re -
mu ne ra ção de cada tra ba lha dor no mês an te ri or,
isen tos os em pre ga do res do més ti cos, as em pre sas
ins cri tas no Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de
Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e



Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES, cujo fa tu ra -
men to anu al não ul tra pas se o li mi te de
R$1.200.000,00, e as pes so as fí si cas em re la ção à
re mu ne ra ção de em pre ga dos ru ra is, cuja re ce i ta bru -
ta anu al não ul tra pas se o li mi te de R$ 1.200.000,00
(art. 2º);

c) uti li za ção de par te das dis po ni bi li da des ora
exis ten tes no FGTS e con tra par ti da do Te sou ro Na ci -
o nal (es ti ma da em cer ca de seis bi lhões de re a is),
que fica sub si di a ri a men te obri ga do à li qui da ção dos
va lo res re fe ri dos no § 4º a se rem cre di ta dos pela Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF nas con tas vin cu la das
do Fun do e a ex pen sas dele – à vis ta de ter mo de
ade são do ti tu lar da con ta (art. 6º) e, no caso de li tí gio
ju di ci al, tran sa ção ho mo lo ga da no ju í zo com pe ten te
(art. 7º) –, como com ple men to de atu a li za ção mo ne -
tá ria, até o mon tan te da even tu al di fe ren ça en tre o va -
lor ar re ca da do das con tri bu i ções so ci a is de que tra -
tam os arts. 1º e 2º, e aque le ne ces sá rio ao res ga te
dos com pro mis sos as su mi dos (art. 12);

d) de sá gio – cor res pon den te à re du ção de oito,
doze ou quin ze por cen to so bre o to tal do com ple men -
to de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor aci ma de dois mil 
re a is – con ce di do pe los tra ba lha do res me di an te con -
cor dân cia ex pres sa com as con di ções cons tan tes de
ter mo de ade são (art. 6º).

Por sua vez, o art. 3º do pro je to es ta be le ce que
às con tri bu i ções so ci a is a se rem ins ti tu í das pe los
arts. 1º e 2º apli cam-se as nor mas le ga is ati nen tes ao
FGTS, in clu si ve quan to a su je i ção pas si va e equi pa -
ra ções, pra zo de re co lhi men to, ad mi nis tra ção, fis ca li -
za ção, lan ça men to, con sul ta, co bran ça, ga ran ti as e
pro ces so ad mi nis tra ti vo-fiscal; es sas con tri bu i ções
se rão re co lhi das na rede ar re ca da do ra e trans fe ri das
à CEF, in cor po ran do-se as res pec ti vas re ce i tas ao
alu di do Fun do.

O art. 5º as se gu ra que os com ple men tos de atu -
a li za ção mo ne tá ria, a se rem cre di ta dos pela CEF nas 
con tas vin cu la das con so an te dis põe o art. 4º, se rão
re mu ne ra dos com ju ros e cor re ção mo ne tá ria apli cá -
ve is às con tas do FGTS, até o dia 10 do mês sub se -
qüen te ao da pu bli ca ção da pre ten di da Lei Com ple -
men tar.

O art. 8º es ten de à mo vi men ta ção do com ple -
men to de atu a li za ção mo ne tá ria cre di ta do na con ta
vin cu la da, as con di ções ora pre vis tas na le gis la ção
do FGTS para mo vi men ta ção da con ta vin cu la da do
tra ba lha dor, in clu si ve nos ca sos em que o di re i to do ti -
tu lar à mo vi men ta ção da con ta te nha sido im ple men -
ta do an tes da pu bli ca ção da Lei Com ple men tar.

O art. 9º fa cul ta o di fe ri men to con tá bil, pelo pra -
zo de até quin ze anos a con tar a pu bli ca ção da Lei
Com ple men tar, das des pe sas com as obri ga ções de -
cor ren tes dos com ple men tos de atu a li za ção mo ne tá -
ria cre di ta dos aos tra ba lha do res na for ma do art. 6º.

O art. 10 de ter mi na que os ban cos de po si tá ri os
das con tas do FGTS no pe río do dos Pla nos Ve rão e
Col lor I, ou seus su ces so res, re pas sem à CEF, até 31
de ja ne i ro de 2002, sob pena de mul ta, as in for ma -
ções ca das tra is e fi nan ce i ras ne ces sá ri as ao cál cu lo
das cor re ções a que fa zem jus os tra ba lha do res, na
for ma e nos pra zos es ta be le ci dos pela re fe ri da Ca i xa. 
Dis põe, ain da, que os ór gãos res pon sá ve is pela au di -
to ria in te gra da do FGTS exa mi na rão e ho mo lo ga rão,
no pra zo de ses sen ta dias, o soft wa re a ser uti li za do
na va li da ção des sas in for ma ções en vi a das pe los
ban cos.

O art. 11 in cum be a CEF de, até 30 de abril de
2002, di vul gar aos ti tu la res de con tas vin cu la das os
res pec ti vos va lo res dos com ple men tos de atu a li za -
ção mo ne tá ria a que têm di re i to, com base nas in for -
ma ções ca das tra is e fi nan ce i ras trans mi ti das pe los
ban cos.

O art. 13 dis põe que as leis or ça men tá ri as anu a -
is re fe ren tes aos exer cí ci os de 2001 a 2003 de ve rão
as se gu rar des ti na ção in te gral ao FGTS de va lor equi -
va len te à ar re ca da ção das con tri bu i ções de que tra -
tam os arts. 1º e 2º.

Fi nal men te, o art. 14 tra ta da cláu su la usu al de
vi gên cia, acres ci da das res sal vas cons ti tu ci o na is
para en tra da em vi gor das con tri bu i ções so ci a is ins ti -
tu i das pe los arts. 1º e 2º.

A pro po si ção sob aná li se tem ori gem em pro je to 
de lei com ple men tar sub me ti do pelo Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, em re gi me de ur gên cia cons ti tu -
ci o nal (CF, art. 64, § 1º), nos ter mos da Men sa gem nº
291, de 29 de mar ço de 2001 (fls. 12-16), acom pa -
nha da da Expo si ção de Mo ti vos Inter mi nis te ri al nº 1,
de igual data, subs cri ta pe los ti tu la res da Pas ta do
Tra ba lho e Empre go e da Pas ta da Fa zen da (fls.
17-19).

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to de lei
com ple men tar, com as inú me ras emen das a ele ofe -
re ci das (fls. 51-72), foi apre ci a do por três Co mis sões
per ma nen tes (de Tra ba lho, de Admi nis tra ção e Ser vi -
ço Pú bli co; de Fi nan ças e Tri bu ta ção; e de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção, fls. 43-48 e 49) e, fi nal -
men te, em 30 de maio do cor ren te, o Ple ná rio apro -
vou-lhe a re da ção fi nal (fls. 34-42), que foi en vi a da ao
Se na do no dia se guin te (fls. 1 e 2-10).



Dis tri bu í do a esta Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos (CAE) em 31 de maio úl ti mo, o PLC nº 49, de
2001 – Com ple men tar, foi ob je to de oito emen das no
pra zo re gi men tal (RI, arts. 122, II, b, c/c art. 375, I), cuja
au to ria, nu me ra ção e fi na li da de vão in di ca das a se guir:

Se na dor Car los Be zer ra: uma (Emen da nº 1, fls.
76-77, adi ti va dos in ci sos V e VI ao § 6º do art. 6º);

Se na dor Lind berg Cury: cin co (Emen das nº 2 e
3, fls. 78-79, adi ti vas de pa rá gra fo ao art. 1º, re nu me -
ran do-se o pa rá gra fo úni co; nº 4, fls. 80, e nº 6, fls. 82,
am bas idên ti cas e mo di fi ca ti vas do § 4º do art. 6º; nº 5, 
fls. 81, adi ti va de pa rá gra fo ao art. 11);

Se na dor Gil ber to Mes tri nho: uma (Emen da nº 7,
fls. 83-84, adi ti va dos in ci sos V e VI ao § 6º do art. 6º,
idên ti ca à Emen da nº 1); e

Se na dor José Alen car: uma (Emen da nº 8, fls.
85-94, subs ti tu ti va glo bal, cons tan te de nove ar ti gos).

É o re la tó rio.“
Da aná li se do Pro je to con clu iu o re la tor pela sua

apro va ção na for ma con sig na da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, re je i tan do as 8 emen das aqui apre sen ta das.

Aná li se

Con cor da mos com a aná li se do re la tor so bre o
pon to de vis ta da ne ces si da de e do mé ri to da pre sen -
te pro po si ção. Con tu do en ten de mos que a pro po si -
ção pode ser aper fe i ço a da com o apro ve i ta men to das 
emen das re fe ren tes à pos si bi li da de de com pen sa ção 
do va lor a re ce ber so bre a cor re ção do fun do, com as
dí vi das jun to ao sis te ma fi nan ce i ro da ha bi ta ção.

O acrés ci mo des se in ci so jus ti fi ca-se para fa zer
jus ti ça aos tra ba lha do res mu tuá ri os do Sis te ma Fi -
nan ce i ro de Ha bi ta ção, com dé bi tos em atra so para
com o res pec ti vo agen te fi nan ce i ro, pos si bi li tan -
do-lhes li qui dar tais dí vi das imo bi liá ri as com o pro du -
to do com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria que vier 
a ser de po si ta do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral em
sua con ta vin cu la da ao FGTS. Afi nal, os re cur sos vol -
tam para o pró prio FGTS ou seu agen te ope ra dor.

Ou tra mo di fi ca ção que se faz jus ta é que per mi -
ti rá ao apo sen ta do por in va li dez de cor ren te de aci -
den te do tra ba lho ou do en ça pro fis si o nal, ou apo sen -
ta dos com mais de ses sen ta e cin co anos de ida de,
re ce ber o seu cré di to, na for ma pre vis ta pelo dis po si ti -
vo, sem o li mi te de va lor ali pre vis to.

A al te ra ção da re da ção do in ci so VI, § 6º do art.
6º do pro je to, visa a su pri mir a ex pres são com cré di to
de até R$2.000,00 (dois mil re a is), pois, à se me lhan -
ça das de ma is hi pó te ses pre vis tas nes se pa rá gra fo,
os apo sen ta dos por in va li dez de cor ren te de aci den te
do tra ba lho ou do en ça pro fis si o nal, ou apo sen ta dos

com mais de ses sen ta e cin co anos de ida de, tam bém 
de vem ter di re i to a ver cre di ta da em sua con ta vin cu -
la da, em uma úni ca par ce la, até ju nho de 2002, dis po -
ní vel para ime di a ta mo vi men ta ção a par tir des se
mês, o com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria a que
fa çam jus, in de pen den te men te de seu va lor.

Voto

Pelo ex pos to, so mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 49 com as emen das aba i xo:

Emen da nº 

Dê-se ao in ci so III do § 6º do art. 6º do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001 — Com ple men tar a se -
guin te re da ção:

Art. 6º ....................................................
..............................................................

§ 6º........................................................
..............................................................
III – se o tra ba lha dor for apo sen ta do por 

in va li dez, em fun ção de aci den te do tra ba lho
ou do en ça pro fis si o nal, ou apo sen ta do ma i or
de ses sen ta e cin co anos de ida de;

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

Emen da nº

Acres cen te-se ao § 6º do art. 6º do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001 – Com ple men tar, o in ci -
so V com a se guin te re da ção:

Art. 6º ....................................................
§ 6º........................................................
..............................................................

V – na hi pó te se de o ti tu lar ser de ve dor de fi nan -
ci a men to imo bi liá rio no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro 
de Ha bi ta ção – SFH, com cré di to a re ce ber do FGTS
até o li mi te do seu dé bi to como mu tuá rio da que le Sis -
te ma, su je i to à com pro va ção de que li qui dou o dé bi to
no pra zo de trin ta dias a con tar da ocor rên cia do de -
pó si to na sua con ta vin cu la da.

Sala das Co mis sões, 19 de ju nho de 2001. – Se -
na dor Osmar Dias.

Voto Em Se pa ra do
(Do Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro me ro Jucá re la tou na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos a pro pos ta, o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 49, de 2001 – Com ple men tar, que cria



Con tri bu i ções So ci a is vi san do re cons ti tu ir as per das
dos tra ba lha do res ge ra das pe los ex pur gos dos ín di -
ces de cor re ção dos Pla nos Ve rão (ja ne i ro de 1989) e 
Col lor I (mar ço de 1990) das con tas do FGTS dos tra -
ba lha do res.

O re co nhe ci men to do po der ju di ciá rio – atra vés
de de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral – que os sal -
dos das con tas vin cu la das do FGTS fos sem cor ri gi -
dos por va lo res me no res na vi gên cia dos Pla nos Ve -
rão e Col lor, am pli ou de ime di a to o pas si vo des se
Fun do, sem um efe i to cor res pon den te no ati vo. Di an te 
essa de ci são e com o ob je ti vo de ini bir que um nú me -
ro ele va do de tra ba lha do res aju i zas se a cor re ção de
seus be ne fí ci os, o Exe cu ti vo fe de ral en vi ou ao Con -
gres so o Pro je to de Lei Com ple men tar que tra ta do
pa ga men to des ses ex pur gos.

II – Aná li se

O Exe cu ti vo fe de ral en vi ou ao Con gres so o Pro -
je to de Lei Com ple men tar nº 195/2001 que tra ta do
pa ga men to des ses ex pur gos, que foi ob je to de in ten -
sa dis cus são na Câ ma ra Fe de ral, com a par ti ci pa ção
das cen tra is sin di ca is e as con fe de ra ções pa tro na is.
O pre sen te pro je to em ava li a ção na CAE é o re sul ta -
do par ci al des ses de ba tes que de ve rão ser apro fun -
da dos nes sa Casa.

O pre sen te voto visa di ri mir as per das dos tra ba -
lha do res que per ma ne ce ram no pro je to que está no
Se na do Fe de ral para ava li a ção. A pro pos ta em tela
am plia ain da mais as per das dos be ne fi ciá ri os, pois
cor ri ge seus cré di tos ape nas pela TR. Como está ex -
pli ci ta do no Pa rá gra fo úni co do Art. 5º “O mon tan te
apu ra do na data a que se re fe re o ca put será re mu -
ne ra do, a par tir do dia 11 do mês sub se qüen te ao da
pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, com base na
Taxa Re fe ren ci al – TR, até que seja cre di ta do na con -
ta vin cu la da dos tra ba lha do res”. Tra ta-se, as sim, de
mais uma per da im pos ta aos be ne fi ciá ri os, pois as
con tas vin cu la das são re mu ne ra das pela TR mais 3% 
ao ano.

O se gun do pon to ne ga ti vo des sa pro pos ta é o
de sá gio im pos to aos be ne fi ciá ri os. Ele cus ta rá aos
tra ba lha do res qua se R$5 bi lhões de re a is, se gun do
cál cu los da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res – CUT.

O go ver no é o res pon sá vel pe los ex pur gos e,
por tan to, pelo pa ga men to da dí vi da do FGTS. Não se
pode im pu tar esse ônus para a so ci e da de, mu i to me -
nos para os tra ba lha do res. Por isso apre sen ta mos duas 
fon tes de fi nan ci a men to para es ses dis pên di os. No
caso do FCVS, o res ga te pelo pe río do de três anos re -
sul ta em, pelo me nos, R$5 bi lhões. No caso da re es tru -

tu ra ção da dí vi da, po dem-se ob ter R$ 10 bi lhões e
R$14 bi lhões no mes mo pe río do, se gun do cál cu los da
CNI – Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria.

III – Voto

Pelo ex pos to apre sen to uma emen da subs ti tu ti -
va glo bal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49 de 2001 – 
Com ple men tar nos ter mos que se se gue.

EMENDA Nº

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 49, DE 2001-COMPLEMENTAR

(PL Nº 195, de 2002, Na Casa de Ori gem)

Insti tui Con tri bu i ções So ci a is, Au to ri -
za Cré di tos Com ple men ta res de Atu a li za -
ção Mo ne tá ria Em Con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço.  

Art. 1º Fica a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral au to ri -
za da a cre di tar nas con tas vin cu la das do FGTS o
com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria re sul tan te da
apli ca ção, cu mu la ti va, dos per cen tu a is de zes se is in -
te i ros e ses sen ta e qua tro cen té si mos por cen to e de
qua ren ta e qua tro in te i ros e oito dé ci mos por cen to
so bre os sal dos das con tas man ti das, res pec ti va men -
te, no pe río do de 1º de de zem bro de 19-88 a 28 de fe -
ve re i ro de 1999 e du ran te o mês de abril de 1990.

Art. 2º. O com ple men to de atu a li za ção mo ne tá -
ria de que tra ta do ar ti go an te ri or será re mu ne ra do,
até a data em que seja cre di ta do na con ta vin cu la da
do tra ba lha dor, com base nos mes mos cri té ri os de re -
mu ne ra ção uti li za dos para as con tas vin cu la das.

Art. 3º O cré di to do com ple men to de atu a li za ção 
mo ne tá ria de que tra ta o ar ti go pri me i ro far-se-á na
for ma e nos pra zos es pe ci fi ca dos a se guir

I – com ple men to in te gral ou par ci al no va lor de
R$1.000,00 (um mil re a is) a to dos os be ne fi ciá ri os,
em uma par ce la, em de zem bro de 2001; e

II – com ple men to par ci al em va lor ex ce den te a
R$1.000,00 (um mil re a is), em qua tro par ce las se -
mes tra is, a par tir de ju nho de 2002.

§ 1º No caso do in ci so II, quan do o com ple men -
to par ci al for in fe ri or a R$1.000,00 (um mil re a is), ele
será pago em uma úni ca par ce la.

§ 2º As fa i xas de va lo res men ci o na das nos in ci -
sos I e II se rão de fi ni das pelo com ple men to a que se
re fe re o art. 1º acres ci do da re mu ne ra ção pre vis ta no
art. 2º.

§ 3º Com pro va das as si tu a ções pre vis tas no in -
ci so II do art. 1º da Lei nº 7. 670, de 08 de se tem bro de
1988, e no in ci so XI do art. 20 da Lei nº 8.036, de



1990, o ti tu lar da con ta vin cu la da fará jus à an te ci pa -
ção do com ple men to in te gral de que tra ta o art. 1º.

Art. 4º O sa que do com ple men to de atu a li za ção
mo ne tá ria fica su bor di na do aos mes mo cri té ri os de fi -
ni dos na le gis la ção per ti nen te.

Art. 5º Aos tra ba lha do res que fi ze rem jus ao
com ple men to de que tra ta o art. 1º e já ti ve rem efe tu a -
do sa que in te gral de suas con tas vin cu la das, o pa ga -
men to será re a li za do di re ta men te ao tra ba lha dor,
aten di do o dis pos to nos Arts. 2º e 3º Art. 6º Os ban cos 
que, no pe río do de de zem bro de 1988 a mar ço de
1989 e nos me ses de abril e maio de 1990, eram de -
po si tá ri os das con tas vin cu la das do FGTS, ou seus
su ces so res, re pas sa rão à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
de 31 de agos to de 2001, as in for ma ções ca das tra is,
pelo des cum pri men to des se pra zo, a san ção re fe ri da
no art. 24 da Lei nº 8.036, de 1990.

§ 1º A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, na qua li da de
de Agen te Ope ra dor do FGTS, es ta be le ce rá a for ma
e o cro no gra ma de re pas ses das in for ma ções de que
tra ta este ar ti go.

§ 2º Os ór gãos res pon sá ve is pela au di to ria in te -
gra da do FGTS exa mi na rão e ho mo lo ga rão, no pra zo
de 45 dias a con tar da pu bli ca ção des ta lei, o apli ca ti -
vo a ser uti li za do na va li da ção das in for ma ções de
que tra ta esse ar ti go.

Art. 7º Fica o Te sou ro Na ci o nal au to ri za do a
apor tar, nos mon tan tes e pra zos es ta be le ci dos nes ta
lei, os re cur sos ne ces sá ri os ao seu cum pri men to.

Pa rá gra fo úni co. Para cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go fica o Te sou ro Na ci o nal au to ri za do a:

I. res ga tar tí tu los re la ti vos ao Fun do de Com -
pen sa ção de Va ri a ções Sa la ri a is; e

II. re es tru tu rar a dí vi da as su mi da com o FGTS
por for ça da Lei nº 8.727/93.

Art. 8º Res pe i ta dos os li mi tes e con di ções
apro va dos por seu Con se lho Cu ra dor, o FGTS po -
de rá apor tar par te dos re cur sos ne ces sá ri os ao
cum pri men to des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. As des pe sas even tu al men te
as su mi das pelo FGTS para o cum pri men to des ta lei
po de rão ser di fe ri das con ta bil men te, para apro pri a -
ção no re sul ta do do ba lan ço do FGTS, no pra zo de
até 15 anos, a con tar da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos, re la ti va men te à con -
tri bu i ção de que tra ta o art. 9º, no ven ta dias após
aque la pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões,  19 de ju nho de 2001. –
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

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) – Esgo -
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re gi -
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin -
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de 1999, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, que dis põe so bre a
pre ser va ção da con cep ção ur ba nís ti ca da Ca pi tal Fe -
de ral e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 672, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre 
o co mér cio ele trô ni co. 

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Edu ca ção e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, o Pro je to de Lei do Se na do nº 672, de
1999, apro va do, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos, e o
Pro je to de Lei do Se na do nº 165, de1999, re je i ta do,
vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIOS

Ofí cio nº 861-L-PFL/2001

Bra sí lia, 12 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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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
2.146-2, de 5 de ju nho de 2001, que “cria a Agen cia
de De sen vol vi men to da Ama zô nia e do Nor des te –
ADENE, ex tin gue 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 den -
ci as“, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Jor ge Khoury
De pu ta do Wil son Bra ga
Su plen te:
De pu ta do Pa u lo Bra ga
De pu ta do Paes Lan dim
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 867-L-PFL/2001

Bra sí lia, 12 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 Blo co Par la men -
tar PFL/PST 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
2.153-2, de 5 de ju nho de 2001, 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“, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Fran cis co Gar cia
De pu ta do Ra i mun do San tos
Su plen te:
De pu ta do Áti la Lins
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues
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 901-L-PFL/2001

Bra sí lia, 19 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 2.093-26, de
13 de ju nho de 2001, que ”Dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção da Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal e or ga -
ni za ção da Car re i ra da Au di to ria-Fiscal da Pre vi dên -
cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria-Fiscal do Tra ba lho“;
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vo:
De pu ta do Ro ber to Pes soa
Su plen te:
De pu ta do Mus sa De mes

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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que se -
rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001

Alte ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca den tre os in te -
gran tes de lis ta trí pli ce es co lhi da pe los
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao
Tex to Cons ti tu ci o nal:

Art. lº O § 1º do art. 128 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 218.  ..............................................
§ 1º O Mi nis té rio Pú bli co da União tem 

por che fe o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca,
no me a do pelo Pre si den te da Re pú bli ca den -
tre os pro cu ra do res ma i o res de trin ta e cin -
co anos, de lis ta trí pli ce de fi ni da me di an te
pro ces so ele i to ral pe los in te gran tes da car -
re i ra, após apro va ção de seu nome pela
ma i o ria ab so lu ta dos mem bros do Se na do
Fe de ral, para man da to de dois anos, per mi -
ti da uma re con du ção."

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

Jus ti fi ca ção

Uma das ma i o res con quis tas de mo crá ti cas que
a Cons ti tu i ção de 5 de ou tu bro de 1988 pro pi ci ou à
so ci e da de bra si le i ra, sem qual quer dú vi da, foi o novo
es ta tu to ju rí di co-político do Mi nis té rio Pú bli co, es pe ci -
al men te no que diz res pe i to à sua au to no mia e sua
vin cu la ção com os in te res ses da so ci e da de, não do
Esta do.

Re cor de-se que, no con tex to cons ti tu ci o nal an -
te ri or, in clu ía-se en tre as atri bu i ções ins ti tu ci o na is
do Mi nis té rio Pú bli co a de fe sa em ju í zo dos in te res -
ses do Go ver no, atu an do, as sim, nas ta re fas que
hoje são as si na la das à Advo ca cia-Geral da União. A 
cri a ção des se novo ente pos si bi li tou tor nar mais cla -
ras as atri bu i ções de am bos, ca ben do ao Mi nis té rio
Pú bli co “a de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi me de -
mo crá ti co e dos in te res ses so ci a is e in di vi du a is in -
dis po ní ve is” (art. 127, ca put), e à Advo ca cia-Geral
da União “re pre sen tar a União, ju di ci al e ex -
tra-judicialmente” (art. 131, ca put).



Essa cla ra de fi ni ção cons ti tu ci o nal, as so ci a -
da ao avan ço do pro ces so de mo crá ti co vi ven ci a do 
pela so ci e da de bra si le i ra a par tir de me a dos da
dé ca da de oi ten ta, le vou a um gran de for ta le ci -
men to do Mi nis té rio Pú bli co, seja em seu pa pel de
de ten tor da pre ten são pu ni ti va do Esta do, seja no
de fis cal da Lei.

Cres ce, na so ci e da de bra si le i ra, a cons ciên cia
de que, para apro fun dar nos sa jo vem de mo cra cia,
duas ques tões im por tan tes de vem ser en fren ta das: de 
um lado, a par ti ci pa ção da ci da da nia – hoje li mi ta da a
al guns mo men tos – deve ser es ti mu la da; de ou tro, há
que afir mar a mo ra li da de pú bli ca, com ba ter a cor rup -
ção e ou tros ilí ci tos ad mi nis tra ti vos, pois sa be mos que 
tais ilí ci tos e sua im pu ni da de cons ti tu em fa to res que
de ses ti mu lam for te men te a par ti ci pa ção ci da dã.

O Mi nis té rio Pú bli co tem sido, e cer ta men te
con ti nu a rá a ser, em nos so País, ins tru men to es sen -
ci al à afir ma ção, na Admi nis tra ção Pú bli ca, dos prin -
cí pi os per ti nen tes à mo ra li da de, à ho nes ti da de e ao
res pe i to ao Erá rio. Nes se ofí cio, pres ta im por tan te
co la bo ra ção ao pro ces so de mo crá ti co.

Acre di ta mos que, para me lhor de sem pe nhar
suas fun ções, essa en ti da de deve ser che fi a da por 
um Pro cu ra dor-Geral re pre sen ta ti vo de sua ca te -
go ria pro fis si o nal e por ela res pe i ta do. Para tan to,
pro po mos que a sua in di ca ção seja o re sul ta do de 
pro ces so que vi a bi li ze um en ten di men to en tre a
ca te go ria, o Pre si den te da Re pú bli ca e o Se na do
Fe de ral.

Por ele, a ca te go ria – me di an te sua par ti ci pa -
ção em pro ces so ele i to ral – es co lhe lis ta trí pli ce que 
é sub me ti da ao Pre si den te da Re pú bli ca. O Pre si -
den te deve es co lher um nome den tre os da lis ta, da
mes ma for ma como ocor re, atu al men te, na in di ca -
ção de ju í zes do cha ma do quin to cons ti tu ci o nal. O
es co lhi do é en tão sub me ti do ao Se na do Fe de ral
que, após in qui ri-lo, deve apre ci ar a sua in di ca ção
numa vo ta ção em que se exi ge ma i o ria qua li fi ca da – 
ab so lu ta – para sua apro va ção.

Jul ga mos, ou tros sim, que a re con du ção do Pro -
cu ra dor-Geral ao car go deve ser li mi ta da. Na atu al sis -
te má ti ca, o Pro cu ra dor-Geral pode ser re con du zi do in -
de fi ni da men te, o que pode le var à per pe tu a ção no
car go de um ci da dão e, as sim, ao es cle ro sa men to da
ins ti tu i ção. Admi ti mos, en tre tan to, uma re con du ção.

Com essa pro pos ta, jul ga mos es tar con tri bu in do
para o for ta le ci men to do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
ins ti tu i ção fun da men tal para a cons tru ção da de mo -

cra cia em nos so País. Para tan to, so li ci ta mos aos
ilus tres co le gas o apo io in dis pen sá vel à sua apro va -
ção.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001.



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 127.* O Mi nis té rio Pú bli co é ins ti tu i ção per -
ma nen te, es sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Esta do,
in cum bin do-lhe a de fe sa da or dem ju rí di ca, do re gi me 
de mo crá fi co e dos in te res ses so ci a is e in di vi du a is in -
dis po ní ve is.

§ 1º São prin cí pi os ins ti tu ci o na is do Mi nis té rio
Pú bli co a uni da de, a in di vi si bi li da de e a in de pen dên -
cia fun ci o nal.

§ 2º Ao Mi nis té rio Pú bli co é as se gu ra da au to no -
mia fun ci o nal e ad mi nis tra ti va, po den do, ob ser va do o
dis pos to no art. 169, pro por ao Po der Le gis la ti vo a cri -
a ção e ex tin ção de seus car gos e ser vi ços au xi li a res,
pro ven do-os por con cur so pú bli co de pro vas ou de
pro vas e tí tu los, a po lí ti ca re mu ne ra tó ria e os pla nos
de car re i ra; a lei dis po rá so bre sua or ga ni za ção e fun -
ci o na men to.

§ 3º O Mi nis té rio Pú bli co ela bo ra rá sua pro pos ta 
or ça men tá ria den tro dos li mi tes es ta be le ci dos na lei
de di re tri zes or ça men tá ri as.
....................................................................................

Art. 131. A Advo ca cia-Geral da União é a ins ti tu -
i ção que, di re ta men te ou atra vés de ór gão vin cu la do,
re pre sen ta a União, ju di ci al e ex tra ju di ci al men te, ca -
ben do-lhe, nos ter mos da lei com ple men tar que dis -
pu ser so bre sua or ga ni za ção e fun ci o na men to, as ati -
vi da des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí di co do
Po der Exe cu ti vo.

§ 1º A Advo ca cia-Geral da União tem por che fe
o Advo ga do-Geral da União, de li vre no me a ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca den tre ci da dãos ma i o res de
trin ta e cin co anos, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta -
ção ili ba da.

§ 2º O in gres so nas clas ses ini ci a is das car re i -
ras da ins ti tu i ção de que tra ta este ar ti go far-se-á me -
di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los.

§ 3º Na exe cu ção da dí vi da ati va de na tu re za tri -
bu tá ria, a re pre sen ta ção da União cabe à Pro cu ra do -
ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal, ob ser va do o dis pos to
em lei.
....................................................................................

Art. 218. O Esta do pro mo ve rá e in cen ti va rá o de -
sen vol vi men to ci en tí fi co, a pes qui sa e a ca pa ci ta ção
tec no ló gi cas.

§ 1º A pes qui sa ci en tí fi ca bá si ca re ce be rá tra ta -
men to pri o ri tá rio do Esta do, ten do em vis ta o bem pú -
bli co e o pro gres so das ciên ci as.

§ 2º A pes qui sa tec no ló gi ca vol tar-se-á pre pon -
de ran te men te para a so lu ção dos pro ble mas bra si le i -
ros e para o de sen vol vi men to do sis te ma pro du ti vo
na ci o nal e re gi o nal.

§ 3º O Esta do apo i a rá a for ma ção de re cur sos
hu ma nos nas áre as de ciên cia, pes qui sa e tec no lo -
gia, e con ce de rá aos que de las se ocu pem me i os e
con di ções es pe ci a is de tra ba lho.

§ 4º A lei apo i a rá e es ti mu la rá as em pre sas que
in vis tam em pes qui sa, cri a ção de tec no lo gia ade qua -
da ao País, for ma ção e aper fe i ço a men to de seus re -
cur sos hu ma nos e que pra ti quem sis te mas de re mu -
ne ra ção que as se gu rem ao em pre ga do, des vin cu la -
da do sa lá rio, par ti ci pa ção nos ga nhos eco nô mi cos
re sul tan tes da pro du ti vi da de de seu tra ba lho.

§ 5º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de -
ral vin cu lar par ce la de sua re ce i ta or ça men tá ria a en -
ti da des pú bli cas de fo men to ao en si no e à pes qui sa
ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2001

Sub me te o Impos to so bre Pro du tos
lndus tri a li za dos (IPI) aos prin cí pi os da
an te ri o ri da de e da le ga li da de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do Art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 1º do ar ti go 150 e o § 1º do ar ti go 153
da Cons ti tu i ção pas sam a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 150.  ..............................................
§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se

apli ca aos im pos tos pre vis tos nos arts. 153,
I, II e V e 154, II.

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

Art. 153. ................................................

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo,
aten di das as con di ções e os li mi tes es ta be -
le ci dos em lei, al te rar as alí quo tas dos im -
pos tos enu me ra dos nos in ci sos I, II e V".

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.



Jus ti fi ca ção

De lon ga data te mos con vi vi do com uma trans -
fe rên cia de prer ro ga ti va do Con gres so ao Exe cu ti vo
Fe de ral no cam po tri bu tá rio que tem tra zi do ônus para 
a so ci e da de bra si le i ra sem ne nhum be ne fí cio mais
pal pá vel. Esta mos fa lan do de uma de le ga ção que
tem per mi ti do ao Exe cu ti vo, por de cre to, al te rar as alí -
quo tas dos im pos tos de im por ta ção e ex por ta ção, do
IPI e IOF, e ain da man tê-los fora do al can ce do prin cí -
pio da an te ri o ri da de. Lem bre mos que essa nor ma
(art. 150, in ci so III da CF) veda à União, Esta dos e
Mu ni cí pi os, co brar tri bu tos no mes mo exer cí cio fi nan -
ce i ro em que haja sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu
ou au men tou.

Enten de mos que no caso do IPI a ob ser vân cia
do prin cí pio da le ga li da de, que exi ge a fi xa ção das alí -
quo tas do im pos to por lei, e não por de cre to pre si den -
ci al, bem como a ple na vi gên cia do prin cí pio da an te -
ri o ri da de pre ci sam ser res ta be le ci dos. Assim pro ce -
den do, es ta re mos con tri bu in do para a cons tru ção de
um dos pi la res es sen ci a is da con vi vên cia ci vi li za da e
jus ta en tre o fis co e o con tri bu in te em nos so meio so -
ci al. Em nos sa ava li a ção, essa li ber da de de atu a ção
con ce di da ao Exe cu ti vo Fe de ral re sul tou em pou cos
be ne fí ci os, seja em ter mos de uma ges tão efi ci en te
da or dem tri bu tá ria seja do pró prio es for ço de ar re ca -
da ção da União.

Enten de mos que aque las con ces sões so men te
de vem al can çar os im pos tos de im por ta ção, de ex -
por ta ção e o IOF. O ar gu men to usu al men te apre sen -
ta do de que o IPI é um ins tru men to de po lí ti ca eco nô -
mi ca su pos ta men te re gu la dor do ní vel de ati vi da de
eco nô mi ca, e que por tan to deve es ca par do cri vo per -
ma nen te do Con gres so, não en con tra am pa ro nem
na te o ria das fi nan ças pú bli cas, nem na prá ti ca tri bu -
tá ria das de mo cra ci as.

Não bas tas sem ou tros ar gu men tos, que apre -
sen ta re mos a se guir, é mis ter re cor dar mos que o IPI
é uma das prin ci pa is fon tes au men ta do ras de re cur -
sos do FPE e do FPM, e por essa ra zão não de ve mos
de i xar ao ta lan te do Exe cu ti vo Fe de ral de ci sões que
afe tem as re ce i tas dos es ta dos e dos mu ni cí pi os sem
uma ava li a ção mais cri te ri o sa por par te do Con gres so 
Na ci o nal.

Re cor de mo-nos ain da que o IPI é um im pos to
so bre ven das, ain da que par ci al, já que in ci de ape nas
so bre tran sa ções en vol ven do o se tor in dus tri al, e
como tal exi ge es ta bi li da de tem po ral da re gra tri bu tá -
ria para que pos sa al can çar seus ob je ti vos ma i o res.
Ou seja, para que pos sa ser co bra do de for ma jus ta e
com mí ni ma in ter fe rên cia no pro ces so de alo ca ção de 

recur sos, ne ces sá rio se tor na que suas alí quo tas e
base de cál cu lo se jam fi xa das de modo du ra dou ro pelo
Go ver no. Sa be mos que se gun do os di ta mes da te o ria
eco nô mi ca isso só pode ser al can ça do numa pers pec ti -
va de lon go pra zo e não numa óti ca con jun tu ral.

Ain da que de fe i tu o so, o IPI é uma fon te de re ce i -
ta como ou tra qual quer. Aliás, acre di ta mos, isto sim,
que o Impos to foi trans for ma do na col cha de re ta lhos
que é, com inú me ras alí quo tas e ex cep ci o na li da des
in fin dá ve is, exa ta men te pelo ex ces so de li ber da de
con ce di da ao Exe cu ti vo na ad mi nis tra ção do im pos to, 
cal ça da em uma te o ria que não pos sui fun da men ta -
ção dou tri ná ria mais sé ria.

A edi ção do De cre to nº 3.777, de 23 de mar ço
pas sa do, bem ilus tra a na tu re za dos pro ble mas que
que re mos cor ri gir. Aque le De cre to aca bou com uma
isen ção do IPI no se tor de ro chas or na men ta is que
exis tia des de 1984 e mais, de ter mi nou que, já a par tir
de 1º de abril, ou seja, no pra zo de uma se ma na, as
em pre sas do se tor de ve ri am pas sar a con tri bu ir se -
gun do uma alí quo ta de 10%. Pa re ce in crí vel, mas tal
de ci são en con tra am pa ro na Cons ti tu i ção.

Espe ra mos con tar com o in dis pen sá vel apo io
das se nho ras e se nho res Se na do res para apro va ção
des ta Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que, es ta -
mos cer tos, irá pa ci fi car a re la ção fis co—con tri bu in te
no se tor in dus tri al bra si le i ro, e ao mes mo tem po em
que res ga ta uma das fun ções mais pri mor di a is do
Con gres so.



LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

SEÇÃO II
Das Li mi ta ções do Po der de Tri bu tar

Art. 150.* Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as -
se gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – exi gir ou au men tar tri bu to sem lei que o es ta -
be le ça;

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in -
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te pro i bi -
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si -
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te 
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do:

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so -

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is mu ni ci -
pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela uti li za -
ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:
a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou -

tros.
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa trimô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
po der pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren da 
e aos ser vi ços vin cu la dos a suas fi na li da des es sen ci -
a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em -
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con -

tra-prestação ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo 
usuá rio, nem exo ne ram o pro mi ten te com pra dor da
obri ga ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem
imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, ali -
nhas b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a
ren da e os ser vi ços re la ci o na dos com as fi na li da des
es sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con -
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

§ 6º Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de
base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são re la ti vos a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma enu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no art. 155, § 2º, XII, g.

§ 7º A lei po de rá atri bu ir a su je i to pas si vo de
obri ga ção tri bu tá ria a con di ção de res pon sá vel pelo
pa ga men to de im pos to ou con tri bu i ção, cujo fato ge -
ra dor deva ocor rer pos te ri or men te, as se gu ra da a
ime di a ta e pre fe ren ci al res ti tu i ção da ga ran tia paga,
caso não se re a li ze o fato ge ra dor pre su mi do.
....................................................................................

SEÇÃO III
Dos Impos tos da União

Art. 153.* Com pe te à União ins ti tu ir im pos tos
so bre:

I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros:
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos na -

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za
IV – pro du tos in dus tri a li za dos:
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral:
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das

as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será in for ma do pe los cri té ri os da ge ne ra li da -

de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de, na for ma
da lei:

II – (Re vo ga do).



§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
– será se le ti vo, em fun ção da es sen ci a li da de do

pro du to:
II – será não-cumulativo, com pen san do-se o

que for de vi do em cada ope ra ção com o mon tan te co -
bra do nas an te ri o res:

III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a li za dos
des ti na dos ao ex te ri or

§ 4º O im pos to pre vis to no in ci so VI terá suas
alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a ma nu ten -
ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não in ci di rá so -
bre pe que nas gle bas ru ra is, de fi ni das em lei, quan do
as ex plo re, só ou com sua fa mí lia, o pro pri e tá rio que
não pos sua ou tro imó vel.

§ 5º O ouro, quan do de fi ni do em lei como ati vo
fi nan ce i ro ou ins tru men to cam bi al, su je i ta-se ex clu si -
va men te à in ci dên cia do im pos to de que tra ta o in ci so
V do ca put des te ar ti go, de vi do na ope ra ção de ori -
gem; a alí quo ta mí ni ma será de um por cen to, as se -
gu ra da a trans fe rên cia do mon tan te da ar re ca da ção
nos se guin tes ter mos:

I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem:

II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio  de ori -
gem.
....................................................................................
....................................................................................

(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) – As pro -
pos tas de emen da à Cons ti tu i ção que aca bam de ser
li das es tão su je i tas às dis po si ções cons tan tes do art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

As ma té ri as se rão pu bli ca das e des pa cha das à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – 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 à Se na do ra Emi lia Fer nan des, pela or -
dem.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Eu gos ta ria de me ins cre ver para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, con for me pre vê o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di da.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, igual men te, re que i ro a V. Exª a
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, de
acor do com o Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, por
per mu ta com o Se na dor Ney Su as su na, por 20 mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (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, a im por tân cia do tu ris -
mo pode ser ava li a da pelo fato de 11% do em pre go,
em es ca la mun di al, es tar as so ci a do a ati vi da des re la -
ci o na das ao tu ris mo. Cal cu la-se em 660 mi lhões de
pas sa ge i ros o mo vi men to mun di al de tu ris tas e em
mais de US$500 bi lhões a re ce i ta tu rís ti ca in ter na ci o -
nal. Ape sar do seu di ver si fi ca do po ten ci al, o Bra sil
par ti ci pa com ape nas 0,8% do flu xo mun di al de tu ris -
tas e com 1% da re ce i ta ge ra da.

Pri vi le gi a do por uma sé rie da atri bu tos na tu ra is,
en tre os qua is um cli ma mu i to pro pí cio ao cha ma do
tu ris mo tro pi cal, que tem nas pra i as o seu gran de
atra ti vo, o Nor des te bra si le i ro é uma re gião com for te
vo ca ção como des ti no do tu ris mo in ter na ci o nal. É evi -
den te, en tre tan to, que é ab so lu ta men te ne ces sá rio
que es sas con di ções na tu ra is se jam com ple men ta -
das por ou tras que pro pi ci em ao tu ris ta fa ci li da des de
aces so e bem-estar du ran te a sua per ma nên cia.

Nes se sen ti do, foi mu i to opor tu no que o Go ver -
no Fe de ral, em 1995, ini ci as se o Pro de tur – Pro gra ma 
do Fi nan ci a men to ao Tu ris mo no Nor des te, com re -
cur sos pro ve ni en tes do em prés ti mo do Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, e con tra par ti da
dos go ver nos es ta du a is, na pro por ção de 60 e 40%,
sen do a exe cu ção do pro je to co or de na da pelo BNB,
agen te fi nan ce i ro do pro gra ma. Con clu í do em 2000, o 
pro gra ma apli cou US$400 mi lhões, sem con tar com a 
con tra par ti da dos Esta dos, que al can çou apro xi ma -
da men te US$270 mi lhões, ten do os in ves ti men tos em 
in fra-estrutura li de ra do as apli ca ções.

É evi den te que es ses in ves ti men tos ini ci a ram
um no tá vel pro ces so de qua li fi ca ção dos prin ci pa is
des ti nos tu rís ti cos do Nor des te, cujo re sul ta do, en tre
ou tros, tem sido a atra ção de mu i tos in ves ti men tos
pri va dos. Na Ba hia, ape nas por exem plo, os pe sa dos
in ves ti men tos fe i tos ini ci al men te com re cur sos pró pri -
os do go ver no ba i a no e, pos te ri or men te, por meio do
Pro de tur, ini ci a dos em 1991 e pro je ta dos até o ano
2012, de vem al can çar o va lor de US$2,1bi lhões e,
cer ta men te, são de ter mi nan tes para que US$5,4 bi -
lhões, até esse ho ri zon te de 2012, se jam in ves ti dos
pelo se tor pri va do, so bre tu do na ho te la ria.



Por tudo isso, que ro sa u dar aqui a ini ci a ti va do
Go ver no Fe de ral de exe cu tar o cha ma do Pro de tur II,
que é um re co nhe ci men to do êxi to da pri me i ra fase do
pro gra ma e de sua pre o cu pa ção em es ti mu lar um se tor
de alta com pe ti ti vi da de para a eco no mia nor des ti na. 

Re co nhe cen do as di fi cul da des atu a is dos Esta -
dos nor des ti nos em par ti ci par com re cur sos pró pri os
de 40% a tí tu lo de con tra par ti da, o Go ver no Fe de ral
está al te ran do a for ma de fi nan ci a men to do pro gra ma 
em sua se gun da fase: os re cur sos do Go ver no Fe de -
ral, por meio de fi nan ci a men to do BID, se rão de 60%,
os Esta dos par ti ci pa rão com 20% e o Go ver no Fe de -
ral, com mais 20% de re cur sos pró pri os, o que cer ta -
men te de ve rá ace le rar a exe cu ção do pro gra ma.

Os pré-requisitos fun da men ta is para o Pro de tur
II são os se guin tes:

a) com ple tar os pro je tos pre vis tos no
Pro de tur I, nos se to res de in fra es tru tu ra e
de sen vol vi men to ins ti tu ci o nal das agên ci as
es ta du a is e prin ci pal men te mu ni ci pa is, o
que re ve la uma ên fa se para a cha ma da mu -
ni ci pa li za ção das ações;

b) com ple men tar os in ves ti men tos re a -
li za dos para me lho rar a qua li da de e a sus -
ten ta bi li da de do pro du to tu rís ti co e, após
aten der a essa con di ção, in clu ir ou tros Mu -
ni cí pi os nos pó los já iden ti fi ca dos ou que
ve nham a ser se le ci o na dos na es tra té gia
pro pos ta por cada um dos Esta dos.

O pro gra ma terá uma for te pre o cu pa ção com a
sua sus ten ta bi li da de e, por isso, vai exi gir dos Mu ni cí -
pi os o que con si de ro mu i to im por tan te:

a) lei de or de na men to ter ri to ri al e ges -
tão am bi en tal in te gra da;

b) Có di go de Edi fi ca ções;
c) ges tão ad mi nis tra ti va e fis cal;
d) dis po si ção de re sí du os só li dos; e
e) par ti ci pa ção co mu ni tá ria.

Todas es sas exi gên ci as, que já se ri am nor ma is na 
ad mi nis tra ção de um Mu ni cí pio, se rão in ten si fi ca das
para que os Mu ni cí pi os pos sam par ti ci par e ser pri vi le -
gi a dos por ações da se gun da eta pa do Pro de tur.

Além des sas, para cada pólo tu rís ti co será exi gi -
do um Pla no de De sen vol vi men to Inte gra do de Tu ris -
mo Sus ten tá vel e a ins ta la ção de um Con se lho de Tu -
ris mo, cuja fi na li da de é a pro mo ção e o de sen vol vi -
men to do tu ris mo sus ten tá vel.

Os prin ci pa is ob je ti vos do Pla no são:

a) ele var o gas to e o tem po de per ma -
nê ni ca dos tu ris tas;

b) pro mo ver a ges tão sus ten tá vel dos
se to res am bi en ta is, como re cur sos hí dri cos, 
ener gia, re sí du os só li dos e ou tros;

c) in ves tir na ca pa ci ta ção de re cur sos
hu ma nos;

d) mo der ni zar a es tru tu ra ad mi nis tra ti -
va mu ni ci pal e sua ges tão;

e) cri ar con di ções para se re du zi rem
os ris cos dos in ves ti men tos pri va dos;

f) pre ser var o pa tri mô nio na tu ral, fa vo -
re cer a re cu pe ra ção do pa tri mô nio his tó ri co, 
cul tu ral e pa i sa gís ti co e re cu pe rar es pa ços
ur ba nos es tra té gi cos.

Além das ações que se cons ti tu í ram nas pri o ri da -
des do Pro de tur I (sa ne a men to, es tra das, ae ro por tos,
ener gia, pa tri mô nio his tó ri co), o Pro de tur II con tem pla rá 
ou tros se to res, como a cons tru ção de cen tros de con -
ven ções, si na li za ção tu rís ti ca, se gu ran ça pú bli ca, im -
por tan tís si ma para o êxi to de qual quer pro gra ma tu rís ti -
co, e pro mo ção tu rís ti ca, pon to tam bém es sen ci al.

É jus ta men te so bre a pro mo ção tu rís ti ca e prin -
ci pal men te so bre a im por tân cia do trá fe go aé reo no
êxi to e na con cre ti za ção da vin da de tu ris tas es tran -
ge i ros para o Bra sil, e so bre tu do para o Nor des te, que 
tra ta re mos nes sa abor da gem.

To das as pré-condições cri a das pe los in ves ti -
men tos do Pro de tur para in ten si fi car o flu xo tu rís ti co
po de rão fi car oci o sas se não re sol ver mos ade qua da -
men te a ques tão do aces so fá cil dos tu ris tas es tran -
ge i ros para a nos sa Re gião, o Nor des te.

O Bra sil, como se sabe, não faz fron te i ras com
os dois prin ci pa is cen tros mun di a is de emis são de tu -
ris tas, que são a Eu ro pa e a Amé ri ca do Nor te, e, por
isso, a via área é es sen ci al para am pli ar o flu xo tu rís ti co
des ses cen tros para o Bra sil. Não exis tem pra ti ca men te
vôos di re tos des ses cen tros para o Nor des te bra si le i ro – 
e essa é uma ob ser va ção im por tan te –, a não ser ape -
nas dez ou onze fre qüên ci as se ma na is, a ma i o ria das
qua is pro ve ni en tes de Por tu gal para Sal va dor, Re ci fe e
For ta le za. Assim, qua is quer que se jam os mo ti vos, não
há in te res se, pelo me nos como está de mons tra do, das
em pre sas bra si le i ras na ope ra ção de vôos da Eu ro pa
para o Nor des te, o que pode ser com pro va do pelo fato
de não te rem sido subs ti tu í dos, por exem plo, qua tro
vôos se ma na is de Sal va dor para a Eu ro pa que uma
em pre sa bra si le i ra, por di fi cul da des que são co nhe ci -
das, foi obri ga da a can ce lar.

A ine xis tên cia de vôos di re tos pra ti ca men te du -
pli ca o tem po de vi a gem dos tu ris tas que pre ten dem
vir para o Nor des te, obri gan do-os a uti li za rem co ne -
xões a par tir do Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, o que au -



men ta subs tan ci al men te os pre ços das pas sa gens.
Como de cor rên cia do trá fe go de ne gó ci os e da con -
cen tra ção do mer ca do ex por ta dor – este nú me ro é
im pres si o nan te –, 93% dos vôos re gu la res do ex te ri or 
para o Bra sil se des ti nam so bre tu do a São Pa u lo e ao
Rio de Ja ne i ro. O Nor des te re ce be me nos de 2% dos
vôos in ter na ci o na is re gu la res para o País (doze vôos, 
dos qua is onze se ori gi nam de Por tu gal); Ma na us re -
ce be ape nas nove vôos se ma na is, en quan to des ti nos 
im por tan tes como Foz do Igua çu e o Pan ta nal não re -
ce bem ne nhum vôo re gu lar in ter na ci o nal, ex clu í dos,
é cla ro, os que se ori gi nam no Cone Sul.

É pre ci so fi car ab so lu ta men te cla ro que ou se
en con tra uma so lu ção ra zoá vel para esse pro ble ma,
ou vai se frus trar o es for ço go ver na men tal em fa zer
do Nor des te, e tam bém de ou tras re giões im por tan -
tes, como a Ama zô nia e o Pan ta nal, áre as de gran de
atra ti vi da de para tu ris tas es tran ge i ros. Não exis te
des ti no tu rís ti co que se sus ten te sem um trá fe go aé -
reo que fa ci li te o aces so dos tu ris tas, so bre tu do pela
con cor rên cia de ou tros pa í ses que são mu i to bem
aten di dos por li nhas re gu la res.

Exis tem dois ti pos de so lu ções para a ques tão,
que aliás po dem ser im plan ta das si mul ta ne a men te. A
pri me i ra de las, e que tra to nes te pro nun ci a men to, é a
cap ta ção dos cha ma dos vôos char ters in ter na ci o na -
is, que são vôos não re gu la res, fre ta dos por um ou
mais ope ra do res tu rís ti cos, que ne go ci am di re ta men -
te com a em pre sa aé rea o va lor e as de ma is con di -
ções do ar ren da men to, e com os for ne ce do res dos
ser vi ços ter res tres, para for mar os pa co tes tu rís ti cos
para cada des ti no.

Os char ters, como vôos não re gu la res, trans -
por tam ape nas pas sa ge i ros de um país para ou tro
país de des ti no, sem ha ver re ci pro ci da de, e, as sim,
no caso do Bra sil, se ri am uti li za dos ape nas para tra -
zer tu ris tas es tran ge i ros para o País e não para le var
tu ris tas bra si le i ros para o ex te ri or. Ge ral men te têm
ca rá ter sa zo nal, mas nada im pe de que pos sam ope -
rar por pe río dos ma i o res.

Os char ters ne ces si tam de au to ri za ção das au to -
ri da des ae ro náu ti cas de am bos os pa í ses en vol vi dos e,
no caso bra si le i ro, o DAC e a Cer nai es tão dan do gran -
de apo io às ini ci a ti vas de em pre sas de char ters para o
Bra sil, con ce den do as au to ri za ções ne ces sá ri as.

A ini ci a ti va des ses vôos fre ta dos de cor re de
duas ações dis tin tas. Uma de las é a ação con jun ta da
em pre sa aé rea e do ope ra dor tu rís ti co que vi sam de -
ter mi na do des ti no tu rís ti co. Essa ação sur ge quan do
não exis te vôo re gu lar ope ran do na rota, quan do não
há os lu ga res pre ten di dos pelo ope ra dor ou quan do

as con di ções de ta ri fas de vôos re gu la res não são
com pe ti ti vas. A ou tra for ma é a atu a ção en tre o des ti -
no tu rís ti co re pre sen ta do pela ini ci a ti va pri va da e/ou
ór gãos go ver na men ta is e a em pre sa aé rea e re pre -
sen tan tes do mer ca do emis sor.

Em qual quer caso, a con cre ti za ção des ses vôos 
re quer in ves ti men tos fi nan ce i ros, so bre tu do na sua
fase ini ci al de con quis ta do mer ca do e sua con so li da -
ção, sen do mu i tas ve zes ne ces sá ria a par ti ci pa ção de 
ór gãos pú bli cos nes se es for ço, quer seja da União,
Esta dos ou Mu ni cí pi os.

Afo ra as ini ci a ti vas iso la das de al guns Esta dos
bra si le i ros, tan to na cap ta ção des ses vôos como na
di vul ga ção do des ti no em pro mo ções no ex te ri or, é
evi den te que fal ta uma ação sis te má ti ca, que de ve ria
ser co or de na da pelo Go ver no Fe de ral por in ter mé dio
do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo e da Embra tur, o
que evi ta ria, in clu si ve, uma dis pu ta pre da tó ria que co -
me ça a ser es bo ça da en tre al guns Esta dos bra si le i -
ros. Co me ça a ha ver uma es pé cie de guer ra fis cal en -
tre os Esta dos para atra ir vôos char ters, o que não é
uma prá ti ca sa lu tar.

Estou cer to de que uma po lí ti ca agres si va de
vôos char ters para re giões como o Nor des te, a Ama -
zô nia, o Pan ta nal e ou tras se ria um mar co em uma
nova for ma de atu a ção do Mi nis té rio do Tu ris mo e da
Embra tur, di ver si fi can do a sua atu a ção, hoje cen tra da 
na par ti ci pa ção de fe i ras, edi ção de ma te ri al ge né ri co
e ve i cu la ção de mí dia de ca rá ter ge ral, com pos si bi li -
da des de ob ter re sul ta dos con cre tos a cur to pra zo.
Para isso, além de in ves ti men tos re la ti va men te mo -
des tos, se ria ne ces sá rio um pe que no nú cleo que cu i -
das se des sa nova for ma de atu a ção, que cer ta men te
con ta ria com a par ti ci pa ção dos Esta dos in te res sa -
dos, nú cleo esse que de ve ria fi car no eixo do Mi nis té -
rio do Tu ris mo e da Embra tur.

Os vôos char ters têm a gran de van ta gem de
pro por ci o nar uma di vul ga ção in ten si va e con cen tra da 
do des ti no e do vôo no mer ca do emis sor, fa vo re cen do 
ou tras ope ra ções even tu al men te exis ten tes.

To me-se o caso re cen te de um char ter que ini -
ci ou, ago ra em maio, um vôo de fre qüên cia se ma nal
de Lon dres para Sal va dor, con du zin do 360 pas sa ge i -
ros para uma per ma nên cia de quin ze dias no Bra sil,
cujo prin ci pal des ti no será a Cos ta do Sa u í pe, um ou -
sa do em pre en di men to que con ta com cin co ho téis
ope ra dos por ca de i as in ter na ci o na is, a cem qui lô me -
tros ao nor te de Sal va dor. Esse vôo está pro por ci o -
nan do a ma i or di vul ga ção que o Bra sil e a Ba hia até
hoje já ti ve ram no Re i no Uni do, por meio de um pla no
de pu bli ci da de com out do ors, fo lhe tos, ma te ri a is pro -



mo ci o na is, re por ta gens em jor na is, re vis tas e te le vi -
são. Uma pu bli ci da de des se tipo aca ba não pri vi le gi -
an do ape nas aque le vôo, mas vai abrir a pos si bi li da -
de para que o País e a re gião vi sa da pos sam ter ou -
tros em pre en di men tos des se tipo.

Jun ta men te com a ope ra do ra res pon sá vel e
com o Com ple xo Tu rís ti co Cos ta do Sa u í pe, o Go ver -
no da Ba hia tam bém está con tri bu in do para essa di -
vul ga ção. Embo ra o prin ci pal des ti no seja a Ba hia,
mu i tos tu ris tas que vêm nes se vôo para a Cos ta do
Sa u í pe vi si ta rão ou tras ci da des bra si le i ras, como Foz
do Igua çu, Bra sí lia, Ma na us, Rio de Ja ne i ro, o que
sig ni fi ca um mer ca do adi ci o nal para as em pre sas aé -
re as bra si le i ras com re la ção às ope ra ções in ter nas.
Cal cu la-se em cer ca de US$400.000 a ren da mí ni ma
ge ra da no Bra sil em cada um des ses vôos, o que cer -
ta men te se re fle ti rá na ge ra ção de no vos em pre gos e
na cri a ção de no vas opor tu ni da des de ren da no País.

Os char ters têm to das as con di ções de cri ar a
com pe ti ti vi da de que fal ta ao Bra sil para dis pu tar, no
mer ca do tu rís ti co in ter na ci o nal, em igual da de de con -
di ções de con cor rên cia com des ti nos que atu al men te
atra em os tu ris tas dos Esta dos Uni dos e da Eu ro pa.
Entre es ses des ti nos que hoje são con cor ren tes sé ri -
os e que têm con di ções de atra ir os tu ris tas in ter na ci -
o na is, jus ta men te por que têm mais vôos, es tão a re -
gião do Ca ri be, prin ci pal men te a Re pú bli ca Do mi ni ca -
na e Cuba, a Ta i lân dia, a Indo né sia, a Ma lá sia, o Vi et -
nã, Can cun, no Mé xi co, e ou tros.

Estou con fi an te, mes mo por que S. Exª já ini ci ou
ações nes se sen ti do, que o Mi nis tro Car los Me les,
que já se tem mos tra do mu i to sen sí vel a essa po lí ti ca
que aca bo de ex por, po de rá ca u sar, te nho cer te za,
uma gran de trans for ma ção no tu ris mo de re giões bra -
si le i ras como o Nor des te, a Ama zô nia e o Pan ta nal,
por in ter mé dio da cap ta ção de char ters as so ci a da à
pro mo ção nos prin ci pa is mer ca dos emis so res.

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

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
por vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 1996,
foi re a li za da, em Istam bul, a Con fe rên cia das Na ções
Uni das so bre Assen ta men tos Hu ma nos, opor tu ni da de
em que foi apro va da a cha ma da Agen da Ha bi tat, que
es ta be le ceu um pac to pela mu dan ça dos pa drões de
de sen vol vi men to dos as sen ta men tos hu ma nos.

A Agen da Ha bi tat fi xou com pro mis sos que tra -
du zem, em úl ti ma aná li se, um acor do das na ções do
mun do in te i ro em em pre en der mu dan ças no atu al
mo de lo de ci vi li za ção, onde pre do mi nem a jus ti ça so -
ci al, o com ba te à po bre za, o equi lí brio am bi en tal e a
igual da de de opor tu ni da des.

Os pa í ses par ti ci pan tes da que la Con fe rên cia
his tó ri ca de li be ra ram que a mo ra dia se ria con si de ra -
da como um de ver pri ma ci al do Esta do e um di re i to do 
ci da dão. Aliás, so bre esse as pec to, o Bra sil, pelo me -
nos na le gis la ção, está dan do exem plo, ao apro var,
com a ini ci a ti va do Se na dor Ma u ro Mi ran da, uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal con fe rin do ao ci da -
dão o di re i to a uma mo ra dia ade qua da, apro pri a da,
para a sua so bre vi vên cia e a da sua fa mí lia.

Sr. Pre si den te, a Con fe rên cia das Na ções Uni -
das, re a li za da em Istam bul, em 1996, es ta be le ceu
tam bém que os pa í ses de ve ri am em pre en der es for -
ços para a con quis ta do de sen vol vi men to sus ten tá vel
dos as sen ta men tos hu ma nos. De nada adi an ta cons -
tru ir um con jun to ha bi ta ci o nal se não for dado a ele a
in fra-estrutura ne ces sá ria, tais como ener gia elé tri ca,
sa ne a men to bá si co, cal ça men to das ruas, es co las e
pos tos de sa ú de. Essa in fra-estrutura dará con di ções
de sus ten ta bi li da de e de me lho ria das con di ções de
ha bi ta ção a to dos aque les que con quis ta rem uma
mo ra dia em qual quer par te do mun do.

É ne ces sá rio com pre en der que a Agen da Ha bi -
tat deu aos Go ver nos a imensa res pon sa bi li da de de
im ple men ta rem em seus pa í ses uma po lí ti ca so ci al
des ti na da a rom per com o an ti go pa drão de de sen vol -
vi men to ur ba no. Há a pre o cu pa ção com uma so ci e da -
de jus ta e com uma dis tri bu i ção mais equâ ni me dos
fru tos do pro gres so e do desenvol vi men to eco nô mi co.

No pe río do de 6 a 8 des te mês, a Orga ni za ção
das Na ções Uni das con vo cou to dos os seus Esta -
dos-membros a exa mi nar e a ava li ar a im ple men ta -
ção da Agen da Ha bi tat, apro va da na Con fe rên cia so -
bre Assen ta men tos Hu ma nos, re a li za da em Istam bul, 
em ju nho de 1996. Cada um des ses pa í ses ti nha a
obri ga ção de apre sen tar um re la tó rio na ci o nal – par ti -
ci pa mos des sa Con fe rên cia ao lado de vá ri os re pre -
sen tan tes, como o Se na dor Íris Re sen de.

Sr. Pre si den te, em ses são es pe ci al, o re la tó rio
do Bra sil foi apre sen ta do pelo Mi nis tro Oví dio de
Ânge lis, da Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no. Esse re la tó rio, pre pa ra do pelo Co mi tê Na ci o -
nal, que é in te gra do por re pre sen tan tes do Go ver no,
da co mu ni da de ci en tí fi ca – tais como uni ver si da des e
ins ti tu tos de pes qui sa – e da so ci e da de ci vil, apre sen -
ta ten dên ci as do de sen vol vi men to ur ba no e a evo lu -



ção das con di ções de vida das ci da des bra si le i ras no
pe río do 1993-1998. Apre sen ta ain da os prin ci pa is
pro ble mas ur ba nos e as so lu ções para mi ti gá-los e
es ta be le ce as pri o ri da des e as li nhas de ações fu tu -
ras para en fren tar os de sa fi os ur ba nos que se apre -
sen ta rão ao País no séc. XXI.

Não é sa tis fa tó ria a si tu a ção do Bra sil – é bem
ver da de – com re la ção aos as sen ta men tos hu ma nos
e à sua sus ten ta bi li da de, ten do em vis ta prin ci pal -
men te à in ver são de pri o ri da des es ta be le ci das pelo
Go ver no, mais pre o cu pa do com o equi lí brio fis cal em
de tri men to da re so lu ção dos pro ble mas ha bi ta ci o na -
is, que se vêm agra van do a cada ano com o au men to
po pu la ci o nal dos cen tros ur ba nos e a eva são ru ral.

Ape sar de cons tar na nos sa Car ta Mag na o di re -
i to à mo ra dia ade qua da, es ta mos lon ge de con quis -
tá-lo, en quan to pre va le ce rem po lí ti cas pú bli cas dis cri -
mi na tó ri as, fe i tas à luz das con ve niên ci as ele i to ra is
do mo men to.

Fa lan do em ha bi ta ção po pu lar, há vá ri os pro je -
tos que es tão aguar dan do a de li be ra ção do Se na do
Fe de ral. Inú me ros Srs. Se na do res se de bru ça ram so -
bre a pro ble má ti ca ha bi ta ci o nal e ur ba na de nos so
País. Inclu si ve, sou um dos que apre sen ta ram pro -
pos tas. Uma des sas pro pos tas ex pur ga a TR dos
con tra tos ha bi ta ci o na is. Sa be mos que o mon tan te do
sal do de ve dor vai à es tra tos fe ra com a apli ca ção da
TR ao lon go dos anos – des de o ano de 1995. Acre di -
to que a nos sa pro pos ta é uma sa í da para essa gra ve
ques tão que tem ti ra do o sono de mu i tos que se es for -
ça ram para ter a sua mo ra dia e não po dem man tê-la
por ab so lu ta fal ta de con di ções fi nan ce i ras.

Mas o Go ver no, ape sar des ses pro je tos que es tão 
aí, pra ti ca men te en ga ve ta dos nas nos sas Co mis sões,
tan to na Câ ma ra como no Se na do, faz ou vi do de mer -
ca dor aos re cla mos da po pu la ção. Mas, vez ou ou tra,
vem com uma me di da pro vi só ria e es ta be le ce de ter mi -
na dos ins tru men tos de mi ti ga ção des sas di fi cul da des.

A nos sa pro pos ta visa à ex tin ção com ple ta da TR.
O Go ver no, re co nhe cen do essa ne ces si da de, de ses ti -
mu la o an da men to dos nos sos pro je tos nes ta Casa e na 
Câ ma ra dos De pu ta dos e, por meio de me di das pro vi -
só ri as, ex tin gue até 88% da TR, ou seja, da cor re ção
que in ci de so bre os con tra tos ha bi ta ci o na is.

Sr. Pre si den te, isso tem des va lo ri za do a ini ci a ti -
va dos Srs. Par la men ta res, que pra ti ca men te são
anu la dos por in ter mé dio de me di das pro vi só ri as.

Na se ma na pas sa da, o Go ver no fi xou uma me -
di da pro vi só ria que ex pur ga qua se 90% da TR, ou
seja, da cor re ção de con tra tos ha bi ta ci o na is de, se
não me en ga no, até cin co sa lá ri os mí ni mos.

Por tan to, o que foi dis cu ti do, de 6 a 8 des te mês,
em Nova Ior que, a res pe i to dos pro ble mas ha bi ta ci o -
na is ur ba nos do mun do foi uma gran de con tri bu i ção
para a me lho ria da qua li da de de vida do ci da dão.

Des de 1996, em Istam bul, os pa í ses que in te -
gram a ONU es ta be le ce ram uma Agen da para os pa í -
ses que dela par ti ci pam. Nes sa Con fe rên cia das Na -
ções Uni das re a li za da na ci da de de Nova Ior que, re -
co nhe ce ram-se as di fi cul da des dos pa í ses no mo -
men to de cri se pelo qual to dos es ta mos pas san do,
im pac tan do so bre o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al de to das as Na ções, prin ci pal men te do mun do
sub de sen vol vi do.

As con fe rên ci as da ONU têm, de cer ta for ma,
vol ta do a sua aten ção para o pro ble ma ha bi ta ci o nal
do mun do in te i ro. Cer ca de 30 mil pes so as des lo ca -
ram-se, em 1996, para Istam bul, ten do em vis ta a
bus ca de so lu ções para os pro ble mas ur ba nos na -
que la con fe rên cia. Cer ca de 50 mil pes so as fo ram a
Pe quim, a fim de de fi nir no vas nor mas, ten do em vis ta 
o pro gres so das mu lhe res, e apro xi ma da men te 47 mil 
pes so as con ver gi ram para o Rio de Ja ne i ro, para en -
con trar um ma i or equi lí brio en tre pro te ção do am bi en -
te e de sen vol vi men to eco nô mi co da Ter ra.

Para al guns, a re cen te sé rie de im por tan tes
con fe rên ci as das Na ções Uni das pode pa re cer uma
mera e ex tra va gan te dis cus são de pro ble mas, mas,
em sua ma i o ria, os lí de res e di ri gen tes mun di a is con -
si de ram esse acon te ci men to como um in ves ti men to
que va leu a pena na de li ne a ção do fu tu ro do pla ne ta.

As con fe rên ci as mun di a is têm im pac to a lon go
pra zo, ao mo bi li za rem os Go ver nos na ci o na is e as
au tar qui as, bem como as or ga ni za ções não go ver na -
men ta is, para to ma rem me di das so bre um pro ble ma
mun di al im por tan te; es ta be le ce rem nor mas e di re tri -
zes in ter na ci o na is para as po lí ti cas na ci o na is; ser vi -
rem de fó rum onde pos sam ser de ba ti das no vas pro -
pos tas e pro cu ra dos no vos con sen sos; de sen ca de a -
rem um pro ces so de acor do com o qual os Go ver nos
as su mam com pro mis sos e pas sem a in for mar, re gu -
lar men te, às Na ções Uni das a evo lu ção da si tu a ção
nes ses do mí ni os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a con fe -
rên cia re a li za da em 1996, que re dun dou nes sa con fe -
rên cia re a li za da nes te ano, em Istam bul, pro mo veu
uma de cla ra ção e um pro gra ma so bre a pro te ção ao
meio am bi en te, a ne ces si da de de uti li zar mos me lhor
os re cur sos do pla ne ta e de mo di fi car mos os nos sos
pa drões de con su mo.

De po is de mu i ta dis cus são, re co nhe ce-se o di -
re i to à mo ra dia para to dos como ob je ti vo dos Esta dos



que se com pro me tem com a re a li za ção pro gres si va.
Com re la ção aos te mas dos di re i tos in di vi du a is e da
fa mí lia, mais uma vez, hou ve ten ta ti vas de re cu ar
com re la ção à lin gua gem já acor da da nas con fe rên ci -
as an te ri o res. Ao fi nal, po rém, pre va le ceu o con sa -
gra do em ou tras con fe rên ci as re a li za das em Ca i ro e
em Vi e na: igual da de e me lhor dis tri bu i ção de ren da
en tre os pa í ses, prin ci pal men te en tre os pa í ses sub -
de sen vol vi dos.

Sa be mos que hoje gran de par te da po pu la ção
mun di al está vi ven do nos me i os ur ba nos. O novo mi -
lê nio mar ca o co me ço da era ur ba na. Pela pri me i ra
vez, a ma i or par te da po pu la ção do mun do vi ve rá em
zo nas clas si fi ca das como zo nas ur ba nas. Essa tro ca,
essa trans for ma ção está in ti ma men te vin cu la da ao
de sen vol vi men to ur ba no e ao re sul ta do des se pro -
ces so. Des de 1996, não se tem re gis tra do ne nhu ma
sig ni fi ca ti va trans for ma ção nas ten dên ci as de ur ba ni -
za ção das re giões em todo o mun do. Embo ra a po pu -
la ção dos pa í ses in dus tri a li za dos seja em gran de par -
te ur ba na, o pro ces so de ur ba ni za ção é ain da in ten so
nos pa í ses em de sen vol vi men to. Atu al men te, 40% da
po pu la ção dos pa í ses em de sen vol vi men to vive nas
ci da des. Para 2020, essa ci fra se ele va rá para 52%.

Mu i tos pa í ses da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be
têm per to de 75% da sua po pu la ção vi ven do nas ci da -
des. Na Ásia e na Áfri ca, essa po pu la ção vem cres -
cen do as sus ta do ra men te. Para 2015, está pre vis to
que 153 das 358 ci da des do mun do com mais de 1
mi lhão de ha bi tan tes es ta rão na Ásia. Das 27 me ga ló -
po les com mais de 10 mi lhões de ha bi tan tes, 15 es ta -
rão na Ásia. Pre vê em-se me ga ló po les com 20 a 30
mi lhões de ha bi tan tes, aglo me ra ções hu ma nas de ta -
ma nho an tes nun ca vis to na his to ria da hu ma ni da de.

Fo ram des ta ca dos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em Nova Ior que, vá ri os pro gra mas ha bi -
ta ci o na is, mas o que me re ceu gran de des ta que foi o
pro gra ma re a li za do na ci da de de San to André, em
São Pa u lo, no Bra sil.

Des de a ce le bra ção do Ha bi tat II, o Mu ni cí pio de 
San to André, que faz par te da re gião me tro po li ta na
de São Pa u lo, tem pro mo vi do, com êxi to, um pro gra -
ma in te gra do de in clu são so ci al como es tra té gia ten -
den te a pro mo ver o com ba te à po bre za da ci da de e
es ta be le cer no vos ca mi nhos de apli car as po lí ti cas lo -
ca is de re du ção da po bre za.

Esse pro gra ma tem por ob je to al can çar o de -
sen vol vi men to eco nô mi co, me di an te o es ta be le ci -
men to de mi cro cré di tos e a for ma ção de co o pe ra ti -
vas; o de sen vol vi men to ur ba no, me di an te a me lho ria
dos ba ir ros; o de sen vol vi men to so ci al, me di an te o es -
ta be le ci men to de pro gra mas de ca pa ci ta ção vo ca ci o -
nal e de sa ú de; o de sen vol vi men to cul tu ral, me di an te
um pro gra ma de edu ca ção cí vi ca.

O pro gra ma tem ser vi do para me lho rar ao má xi -
mo os re cur sos des ti na dos ao com ba te à po bre za na ci -
da de de San to André. O apo io do pro gra ma de ad mi nis -
tra ção mu ni ci pal ob te ve re cur sos de di ver sos or ga nis -
mos in ter na ci o na is, como uma pro va evi den te de que
aqui, no Bra sil, pelo me nos na ci da de de San to André, o 
pro gra ma Ha bi tat II está sen do le va do a sé rio.

Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª e à Mesa a in -
ser ção em ata de um voto de lou vor a tudo que foi dis -
cu ti do em Nova Ior que, na que la re u nião his tó ri ca das
Na ções Uni das, prin ci pal men te en fo can do o pro ble -
ma gra ve da ha bi ta ção nos cen tros ur ba nos, pro ble -
ma esse que, cada vez mais, cres ce em nos so País,
evi den ci an do, aci ma de tudo, que de ve mos es ta be le -
cer uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal con sen tâ nea com essa
in cli na ção da nos sa po pu la ção em sair do cam po
para a ci da de.

Ou tros sim, Sr. Pre si den te, peço a V. Exª a in clu -
são, em ata, de toda essa do cu men ta ção que tra go
da ci da de de Nova Ior que, para que faça par te dos
Ana is do Se na do Fe de ral, bem como do re la tó rio que
foi lido pelo re pre sen tan te do Bra sil na ONU. Este é o
re la tó rio que foi ela bo ra do por vá ri as en ti da des que
fa zem par te do Co mi tê Na ci o nal de Ha bi ta ção no Bra -
sil e que foi lido pelo Mi nis tro Oví dio de Ange lis, da
Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Nele, Sr. Pre si den te, es tão
as con quis tas, as di fi cul da des vi ven ci a das pelo Bra sil
com res pe i to ao pro ble ma ha bi ta ci o nal. Lo gi ca men te, 
aqui está a con fi gu ra ção de um pro ces so que pre ci sa
ser re ver ti do, por que, com a ace le ra ção do de sen vol -
vi men to no Bra sil, é pre ci so que o Go ver no se de te -
nha, com mais cu i da do, no pro ble ma ha bi ta ci o nal,
mul ti pli can do ha bi ta ções, re sol ven do o pro ble ma do
sa ne a men to bá si co, que é gra vís si mo na pe ri fe ria das 
gran des ci da des, ela bo ran do um pro gra ma con sis -
ten te de ha bi ta ção, aban do na do há vá ri os anos em
de cor rên cia, prin ci pal men te, da cri se eco nô mi ca e da
in ver são de pri o ri da des.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria que toda essa
do cu men ta ção fos se in clu í da nos Ana is des ta Casa,
como uma con tri bu i ção im por tan te do Se na do Fe de ral,
do Go ver no bra si le i ro e das en ti da des que par ti ci pam
do de sen vol vi men to do pro gra ma ha bi ta ci o nal no Bra sil.

Espe ra mos que, nos pró xi mos en con tros con vo -
ca dos pela Orga ni za ção das Na ções Uni das, o Bra sil
es te ja em uma si tu a ção mais cô mo da, em que bra si -
le i ros te nham mais ha bi ta ção, sa ne a men to e me lho -
res con di ções de vida.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIA–
MENTO, INSERIDO NOS TERMOS DO
ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.





























































































































O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to. 

A Pre si dên cia res sal ta ter o ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Va la da res par ti ci pa do da re u nião da
ONU, como re pre sen tan te ofi ci al do Se na do da Re pú -
bli ca.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi gé si -
ma re u nião de cú pu la do Mer co sul, que se re a li za na
pró xi ma quin ta-feira, em Assun ção, no Pa ra guai, é
mais uma opor tu ni da de para esta Casa vol tar a de ba -
ter os ru mos do re la ci o na men to co mer ci al do Bra sil
com os pa í ses do Cone Sul e, a par tir dis so, com o
res to do mun do e, es pe ci al men te, a cri a ção da Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – Alca.

Os re pre sen tan tes bra si le i ros na re u nião de
Assun ção de vem ter a con vic ção de que a am pli a ção
dos nos sos ho ri zon tes co mer ci a is – em que in cluo o
es tre i ta men to de re la ções com a União Eu ro péia – só
lo gra rá êxi to se mos trar mos ao mun do um blo co for te
e pre pa ra do para a pe sa da com pe ti ção in ter na ci o nal.

A Alca de i xou de ser as sun to res tri to às si su das
pá gi nas de eco no mia e ga nhou ou tra di men são na
agen da po lí ti ca na ci o nal. O con ten ci o so com o Ca na -
dá so bre a su pos ta con ta mi na ção do gado bra si le i ro
pelo mal da vaca lou ca es ta be le ceu um di vi sor de
águas, mos tran do a cla ra re la ção en tre o pro ces so de 
ne go ci a ção dos acor dos in ter na ci o na is e re gi o na is e
os ru mos do País.

A re a ção na ci o nal evi den ci ou o quan to as po lí ti -
cas de de sen vol vi men to se to ri al e lo cal bem como a
par ti ci pa ção da so ci e da de são ele men tos com ple -
men ta res e in se pa rá ve is de uma po lí ti ca de in te gra -
ção in ter na ci o nal. O as sun to de i xou os en con tros di -
plo má ti cos e che gou ao Bra sil de car ne e osso. E, ao
que pa re ce, che gou para fi car. 

O tema, no en tan to, não é novo. As ne go ci a ções 
para a cri a ção da Alca ti ve ram iní cio em 1994, com a
De cla ra ção de Prin cí pi os da Cú pu la de Mi a mi. A po si -
ção bra si le i ra mu dou. Até a Ro da da do Mi lê nio da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), ha via a
cren ça de que a Alca aca ba ria su bor di na da a um
acor do mun di al de li be ra ção do co mér cio, o que de -
ter mi nou uma pos tu ra de em pur rar o as sun to com a
bar ri ga, uma es pé cie de vi são cor-de-rosa do pro ces -
so de glo ba li za ção, que aca bou no fra cas so das ne -
go ci a ções e de um en con tro que en trou para a his tó -
ria prin ci pal men te pela pan ca da ria nas ruas de Se a -

tle. Pre va le ceu, de lá para cá, a es tra té gia de pre pa -
rar o Bra sil se ri a men te para as ne go ci a ções da Alca e 
ou tras ne go ci a ções in ter na ci o na is.

Da mes ma for ma, foi tí mi da a es tra té gia do Go -
ver no de en vol vi men to da so ci e da de na im ple men ta -
ção des sa dis cus são. Em 1996, o Go ver no cri ou a Se -
nal ca (Se ção Na ci o nal de Co or de na ção de Assun tos
re la ti vos à Alca), com o ob je ti vo es pe cí fi co de pre pa -
rar as po si ções bra si le i ras no pro ces so de ne go ci a -
ção. A XXIX re u nião da Se nal ca, re a li za da no úl ti mo
dia 9 de maio, sig ni fi cou uma mu dan ça de po si ci o na -
men to sin to ni za da com o sen ti men to da Na ção e a
ne ces si da de de uma agen da de ne go ci a ções.

Para avan çar nes se de ba te, gos ta ria de ali nhar
al guns te mas como con tri bu i ção, pro cu ran do, ini ci al -
men te, res pon der à per gun ta so bre o que sig ni fi ca a
Alca. 

O pri me i ro pas so é com pa rar ti pos de pro ces sos 
de in te gra ção eco nô mi ca in ter na ci o nal, to man do
como exem plo a Área de Li vre Co mér cio da Amé ri ca
do Nor te (Naf ta), o Mer co sul, a an ti ga Co mu ni da de
Eco nô mi ca Eu ro péia (CEE), a União Eco nô mi ca Eu -
ro péia (UEE) e a pró pria Alca.

Nes se con tex to, cabe abor dar po si ções ex pli ci -
ta das em pu bli ca ções do pro fes sor Hen ri que Rat ner,
co or de na dor do Pro gra ma Pro Li des Bra sil – Pro gra -
ma de Li de ran ça e De sen vol vi men to Sus ten tá vel no
Mer co sul da Asso ci a ção Bra si le i ra para o De sen vol vi -
men to de Li de ran ças.

Ele faz ques tão, em seus tra ba lhos, de di fe ren ci -
ar área de pre fe rên cia ta ri fá ria, zona de li vre co mér -
cio, união adu a ne i ra, mer ca do co mum, união eco nô -
mi ca.

A Alca, que, nes ta eta pa de ne go ci a ções, re ú ne
34 pa í ses, à ex ce ção de Cuba, será uma zona de li vre 
co mér cio, com área de 38,4 mi lhões de me tros qua -
dra dos e po pu la ção de 783 mi lhões de pes so as. O
PIB che ga a US$11,5 tri lhões. O Naf ta (Ca na dá, EUA
e Mé xi co) é res pon sá vel por apro xi ma da men te 88%
do PIB das Amé ri cas, dos qua is 80% cor res pon dem
aos Esta dos Uni dos. Os pa í ses que com po ri am a
Alca res pon dem por 50% de nos so co mér cio ex te ri or
– esse é um dado im por tan te – e por 70% das nos sas
ex por ta ções de ma nu fa tu ra dos. Tem ra zão o Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, ao afir mar que
“em bo ra o en ga ja men to nas ne go ci a ções não te nha
ca rá ter ex clu den te, pre ci sa ser en ca ra do com cons -
ciên cia da mag ni tu de do que está em jogo”.

A se gun da ques tão que que ria abor dar nes te
pro nun ci a men to é que par ti ci par ou não é, na ver da -
de, um fal so di le ma.



Há a ten dên cia, Sr. Pre si den te, para que a dis -
cus são em tor no da Alca as su ma cer tos con tor nos
ide o ló gi cos. É com pre en sí vel que as sim seja em fun -
ção da par ti ci pa ção dos Esta dos Uni dos como ator
prin ci pal do pro ces so de in te gra ção. De um lado, es -
tão o peso e o de sen vol vi men to da eco no mia ame ri -
ca na, que re pre sen ta ri am um ris co evi den te à so bre -
vi vên cia de com pe ti do res mais frá ge is. De ou tro, a
ide o lo gia do mi nan te nos me i os po lí ti cos ame ri ca nos,
que atri bui aos me ca nis mos de mer ca do e à li ber da de 
de co mér cio o pa pel pre pon de ran te e ex clu si vo na in -
te gra ção mun di al. 

Daí de ri vam dois po si ci o na men tos con trá ri os à
Alca: o pri me i ro nega seus re sul ta dos a pri o ri; o ou tro 
a re je i ta por ra zões ide o ló gi cas.

O Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro, Se cre ta -
rio-Geral da Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre
Co mér cio e De sen vol vi men to, que tem es cri to mu i to
so bre o as sun to, em um de seus ar ti gos ca rac te ri zou
a pri me i ra po si ção como a da que les que “não acre di -
tam que, uma vez re mo vi das as bar re i ras in ter nas de
pro te ção ou as mar gens de pre fe rên cia adu a ne i ra
nos pa í ses la ti no-americanos, po de ría mos com pe tir,
den tro do nos so mer ca do ou nos dos vi zi nhos, con tra
a pri me i ra po tên cia do mun do em co mér cio, in dús tria, 
fi nan ças e tec no lo gia. Estão con ven ci dos de que o
acor do he mis fé ri co é in com pa tí vel com o Mer co sul e
aca ba rá por en go li-lo, in vi a bi li zan do, no mes mo gol -
pe, a as pi ra ção de edi fi car uma iden ti da de eco nô mi ca 
e di plo má ti ca para a Amé ri ca do Sul”.

Para o Emba i xa dor Ri cu pe ro é um equí vo co ta -
char a Alca de ine vi tá vel ou de in con ce bí vel, pois “o
sim ples enun ci a do su má rio de tese e an tí te se bas ta
para in di car que não nos de fron ta mos com o tri vi al de
se cos e mo lha dos, mas com pro ble mas cru ci a is que
po de rão de fi nir o pro je to de país para os pró xi mos
cem anos. A fim de evi tar er ros de con se qüên ci as tal -
vez ir re pa rá ve is, de ve-se afas tar de sa í da as duas
pos tu ras apri o rís ti cas, a da ine vi ta bi li da de por que psi -
co lo gi ca men te en tre ga a ne go ci a ção an tes de co me -
çar e a de que o acor do é in con ce bí vel por que tor na
qual quer ne go ci a ção in viá vel”.

A re sis tên cia ide o ló gi ca evi den cia-se mais ex pli -
ci ta men te no cam po da es quer da. De uma for ma sim -
plis ta aca ba con fun din do ser con tra par ti ci par das ne -
go ci a ções da Alca com o com ba te ao ca pi ta lis mo glo -
bal.

Re je i tar a glo ba li za ção em si, pelo seu as pec to
in te gra dor em ní vel mun di al, em vez de com ba ter os
seus efe i tos e pen sar na cons tru ção de uma so ci e da -

de al ter na ti va é como pro por a ação de “des plu gar”
uma de ter mi na da na ção do con tex to in ter na ci o nal.

Não é ra zoá vel, po rém, con fun dir es sas vi sões
es tra té gi cas com a con du ção da po lí ti ca de co mér cio
ex te ri or do País. Os ris cos de imo bi lis mo e per da de
opor tu ni da de são de ma si a da men te sé ri os para que
de i xe mos que uma abor da gem des se tipo con ta mi ne
um de ba te como este, do qual es tou que ren do par ti ci -
par hoje des ta tri bu na.

A ne go ci a ção so bre a Alca não pode ser tra ta da
iso la da men te, pois ela só tem sen ti do quan do ana li -
sa da nos mar cos de uma es tra té gia mun di al. “O PIB
bra si le i ro cor res pon de a 35% do PIB la ti -
no-americano e a 66% do PIB do Mer co sul. Ele, po -
rém, é ape nas 7% do PIB ame ri ca no.” Ape sar dis so, a
Alca não terá sen ti do sem o Bra sil, na mi nha opi nião.
A ex ten são ter ri to ri al e a im por tân cia e di ver si fi ca ção
da nos sa eco no mia cre den ci am-nos para uma in ser -
ção de cu nho glo bal no ce ná rio in ter na ci o nal. E é jus -
ta men te essa es tra té gia que for ta le ce o nos so pa pel
no pro ces so de ne go ci a ções e, mais do que isso, nos
per mi te uma ma i or in de pen dên cia.

A di plo ma cia bra si le i ra tem tra ba lha do a Alca si -
mul ta ne a men te com as ne go ci a ções en tre o Mer co -
sul e a Uni da de Eco nô mi ca Eu ro péia. Além de cor re -
to, esse é tam bém o me lhor ca mi nho para evi tar os
em ba ra ços no âm bi to re gi o nal.

O Mer co sul pas sou a en fren tar sé ri as di fi cul da -
des após a mu dan ça do re gi me de câm bio e con se -
qüen te des va lo ri za ção do real, em 1999. Bra sil e
Argen ti na re pre sen tam, no en tan to, 97% da eco no -
mia do blo co do Mer co sul. Ten do em vis ta as ne go ci a -
ções da Alca, a vi a bi li da de do Mer co sul de pen de rá
em gran de par te da ação bra si le i ra e de uma ne ces -
sá ria re fle xão con jun ta so bre os fu tu ros da in te gra ção 
sul-americana. Fato para essa dis cus são, Sr. Pre si -
den te, é a al te ra ção na po lí ti ca cam bi al ado ta da pelo
Go ver no ar gen ti no no fim da se ma na pas sa da, cu jos
efe i tos para a re cu pe ra ção eco nô mi ca da que le país
ain da são uma enor me in ter ro ga ção.

A pa u ta de ne go ci a ções, quan do vol ta mos a dis -
cu tir a Alca, é bas tan te ex ten sa. Po rém, al guns te mas
são es sen ci a is para ga ran tir a par ti ci pa ção do Bra sil
na cri a ção da Alca.

A pri me i ra de las – e está aqui o Pre si den te da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res do Se na do Fe de -
ral, que vai pa tro ci nar, com a CAE, nos pró xi mos dias, 
al guns even tos so bre o as sun to – é as se gu rar que as
dis cus sões in clu am as bar re i ras não ta ri fá ri as. Se -
gun do a Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Co -
mér cio e De sen vol vi men to, 60% de nos sas ex por ta -



ções para os Esta dos Uni dos en fren tam al gum tipo
de res tri ção não ta ri fá ria. É o caso, por exem plo, do
aço, e esse é um as sun to que co nhe ço, pois a CST,
no Espí ri to San to, pro duz esse mi né rio.

Se gun do, ga ran tir que as me di das tra ba lhis tas,
sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as, ain da que ne ces sá ri as, as
qua is de fen do e te nho de fen di do nes te Con gres so,
nes ta tri bu na, não se jam uti li za das como bar re i ras ao
co mér cio, o que é um ab sur do, como ocor reu no re -
cen te epi só dio do em bar go ca na den se às ex por ta -
ções de car ne bra si le i ra.

Ter ce i ro, evi tar uma nova in ves ti da dos ame ri ca -
nos, para além dos acor dos já exis ten tes no âm bi to
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, OMC, na po lí -
ti ca de pro pri e da de in te lec tu al. E a le gis la ção do nos -
so País so bre pro pri e da de in te lec tu al já avan çou mu i -
to.

De ve-se tra ba lhar ain da para re du zir o ar bí trio e
ga ran tir igual da de de di re i tos e tra ta men to na ado ção
de me di das an ti dum ping e de com pen sa ções, usa das 
de for ma abu si va pe los pa í ses do Pri me i ro Mun do,
como é o caso do Ca na dá na dis pu ta com a Embra er.

Ca be-nos ain da evi tar no vas in ves ti das dos
Esta dos Uni dos para ace le rar e am pli ar o es co po das
dis cus sões so bre o co mér cio ele trô ni co.

Por fim, as se gu rar me ca nis mos que mi ni mi zem
o de se qui lí brio en tre par ce i ros, es pe ci al men te no que 
diz res pe i to à in fra-estrutura e lo gís ti ca.

A re u nião mi nis te ri al de Bu e nos Ai res trou xe no -
vi da des im por tan tes para a dis cus são do tema. Os
mi nis tros acor da ram que maio de 2002 é a data para
que as ne go ci a ções de aces so a mer ca dos pro pri a -
men te di tas te nham iní cio. Isso faz dos pró xi mos onze 
me ses um pe río do de ci si vo para a ca pa ci ta ção bra si -
le i ra.

Nes sa eta pa, cre io que há ini ci a ti vas a se rem vi -
a bi li za das. A pri me i ra é am pli ar a nos sa par ti ci pa ção
no pro ces so de ne go ci a ção. Te mos que en vol ver os
me i os aca dê mi cos, sin di ca tos, in te grar as po lí ti cas de 
de sen vol vi men to lo cal e na ci o nal e mo bi li zar to dos os 
de ma is se to res que pos sam con tri bu ir para a dis cus -
são. O as sun to é por de ma is im por tan te para ser tra -
ta do ex clu si va men te por di plo ma tas.

Há um con jun to de ini ci a ti vas em an da men to no
Con gres so Na ci o nal. Por tan to, o me lhor ca mi nho é a
uni fi ca ção de es for ços.

Gran de par te do su ces so nas ne go ci a ções de -
pen de de um grau apu ra do de co nhe ci men to dos im -
pac tos por se tor e ati vi da de da nos sa eco no mia (in -
clu in do a re la ção com te mas téc ni cos da ne go ci a ção,
tais como re gras de aces so – como ci tei an te ri or men -

te –, ta ri fas apli ca das e con so li da das, an ti dum ping e
di re i tos com pen sa tó ri os, de for ma a evi tar res tri ções
fu tu ras aos pro du tos bra si le i ros, como já ocor re em
ou tros ca sos). Nes se sen ti do, de vem ser apro fun da -
dos os es for ços de co or de na ção pelo Ita ma raty e ga -
ran ti da a re a li za ção de am plos e apu ra dos es tu dos
eco nô mi cos que ana li sem a si tu a ção de cada se tor
da eco no mia bra si le i ra fren te à cri a ção da Alca, fren te 
à dis cus são com o Mer ca do Co mum Eu ro peu e, pos -
si vel men te, com ou tros blo cos no fu tu ro.

É im por tan te lem brar que, con for me a Orga ni -
za ção Mun di al de Co mér cio (OMC), uma zona de li -
vre co mér cio deve abran ger 85% da eco no mia dos
pa í ses-membros. As ne go ci a ções da Alca pre vê em
um pra zo de até quin ze anos para li be ra ção com ple ta. 
Por tan to, de ve mos sa ber mu i to bem en tre qua is se to -
res nos in te res sa es tar den tre os 15% não com pre en -
di dos na li be ra ção ta ri fá ria e qual o pra zo de adap ta -
ção para o res tan te.

Já está cla ro, Sr. Pre si den te, que há se to res em
si tu a ções di fe ren ci a das no País. É só pas sar um olhar 
pela eco no mia bra si le i ra. O se tor de quí mi ca, o de in -
for má ti ca e o de se gu ros, não há dú vi da, es ta ri am ab -
so lu ta men te ame a ça dos em uma in te gra ção como
essa. Já o têx til ne ces si ta ria, na ver da de, de uma an -
te ci pa ção do li vre co mér cio. O mes mo su ce de ria com
o si de rúr gi co, que ne ces si ta ria tam bém, pe los nú me -
ros que te mos, de con ju gar a in te gra ção com uma po -
lí ti ca de au men to de ca pa ci da de ins ta la da. Para ou -
tros, como o ele trô ni co, ha ve ria de se cri ar opor tu ni -
da de em de ter mi na dos ni chos. 

Em re su mo, pre ci sa mos apro fun dar o co nhe ci -
men to de for ma a es tru tu rar as nos sas es tra té gi as de
ne go ci a ção.

O de ba te so bre a Alca é par ti cu lar men te im por -
tan te, para lan çar luz so bre o pa pel de pla ne ja dor, co -
or de na dor e in du tor do Esta do bra si le i ro no que tan ge 
ao de sen vol vi men to eco nô mi co na ci o nal. O de sa fio é
fa zer com que a ca pa ci ta ção para as ne go ci a ções da
Alca, bem como de ou tros pro ces sos de in te gra ção
in ter na ci o nal que ci tei nes te dis cur so, ar ti cu le-se com 
uma agen da de cons tru ção da com pe ti ti vi da de se to ri -
al do nos so País e a su pe ra ção das nos sas vul ne ra bi -
li da des in ter nas e ex ter nas.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

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

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Pa u lo Har tung, sem pre gos to de ou vir o
dis cur so de V. Exª, pela cla re za com que abor da os te -



mas que apre sen ta e, es pe ci al men te, pela se ri e da de
no exer cí cio do man da to. Con cor do com a ob ser va -
ção de que não po de mos ser, de pron to, em pri me i ra
mão, con trá ri os ou fa vo rá ve is à Alca, que se está con -
so li dan do e se vai con so li dar. O im por tan te é es tar -
mos pre pa ra dos para as ne go ci a ções. Pre ci sa mos
cor ri gir nos sas de fi ciên ci as e não atu ar mos no pro -
ces so como se gun dos. Va mos ser par ce i ros igua is.
Va mos mos trar a nos sa im por tân cia no pro ces so e
de fen der os nos sos in te res ses de acor do com os nos -
sos in te res ses e não como ge ral men te é fe i to, ou
seja, de fen den do mais os in te res ses dos ou tros que
os nos sos. Essa é uma do lo ro sa re a li da de. Pes so al -
men te, em de ter mi na dos seg men tos, não te nho a
me nor pre o cu pa ção com a in fluên cia ame ri ca na no
pro ces so. Aqui lo que já ex por ta mos para os Esta dos
Uni dos, o se gun do mer ca do logo de po is da Co mu ni -
da de Eu ro péia, va mos con ti nu ar ex por tan do, só que
com mais fa ci li da de. O que po de mos con se guir são
ma i o res ni chos no mer ca do. A pre o cu pa ção que te -
mos com o Mer co sul é até ex tem po râ nea, por que o
Mer co sul – va mos ser re a lis tas – está vi ven do, a con -
ti nu ar a po lí ti ca eco nô mi ca ar gen ti na, os úl ti mos dias,
ou os úl ti mos me ses. Não há como se afas tar dis so. E 
o pro ble ma ar gen ti no é tão sé rio que vai aca bar em
uma ade são – não se tra ta de ne go ci a ção – ao Naf ta.
Isso é na tu ral. Ora, ain da te mos uma gran de po ten ci -
a li da de de cres ci men to. Po de mos, pois, pre pa rar-nos 
para isso. Nas ne go ci a ções, in clu si ve, ge ral men te
abor da-se aqui lo que mais nos pre o cu pa: as bar re i ras 
não-tarifárias. Essas são as que mais pre o cu pam a
to dos os pa í ses, es pe ci al men te os pa í ses sub de sen -
vol vi dos, aque les es co lhi dos para não se rem de sen -
vol vi dos. Sim, por que o mun do foi di vi di do en tre
aque les que têm o di re i to de ser de sen vol vi dos e
aque les que não têm esse di re i to. O Bra sil está in clu í -
do en tre os pa í ses que não têm esse di re i to, os tais
emer gen tes. E a es ses são cri a dos to dos os em ba ra -
ços: bar re i ras sa ni tá ri as, am bi en ta is, so ci a is, etc.
Ora, se fi zer mos uma mo bi li za ção, ou vin do a to dos,
para que o Bra sil ne go cie efe ti va men te com quem en -
ten de de ne gó ci os – têm que ser con vo ca das as pes -
so as que en ten dem de ne gó ci os, e não aque les con -
tu ma zes ne go ci a do res que apa re cem sem pre –, o
Bra sil pode mar car uma po si ção boa e não te mer ne -
nhum pre ju í zo em re la ção à Alca, quan do ela vier.
Isso é que é im por tan te. Pa ra béns pelo dis cur so de V. 
Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, agra de ço e aco lho o
apar te que V. Exª apre sen ta ao meu pro nun ci a men to.

Mas te nho uma pe que na dis cor dân cia em re la ção ao
Mer co sul: pen so que se tra ta de algo que pre ci sa mos
dis cu tir e apro fun dar um pou co mais. No en tan to, o
apar te que V. Exª apre sen ta vai tam bém ao en con tro
do dis cur so que es tou fa zen do nes ta tar de no Se na -
do.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se o Pre si den te per mi tir – S. Exª já acen deu as lu zes,
mos tran do que o meu tem po está se es go tan do – eu
gos ta ria de con ce der um apar te, ain da que ra pi da -
men te, ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no e, pos te ri or -
men te, ao Se na dor Jef fer son Pé res. Para tan to, vou
abrir mão do fi nal do meu pro nun ci a men to, con si de -
ran do-o lido.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia está in te i ra men te de acor do. Pede ape nas aos 
Srs. Se na do res que se jam bre ves em seus apar tes,
por que pre ci sa mos ini ci ar a Ordem do Dia. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se rei
bre ve, Sr. Pre si den te. Se na dor Pa u lo Har tung, agra -
de cen do a opor tu ni da de e cum pri men tan do V. Exª
pelo dis cur so e pela se ri e da de com que le van ta esta
ques tão, que é cru ci al para o Bra sil de nos sos dias.
Te mos que pen sar nas con se qüên ci as que, cer ta -
men te, ad vi rão de uma in te gra ção co mer ci al da Amé -
ri ca como um todo. Umas das con se qüên ci as cer tas é 
a li qui da ção do Mer co sul, sim. Nes se pon to, es tou de
acor do com o Se na dor Gil ber to Mes tri nho. O Mer co -
sul pas sa por uma cri se ex tre ma men te gra ve, pode
até na u fra gar por ela. Mas, por ou tro lado, sur gem
ma ni fes ta ções, como, por exem plo, da Ve ne zu e la,
mos tran do seu de se jo de in gres sar no Mer co sul; o
Chi le, que es te ve por aban do nar, pa re ce que re tor nou 
e no va men te es tu da a sua in te gra ção. Isto é, há al -
guns ace nos ani ma do res. Só que o Mer co sul pre ci sa
de tem po para con clu ir o seu pro je to de in te gra ção
co mer ci al. Assim, a sim ples aber tu ra das ne go ci a -
ções da Alca, em 2005, já vai li qui dar in te i ra men te, a
meu ju í zo, esse pro je to do Mer co sul, como tam bém
pre ju di ca rá, cer ta men te, o nos so re la ci o na men to
com a União Eu ro péia, por que va mos fi car mu i to mais 
in ti ma men te li ga dos à gran de po tên cia ame ri ca na.
Ou tra con se qüên cia, Se na dor Pa u lo Har tung, é a
qua se ine vi tá vel do la ri za ção. Já es ta mos co me çan do
a per ce ber os mo vi men tos de do la ri za ção. A cri se ar -
gen ti na, com a in sus ten ta bi li da de da sua mo e da, no
fun do, re fle te isso. E com a im plan ta ção da Alca será



qua se ine vi tá vel que toda a Amé ri ca ca mi nhe para a
uni fi ca ção mo ne tá ria. O que pen so, no en tan to, é que
essa ques tão, pela gran de za e pela pro fun di da de das 
suas con se qüên ci as, de ve ria pas sar por um de ba te
mu i to mais am plo e pro fun do com toda a so ci e da de
bra si le i ra. Estou de acor do com V. Exª. Isso não pode
ser de ci di do por di plo ma tas, por mais com pe ten te
que seja o qua dro do Ita ma raty; mas di ria tam bém
que até mes mo o Con gres so Na ci o nal, com toda a
sua re pre sen ta ti vi da de, não po de ria subs ti tu ir a opi -
nião da Na ção bra si le i ra como um todo, dis cu tin do
com pro fun di da de, ava li an do as con se qüên ci as e os
sen ti men tos, por que os sen ti men tos na ci o na is tam -
bém são im por tan tes em uma de ci são des sa na tu re -
za. A União Eu ro péia foi pre ce di da de vá ri os ple bis ci -
tos. Pen so que o Bra sil tam bém de ve ria fa zer um ple -
bis ci to no ano pró xi mo, co in ci den te com as ele i ções,
a res pe i to da ques tão da Alca. Apre sen tei um pro je to
nes se sen ti do, que está tra mi tan do no Se na do, mas
que ria ex pres sar essa mi nha opi nião. Enten do que
toda a Na ção bra si le i ra de ve ria par ti ci par des sa de ci -
são, que será mu i to gra ve, que terá con se qüên ci as
mu i to ma i o res do que aque las que es tão li mi ta das, di -
ga mos as sim, ao nos so co mér cio ex te ri or e ao nos so
pró prio de sen vol vi men to eco nô mi co. Cum pri men to
V. Exª pelo pro nun ci a men to sé rio, opor tu no e mu i to
im por tan te.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, agra de ço a V. Exª o
apar te. Evi den te men te que V. Exª trou xe te mas no -
vos, que pre ci sá va mos de ba ter, e cre io va mos ter
chan ce de fa zê-lo.

O ob je ti vo des se pro nun ci a men to é um só: tra -
zer um pou co des se de ba te aqui para o Se na do. Por
isso, con ce do um apar te ao Se na dor Jef fer son Pé res, 
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, que tem to ma do ini ci a ti vas so bre o
as sun to e que vai pre pa rar uma sé rie de de ba tes, jun -
to com a CAE, nos pró xi mos me ses so bre o tema
Alca. Assim po de re mos de ba ter e apro fun dar mu i to o
tema.

Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Jef fer son
Pé res, com pra zer.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
rei bre ve em meu apar te por que vejo a an gús tia do
Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, em re la ção ao
tem po. Estou che gan do de um al mo ço com o Chan -
ce ler Adal ber to Gi a va ri ni, o Chan ce ler Cel so La fer e a 
cú pu la do Ita ma raty, onde sen ti que re al men te, su pe -
ra das as di fi cul da des cir cuns tan ci a is por que pas sa a
Argen ti na em ra zão da pa ri da de cam bi al, que já co -

me ça a ser aban do na da, a Argen ti na terá de ser, sim,
nos sa par ce i ra no Mer co sul, por que con cor da mos
que se ria um de sas tre ela in gres sar so zi nha na Alca.
O país não tem es tru tu ra eco nô mi ca para re sis tir ao
im pac to de uma ab sor ção pela eco no mia ame ri ca na.
Con cor do in te i ra men te com V. Exª em que é pre ci so
mu i to cu i da do na in ser ção na Alca, por que, se ape -
nas con cor dás se mos com a mera des gra va ção ta ri fá -
ria, em um país que tem as mais ba i xas ta ri fas do
mun do, como são os Esta dos Uni dos, se ria de sas tro -
so para nós. As bar re i ras não-tarifárias cons ti tu em o
pon to cru ci al da nos sa in te gra ção à Alca. Já ini ci a mos 
o de ba te aqui, V. Exª con tri bu iu mu i to com su ges tões
e que ria até an te ci par o de ba te para ju nho, mas será
em agos to. E, como dis se o no bre Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, esse de ba te tem que per me ar toda a so ci -
e da de bra si le i ra, para que nós não fa ça mos uma in -
ser ção equi vo ca da e pre ci pi ta da na Alca. Mas que te -
re mos que fa zer al gum dia. Pa ra béns a V. Exª, como
bem dis se o Se na dor Gil ber to Mes tri nho, pela lu ci -
dez, que é uma cons tan te nos pro nun ci a men tos de V. 
Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Mu i to obri ga do a V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res.

Sr. Pre si den te, ape nas para con clu ir, ao tem po
em que so li ci to a pu bli ca ção do meu pro nun ci a men to
na ín te gra, já que o tem po não me per mi tiu fa zê-lo,
gos ta ria de re su mir um úl ti mo ra ci o cí nio em re la ção
as nos sas vul ne ra bi li da des in ter nas. 

Cre io que esse de ba te tam bém nos aju da a
pen sar e a re fle tir so bre os cons tran gi men tos que a
pro du ção na ci o nal en fren ta no nos so País. Cons tran -
gi men tos em re la ção ao mo de lo tri bu tá rio exis ten te
no País; cons tran gi men tos em re la ção à fal ta de uma
po lí ti ca in dus tri al que este País aban do nou, numa vi -
são ab so lu ta men te equi vo ca da; cons tran gi men tos
em re la ção à fal ta de uma po lí ti ca de cré di to – te re -
mos a opor tu ni da de de vo tar a nova Lei das S/A, que
en ten do será uma pe que na con tri bu i ção nes se cam -
po. E essa re fle xão so bre a Alca, so bre a União Eco -
nô mi ca Eu ro péia, so bre as nos sas re la ções co mer ci -
a is in ter na ci o na is, per mi te-nos tam bém de ba ter as di -
fi cul da des e os cons tran gi men tos por que so fre o par -
que pro du ti vo bra si le i ro. 

É esse o sen ti do. Acre di to que te mos que de ba -
ter mais em Ple ná rio, nas Co mis sões e cons tru ir mos,
nes se pre pa ro, uma agen da só li da, que pre ci sa ser
um pré-requisito para o nos so in gres so ou não na
Alca ou em ou tro blo co eco nô mi co.

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



SEGUE, NA ÍNTEGRA, A ÚLTIMA
PARTE DO DISCURSO DO SR. SENADOR
PAULO HARTUNG.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, hoje, o lado fra co da
eco no mia bra si le i ra é o dé fi cit ex ter no. Ele li mi ta a
pos si bi li da de de o Bra sil cres cer a ta xas mu i to su pe ri -
o res a 4% ao ano (su pe ra da a cri se ener gé ti ca). Por
um lado por que uma taxa ma i or am pli a ria o dé fi cit ex -
ter no e co lo ca ria em ris co a es ta bi li da de da eco no -
mia; de ou tro, por que a ne ces si da de de ob ten ção de
re cur sos para o re fi nan ci a men to de amor ti za ções e
de par te do dé fi cit cor ren te, im põe a ma nu ten ção da
taxa de ju ros em um pa ta mar que aca ba ini bin do o
pró prio cres ci men to.

Assim, na mes ma me di da em que a ALCA pode
re pre sen tar uma ame a ça, em fun ção da ba i xa com -
pe ti ti vi da de de al guns se to res in ter nos, a dis cus são
dela de cor ren te é es sen ci al para dar vi si bi li da de às
di fi cul da des eco nô mi cas que es ta mos en fren tan do.

Mes mo que ela não es ti ves se em an da men to, o
Bra sil pre ci sa ria am pli ar sua com pe ti ti vi da de a fim de
equa ci o nar pos si bi li da des de cres ci men to, de de sen -
vol vi men to eco nô mi co e para re du zir nos sa ins ta bi li -
da de fren te aos efe i tos da pro pa ga ção in ter na ci o nal
da eco no mia glo ba li za da. 

Pa pel de des ta que de ve rá ter a po lí ti ca de Ciên -
cia e Tec no lo gia, no sen ti do de cri ar um novo pa ta mar 
de de sen vol vi men to sus ten tá vel para o País. Há es tu -
dos que apon tam que, en quan to em nos sa pa u ta de
im por ta ções há uma pre do mi nân cia de pro du tos re la -
ci o na dos com se to res di nâ mi cos da eco no mia mun di -
al, o in ver so ocor re no caso de nos sas ex por ta ções.
Boa par te da am pli a ção da com pe ti ti vi da de bra si le i ra
dos úl ti mos tem pos foi sus ten ta da por ga nhos no âm -
bi to dos pro ces sos de pro du ção, o que pode re pre -
sen tar uma fra gi li da de fren te às es tra té gi as glo ba is
de re a lo ca ção pro du ti va pro mo vi da por em pre sas
mun di a is e pa í ses de sen vol vi dos. 

Há im por tan tes es for ços sen do re a li za dos por
se to res do go ver no, dos Mi nis té ri os do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e de Re la ções
Exte ri o res. Há se to res em pre sa ri a is e or ga ni za ções
não-governamentais tra ba lhan do com uma vi são não
cor po ra ti va. O Con gres so Na ci o nal tem so ma do for -
ças no mes mo sen ti do. Exem plo é a sé rie de au diên -
ci as pú bli cas e de ba tes que es tão sen do pro gra ma -
dos no âm bi to das Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e de Re la ções Exte ri o res para de ba ter o tema.
Pre ci sa mos acre di tar na for ça da par ti ci pa ção e cons -
tru ir uma po si ção na ci o nal co e sa.

A pos tu ra dos em pre sá ri os, con for me pes qui sa
do Da ta fo lha, pu bli ca da no úl ti mo dia 09 de ju nho, é
de apo io à ALCA, mas de des co nhe ci men to so bre os
seus im pac tos. Ape nas 12% con si de ram o País bem
pre pa ra do para com pe tir. 

É mais um ar gu men to em de fe sa da nos sa po si -
ção: 

Pre ci sa mos am pli ar a mo bi li za ção e in ves tir re -
cur sos para me lho rar nos sa ca pa ci da de de ne go ci a -
ção e pro mo ver as re for mas es tru tu ra is que me lho -
rem nos sa com pe ti ti vi da de. 

Pre ci sa mos ga nhar tem po, e nes te caso são ne -
fas tas tan to a in ca pa ci da de de ges tão como as am bi -
güi da des ide o ló gi cas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, por vin te mi -
nu tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como é do co nhe -
ci men to de to dos, já há al guns dias, re ce be mos uma
con vo ca ção para uma nova mis são, qual seja, ocu par
a Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal.

Antes de mim, o ti tu lar era o nos so emi nen te Co -
le ga des ta Casa, Se na dor Fer nan do Be zer ra, a quem
que ro tri bu tar to das as mi nhas ho me na gens. 

A con vo ca ção que re ce bi des ta vez, por tan to,
vem do Po der Exe cu ti vo, aten den do a uma apre sen -
ta ção fe i ta pelo meu Par ti do, o PMDB, com a con fi an -
ça do Pre si den te da Re pú bli ca, com toda a cer te za. A
Sua Exce lên cia – como fa rei ama nhã – an te ci po os
pro fun dos agra de ci men tos e ma ni fes to a con vic ção
de tudo fa zer para hon rar a con fi an ça que tan to o meu 
Par ti do quan to o Pre si den te da Re pú bli ca em mim es -
tão de po si tan do, nes sa hora di fí cil para o Bra sil, nes -
sa hora de cha ma men to, de con vo ca ção da so ci e da -
de, em que a so ci e da de bra si le i ra, mais uma vez, dá
de mons tra ção do seu es pí ri to cí vi co, do exer cí cio da
ci da da nia ao, sem que haja ne nhu ma me di da pu ni ti va 
ou ne nhu ma san ção, co la bo rar efe ti va men te para a
eco no mia de ener gia elé tri ca, que já be i ra os 20%.

Enten do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que não po de ria fur tar-me ao cha ma men to do meu
Par ti do e, prin ci pal men te, ao do Pre si den te da Re pú -
bli ca. Acre di to que é de ver de todo o ci da dão aten der
ao cha ma men to que lhe fa zem, seja em que hora for.
Às ve zes nos mo men tos de di fi cul da de é que de ve -
mos ace i tar o de sa fio, dar a nos sa par ce la de con tri -
bu i ção. A si tu a ção não se es co lhe, as cir cuns tân ci as
exis tem, prin ci pal men te numa qua dra de di fi cul da des
como a des se ins tan te. 



Ocu po esta tri bu na ape nas para di zer que vou
le var co mi go para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal 
os en si na men tos co lhi dos aqui no Se na do, que é a
Casa da Fe de ra ção, que bus ca o equi lí brio da Fe de -
ra ção e que tem como uma de suas ma i o res res pon -
sa bi li da des – se não a ma i or – evi tar os de se qui lí bri os
re gi o na is e so ci a is. Vou le var para essa Pas ta a den sa 
ex pe riên cia vi ven ci a da du ran te es ses seis anos de
man da to no Se na do Fe de ral. Foi aqui com os co le gas 
que dis cu ti ex ten si va men te esse Bra sil de con tras tes,
tão rico e tão de si gual, esse Bra sil que con cen tra ren -
da, que sei que é rico mas, no di zer do pró prio Pre si -
den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, é
um País so ci al men te in jus to. É um País, por tan to, que
não pode pres cin dir da co la bo ra ção de ne nhum de
seus fi lhos. Não pos so pres cin dir da co la bo ra ção de
ne nhum dos meus co le gas. Pre ci so do con cur so de
to dos os Se na do res da Re pú bli ca, pre ci so do con cur -
so de to dos os que com põem o Con gres so Na ci o nal
nes sa ár dua ta re fa.

Pre fi ro até di zer, Sr. Pre si den te, com toda a hu -
mil da de, que que ro a aju da do Se na do da Re pú bli ca.
Qu e ro que aque le Mi nis té rio seja a ex ten são des ta
Casa. Eu que che guei aqui ten do como ban de i ra de
luta as de si gual da des re gi o na is, pe din do que se
olhas se para o in te ri or do País, por que, como re pre -
sen tan te do Esta do de Mato Gros so do Sul, sen tia
como são per ver sas es sas de si gual da des; eu que
che guei aqui em pu nhan do a ban de i ra do de sen vol vi -
men to e di zen do que esse de sen vol vi men to tem, ne -
ces sa ri a men te, que pas sar pelo in te ri or, por que as
nos sas me tró po les es tão exa u ri das, com suas con di -
ções de vida qua se in su por tá ve is, vejo a mi nha ida
para o Mi nis té rio qua se como uma con ti nu i da de des -
sa luta. Vou bus car so lu ções. Não vou para lá com ne -
nhum es pí ri to mi la gre i ro. Vou ocu par aque le Mi nis té -
rio com toda sim pli ci da de, com os pés no chão. Vou
pro cu rar, em pou cos me ses, tal vez, ca mi nhar fir me,
pro cu ran do não er rar, por que, hoje, nes te mun do in te -
i ra men te glo ba li za do, quan do er ra mos, atra sa mos o
pro gres so, atra sa mos o de sen vol vi men to.

Sei que er rar é hu ma no, mas te mos que fa zer
um es for ço in gen te, um gran de es for ço para acer tar
nas nos sas de ci sões, para es co lher a pri o ri da de das
pri o ri da des. E a pri o ri da de das pri o ri da des – eu sin to,
eu sei, como ho mem do in te ri or – pas sa pelo in te ri or.
Está aí a es ta tís ti ca do IBGE mos tran do que a so ci e -
da de bra si le i ra está ca mi nhan do para isso, de mons -
tran do o quan to as ci da des mé di as do Bra sil têm
avan ça do. Sei que o pro ces so in dus tri al já está sa in do 
das gran des ci da des, dos gran des cen tros ur ba nos e

indo para es sas ci da des de por te mé dio. Isso é mu i to
bom para o de sen vol vi men to e para di mi nu ir os de se -
qui lí bri os so ci a is exis ten tes no nos so Bra sil.

Sei que o pro ble ma das de si gual da des re gi o na -
is atin ge to dos in dis tin ta men te. O dra ma do Nor des te, 
por exem plo, re quer um es for ço mo nu men tal de to dos 
os bra si le i ros. A seca que as so la o Nor des te, hoje, é a 
ma i or dos úl ti mos se ten ta anos, agra va da pela cri se
ener gé ti ca sem igual no País. A so ci e da de está fa zen -
do um es for ço de co la bo ra ção, está em pe nha da na
eco no mia de ener gia, a fim de evi tar aque le “apa gão”
que po de rá, sem dú vi da al gu ma, le var à re ces são, ao
de sem pre go, o que é pro fun da men te in de se ja do. Nin -
guém quer isso.

Vou para lá, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de for ma prag má ti ca. Vou para lá para lu -
tar. Vou para lá eti ca men te. Vou para lá para ver se
con se gui mos não dis per sar re cur sos; trans for mar o
pou co em mu i to. E isso sig ni fi ca tra ba lhar com efi ciên -
cia, tra ba lhar com von ta de, tra ba lhar com es pí ri to cí -
vi co, aten der ao dra ma dos ne ces si ta dos, por que ele
é ur gen te, mas não só com so lu ções pa li a ti vas. É pre -
ci so dar pelo me nos os pri me i ros pas sos em di re ção
às so lu ções de fi ni ti vas para os pro ble mas que to dos
os anos acon te cem e para os qua is o Bra sil nun ca
che ga a en con trar a ver da de i ra e de fi ni ti va so lu ção,
como, por exem plo, para a seca do Nor des te.

Ne nhum de nós con se gue con tro lar a na tu re za,
evi den te men te. Mas as nos sas ações po de rão fa zer
com que os efe i tos da na tu re za se jam mi ni mi za dos e
que a po pu la ção so fra me nos. 

Vou ocu par o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
não um mi nis té rio de dis cri mi na ção. E, mais do que o
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, tem que ser o mi -
nis té rio da so li da ri e da de, que una os bra si le i ros, ri cos 
e po bres, para que haja uma me lhor dis tri bu i ção da ri -
que za no País.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ra mez Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois não, 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor Ra mez Te bet, te nho cer te za ab so lu ta de
que o Se na do está per den do, pelo me nos tem po ra ri a -
men te, um gran de va lor, que re pre sen ta a fi gu ra de V.
Exª, e o Go ver no vai ga nhar, por que sa be mos que V.
Exª tra ba lha com des te mor, co ra gem, ho nes ti da de e
efi ciên cia e ha ve rá de hon rar o seu Esta do ao as su mir 
a Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal. Gos ta ria, des de já,
de fa zer um pe di do a V. Exª como nor des ti no e ser gi -
pa no, pois sei que V. Exª é um ho mem iden ti fi ca do



com a be le za da nos sa Re gião, por que já o vi vá ri as
ve zes em aviões indo para o Nor des te co nhe cer as
suas be le zas e o seu povo ge ne ro so e bom. Gos ta ria
que V. Exª se de bru ças se, com a se ri e da de que lhe é
pe cu li ar, na aná li se da ques tão da trans po si ção do rio 
São Fran cis co, ve ri fi can do, prin ci pal men te, que, em -
bo ra seja um pro je to de in te res se na ci o nal, já con fir -
ma do pelo Go ver no Fe de ral, tem que ser adi a do,
nes te mo men to, de vi do ao mapa da seca a que V. Exª 
se re fe riu. No seu lu gar, deve ser re vi ta li za do o pro je -
to de sus ten ta bi li da de da ba cia do rio São Fran cis co.
Te nho cer te za de que V. Exª, ho mem es tu di o so e cri -
te ri o so, em pri me i ro lu gar, irá for ta le cer a nos sa Re -
gião por meio da re cu pe ra ção e vi ta li za ção do nos so
rio, fa zen do com que res sur jam as ma tas ci li a res,
com que o pro ble ma da ero são que está to man do
con ta de mu i tos tre chos seja re sol vi do e, afi nal, com
que o rio vol te a flu ir e pos sa ser ob je to de en ri que ci -
men to da nos sa Re gião e do Bra sil in te i ro. Te nho cer -
te za de que V. Exª, cri te ri o so e jus to como é, ha ve rá
de se de bru çar so bre o pro je to de re vi ta li za ção do rio
São Fran cis co, a fim de que, ama nhã, ele pos sa ser -
vir a ou tros Esta dos. Atu al men te, ele é um rio de bi li ta -
do, pela pro fu são de usi nas hi dre lé tri cas, pela ero são
em suas mar gens – em mu i tos tre chos, o rio está se
tor nan do qua se ina ve gá vel. O for ne ci men to de água,
por exem plo, que é vi tal para Ala go as, po de rá so frer
um gran de ba que, Se na dor Ra mez Te bet, com a ero -
são que está to man do con ta da nos sa Re gião. Já são
oito os Mu ni cí pi os que de i xa ram de re ce ber abas te ci -
men to de água do rio São Fran cis co, por ca u sa, so -
bre tu do, da in ter rup ção do for ne ci men to de água que
hou ve com a que da do vo lu me de água do São Fran -
cis co e a eclo são das se cas. De se jo e es pe ro que V.
Exª te nha gran de su ces so à fren te do Mi nis té rio e que 
ve ri fi que essa ques tão gra ve da re vi ta li za ção do nos -
so rio, que é da ma i or im por tân cia para a uni da de na -
ci o nal.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, vou apro ve i tar a in ter ven -
ção de V. Exª para fa zer al gu mas con fis sões. 

Te nho ou vi do os de ba tes nes ta Casa – e por
isso eu dis se que que ro le var para lá a ex pe riên cia ha -
u ri da aqui, no Se na do da Re pú bli ca –, opi niões con -
trá ri as e a fa vor da trans po si ção de águas do São
Fran cis co. Até isto es tou apren den do: não se ria “das”
águas, mas “de” águas. Cre io que esse seja um ra ci o -
cí nio ele men tar, per mi ta-me afir mar, por que quem
não tem não dá. Isto é, se o rio São Fran cis co não ti -
ver água, tam bém não po de rá for ne cê-la; ele tem que
re ce bê-la. Por tan to, a re vi ta li za ção é pon to pa cí fi co.

Po de mos es tu dar, ou vir a so ci e da de, de ba ter em au -
diên ci as pú bli cas, con vo car os téc ni cos, os en ten di -
dos do as sun to e apro ve i tar os es tu dos que es tão
sen do fe i tos. Mas, po si ti va men te, cu i dar das ma tas
ci li a res e das ero sões é im pres cin dí vel para a so bre -
vi vên cia do rio da in te gra ção na ci o nal. 

O ape lo de V. Exª é o ape lo do bom-senso. Va -
mos re vi ta li zar o rio, por que, se não o fi zer mos, não
po de re mos fa zer o res tan te, pa re ce-me. Isso é de
trans cen den tal im por tân cia. 

No mais, como afir mei no iní cio do meu pro nun -
ci a men to, que ro ou vir a so ci e da de, mas ou vi-la ra pi -
da men te e ou vir prin ci pal men te os re pre sen tan tes da
so ci e da de, os re pre sen tan tes dos Esta dos bra si le i -
ros; e os re pre sen tan tes dos Esta dos bra si le i ros es -
tão aqui, no Se na do da Re pú bli ca. Daí por que as mi -
nhas pa la vras fo ram nes se sen ti do. 

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
um apar te a V. Exª, não sem an tes di zer que co nhe ço
V. Exª há mu i to tem po. V. Exª, an tes de mim, foi Su pe -
rin ten den te da nos sa Su de co, hoje ex tin ta. V. Exª luta
para que o Cen tro-Oeste tam bém te nha uma agên cia
de fo men to, uma agên cia que es tu de o pla ne ja men to
da re gião, que es tu de es tra te gi ca men te o Cen -
tro-Oeste, para que as gran des ri que zas ali exis ten tes 
pos sam ser efi ci en te men te co lo ca das a ser vi ço da
Na ção. 

Com mu i to pra zer, ouço o Se na dor Nova da
Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ra mez Te bet, V. Exª dis põe de dois mi nu tos, e ain da
há 11 ilus tres Se na do res que de se jam apar teá-lo.
Peço a to dos que se jam bre vís si mos, por que pre ci sa -
mos ini ci ar a Ordem do Dia. Te mos um ho rá rio pre es -
ta be le ci do para o iní cio da Ordem do Dia. 

Não de se jo obs ta cu li zar ne nhum dos apar tes,
mas peço a aten ção e a co la bo ra ção de to dos os Srs.
Se na do res para que não pre ju di que mos o iní cio da
Ordem do Dia.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Se rei bre -
ve. Emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, a pas sa gem de
V. Exª pela Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Cen tro-Oeste, com a sua vi são e a sua boa von ta de
de cor ri gir os de se qui lí bri os re gi o na is e cri ar con di -
ções para mos trar toda aque la ri que za do Cen -
tro-Oeste, é um pon to po si ti vo para que te nha mos es -
pe ran ça no sen ti do de que, à fren te do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, V. Exª re vi ta li ze o tra ba lho do de -
sen vol vi men to re gi o nal. Lem bro-me quan do se dis cu -



tia que 10% da po pu la ção da Gran de São Pa u lo, com
um mi lé si mo da su per fí cie do País, con tri bu ía, na que -
le tem po, com 40% da ren da na ci o nal. E o ca mi nho
qual se ria? Bem di zia V. Exª: abrir os es pa ços, as po -
ten ci a li da des do Cen tro-Oeste para atra ir os in ves ti -
men tos das pou pan ças ge ra das em São Pa u lo e che -
gar até a Ama zô nia. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e di zer
que, pe las di re tri zes que aqui apre sen tou, V. Exª vai
ocu par o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal com uma
ori en ta ção bem de fi ni da, em ra zão do seu co nhe ci -
men to, da sua ex pe riên cia no Se na do e do tra ba lho já 
re a li za do em uma re gião como o Cen tro-Oeste, que é 
a so lu ção para mu i tos dos pro ble mas na ci o na is. São
25% da área, con tri bu in do, hoje, tal vez, com 10% da
ren da na ci o nal, mas se tra ta de uma re gião que tem
mu i to po ten ci al para con tri bu ir e pos si bi li tar a cor re -
ção das de si gual da des. Acre di to nas di re tri zes de V.
Exª para ame ni zar o so fri men to da nos sa po pu la ção
ví ti ma da seca, das en chen tes e de ma is ad ver si da -
des cli má ti cas. Pa ra béns a V. Exª. Que Deus o ilu mi -
ne, e que V. Exª con du za o Mi nis té rio com a mes ma
te na ci da de com que exer ceu a sua fun ção na nos sa
sa u do sa Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Cen tro-Oeste, que, ago ra, to dos es pe ra mos seja re vi -
ta li za do com a cri a ção da agên cia de de sen vol vi men -
to re gi o nal. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu é
que, co mo vi do, agra de ço a V. Exª, Se na dor Nova da
Cos ta.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ra mez Te bet, eu gos ta ria de trans mi tir uma re fle -
xão a V. Exª, ago ra que vai as su mir a fun ção de Mi nis -
tro da Inte gra ção Na ci o nal, no sen ti do de como in te -
grar o ter ri tó rio bra si le i ro e, so bre tu do, to dos os bra si -
le i ros. Jun to com o Mi nis tro do De sen vol vi men to
Agrá rio, V. Exª terá que li dar com os pro ble mas da
seca no Nor des te e com o pro ble ma das en chen tes
que, por ve zes, ocor rem no Esta do de V. Exª e em ou -
tros. Essas in tem pé ri es, mu i tas ve zes, aca bam le van -
do mi lhões de fa mí li as ao fla ge lo. Re cen te men te, no
Jor nal do Bra sil, o Mi nis tro Raul Jung mann fez uma
ava li a ção crí ti ca da sis te má ti ca de aten di men to às fa -
mí li as fla ge la das, ob ser van do que se ria in te res san te
ter mos um sis te ma per ma nen te de di re i to para to das
as pes so as. Qual se ria a for ma de, efe ti va men te, ter -
mos esse di re i to para to dos os 170 mi lhões de bra si -
le i ros? Res sal to que te re mos isso quan do ins ti tu ir -

mos no Bra sil o me ca nis mo pelo qual toda a po pu la -
ção – não im por ta a sua con di ção, ori gem, raça, ida -
de, sexo, con di ção ci vil ou so ci o e co nô mi ca – ti ver,
como di re i to ina li e ná vel, a pos si bi li da de de re ce ber
uma ren da su fi ci en te para as suas ne ces si da des vi ta -
is. Eu gos ta ria que V. Exª re fle tis se so bre isso. Qu e ro
trans mi tir a V. Exª vo tos de que pos sa exer cer sua
nova fun ção da me lhor for ma pos sí vel e com o mes -
mo equi lí brio e pre o cu pa ção éti ca com que pro cu rou
con du zir o seu man da to no Se na do Fe de ral. Mu i to
obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, o apar te de V. Exª vai me per mi tir um 
es cla re ci men to. Antes, po rém, agra de ço-lhe as ge ne -
ro sas pa la vras.

O com ba te à seca é ina diá vel e não é ta re fa de
um Mi nis té rio, mas de um go ver no. O go ver no todo
tem de es tar em pe nha do nes sa ta re fa. 

Não é sem ra zão que, mes mo an tes de to mar
pos se, já en trei em con ta to com o Mi nis tro Raul Jung -
mann e, quin ta-feira, se Deus qui ser, será pu bli ca do
um de cre to no qual es ta rá es ta be le ci do que fi ca rá a
car go de S. Exª a co or de na ção para o com ba te à seca 
e à fome no Nor des te, que se cons ti tu em em um ver -
da de i ro fla ge lo, em uma ver go nha na ci o nal. Tal ação
está exa ta men te den tro dos mol des que V. Exª está
pre co ni zan do. Com re cur sos prin ci pal men te do Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal, do Mi nis té rio da Sa ú de
e do Mi nis té rio da Edu ca ção, pro mo ve re mos um mu ti -
rão, pelo qual co me ça re mos, in clu si ve, a apli car na -
que la re gião a bol sa-escola. É uma ten ta ti va de se dar 
uma so lu ção, não sei se de fi ni ti va, mas a me lhor pos -
sí vel, para isso que está vi ti man do ir mãos bra si le i ros
no nos so que ri do Nor des te.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Ra mez Te bet, sabe V. Exª da ale gria e da
cer te za que te mos, hoje, com a as sun ção de V. Exª ao 
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Ale gria por que é
um ir mão nos so, um fi lho nos so, de Mato Gros so do
Sul, que as su me um Mi nis té rio de ta ma nha im por tân -
cia; e cer te za que te mos de que V. Exª pro du zi rá um
tra ba lho dos me lho res para a Re pú bli ca bra si le i ra,
prin ci pal men te por que a sua cul tu ra é uni ver sal. A
gran de pre o cu pa ção que tí nha mos, e que pode ter al -
gum com pa nhe i ro nos so, era a de que esse Mi nis té rio 
qua se sem pre foi di ri gi do por um com pa nhe i ro do
Nor des te, mas sa be mos que não mais a po de mos ter, 



ou qual quer li de ran ça bra si le i ra, por que o co ra ção de
V. Exª é o da so li da ri e da de. V. Exª, com essa cul tu ra
uni ver sal, sabe o quão im por tan te é o exer cí cio des se 
Mi nis té rio, des de que ele seja, re al men te, o de in te -
gra ção e que não haja dis cri mi na ção. Vejo, no sem -
blan te dos meus com pa nhe i ros do Nor des te, do Sul,
do Cen tro-Oeste, en fim, de to das as re giões do País,
que to dos con fi am em V. Exª. E essa con fi an ça é de
fun da men tal im por tân cia, por que é ne ces sá rio, para
que o Bra sil faça a sua in te gra ção per fe i ta, que os Mi -
nis té ri os se jam di ri gi dos por to dos os bra si le i ros, de
to das as re giões. Com essa Pas ta nas mãos de V.
Exª, te mos cer te za de que será fe i to um gran de ser vi -
ço em fa vor dos me nos as sis ti dos, que pre ci sam tan -
to des sa in te gra ção. Por ou tro lado, te mos tam bém a
ale gria de ver que che ga ao Se na do Fe de ral o Dr. Pe -
dro Ubi ra ja ra, su plen te de V. Exª, fi lho de Aqui da u a -
na, a Prin ce sa do Pan ta nal. Te mos cer te za de que
Pe dro Ubi ra ja ra – que está pre sen te no ple ná rio –
subs ti tu i rá V. Exª com in te li gên cia, com essa pers pi -
cá cia, com essa ca pa ci da de de tra ba lho que V. Exª
bem de mons trou no Se na do Fe de ral, que dig ni fi cou e 
hon rou to dos os sul-mato-grossenses. Obri ga do, Se -
na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ju vên cio, as suas pa la vras são pro du to de uma ge ne -
ro si da de mu i to gran de e as re co lho emo ci o na do.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de, des de logo,
para apre sen tar, como V. Exª está fa zen do, o Sr. Pe -
dro Ubi ra ja ra, o qual, ama nhã, se Deus qui ser, es ta rá
re pre sen tan do o Esta do de Mato Gros so no Se na do
Fe de ral, jun ta men te com V. Exª e o Se na dor Lú dio
Co e lho.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Lú dio Co e lho.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Ra mez Te bet, o Pre si den te da Re pú bli ca acer -
tou ao es co lhê-lo para Mi nis tro. O nos so Esta do não é 
mu i to acos tu ma do a ter Mi nis tros nos Go ver nos bra si -
le i ros. Os nos sos ami gos do Esta do per gun tam-me:
“Lú dio, será que vai ser bom?” E eu dis se-lhes: “É cla -
ro que vai! Um Mi nis tro da com pe tên cia e do sen so
prá ti co do Se na dor Ra mez Te bet as se gu ra rá um bom
de sem pe nho, apli can do os re cur sos nas áre as mais
im por tan tes para o nos so País.” V. Exª tem-me afir ma -
do sem pre que se pre o cu pa mu i to com o apri mo ra -
men to da Admi nis tra ção Pú bli ca. Ago ra, V. Exª terá a
opor tu ni da de de pra ti car isso e, prin ci pal men te, de to -
mar as me di das prá ti cas a res pe i to de água po tá vel

para o Nor des te. Não me con for mo que, em ple no Sé -
cu lo XXI, ir mãos nos sos es te jam pas san do sede. Te -
mos que en con trar uma sa í da para isso e es ta mos
con fi an tes em seu de sem pe nho, toda a fa mí lia ma -
to-grossense e a bra si le i ra. Boa sor te é o que lhe de -
se ja mos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS.) – Se na dor 
Lú dio Co e lho, de i xe-me apro ve i tar para con tar al gu -
ma co i sa ao Se na do da Re pú bli ca: o con ten ta men to
que está ocor ren do lá não é por que o Se na dor Ra -
mez Te bet está as su min do um Mi nis té rio, mas pelo
fato de ser a pri me i ra vez na His tó ria – ape sar de o
nos so Esta do ser novo – que Mato Gros so do Sul tem
um Mi nis tro. Co men tei esse fato na ci da de onde nas -
ci, Três La go as, nes se fi nal de se ma na. Sei dis so,
mas tam bém sei que com a sua aju da, com a do Ju -
vên cio, do Pe dro e de to dos os Se na do res das Ban ca -
das de Mato Gros so e de Go iás – do Cen tro-Oeste,
em suma – ire mos dar con ta des se re ca do e abrir ca -
mi nho para que ou tros fi lhos de Mato Gros so tam bém 
te nham uma po si ção como essa e ocu pem uma Pas -
ta, a fim de aju da rem o nos so que ri do Bra sil. É esse o
sen ti men to que me move.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG.) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS.) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG.) – Emi nen te
Se na dor Ra mez Te bet, fu tu ro Mi nis tro da Inte gra ção
Na ci o nal, V. Exª dis se que es pe ra con tar com o apo io
dos Se na do res do Mato Gros so do Sul, do Mato
Gros so e de vá ri os Esta dos que ci tou. Eu me per mi to
di zer-lhe que V. Exª terá tam bém o apo io dos Se na do -
res de Mi nas Ge ra is, por que não te nho dú vi da de que
os nos sos emi nen tes co le gas, Se na do res Fran ce li no
Pe re i ra e Arlin do Por to, es ta rão fa lan do no mes mo
tom. Mi nas Ge ra is é, de cer ta for ma, tam bém Nor des -
te, por que te mos, des de quan do sur giu a Su de ne, em
1960, gran de par te do nos so ter ri tó rio in se ri do na
área de ju ris di ção des se ór gão. Mais re cen te men te, a
emi nen te Se na do ra Jú nia Ma ri se, com o apo io des ta
Casa, ob te ve a ex ten são da área da Su de ne tam bém
ao Vale do Je qui ti nho nha. Então, Mi nas Ge ra is tem
gran de par te do seu ter ri tó rio, aque la me nos fa vo re ci -
da, in se ri da na área da Su de ne. Digo isso por que, de
fato, o Mi nis té rio tem mu i to a ver com a Su de ne e com 
a sede no Nor des te do Bra sil. V. Exª há que sem pre se 
lem brar, emi nen te Se na dor, que o Bra sil é pra ti ca -
men te o País que pos sui mais água po tá vel no mun -
do, algo em tor no de 16% do to tal do Pla ne ta, e que
mais de 70% des sas águas es tão na Ama zô nia. Isso



re pre sen ta mu i to pou co, por que ape nas 3% de toda a 
água do Pla ne ta é doce. Des se per cen tu al, mais de
2/3 es tão nas ca lo tas po la res, por tan to, me nos de 1% 
está nos cur sos d’água, in clu in do o Ama zo nas, o Ne -
gro, o To can tins, o Ta pa jós, o Xin gu, o Pu rus, as sim
como o Mis sis si pi, o Vol ga, o Sena, o Tâ mi sa, o Li -
mat, o Nilo e to dos os gran des rios do mun do. Mes mo
as sim, uma par te des sas águas é sub ter râ nea.
Então, o que exis te de água doce é mu i to pou co. Po -
rém, no Bra sil, como Deus é bra si le i ro, tem mu i ta
água, mas o Nor des te está pas san do sede. Qu an do
se fala em trans po si ção de águas do São Fran cis co, é 
pre ci so que o Go ver no exa mi ne – e te nho cer te za de
que V. Exª irá fa zê-lo – a vi a bi li da de téc ni ca da trans -
po si ção de águas de al gu ma área da Ba cia Ama zô ni -
ca, ou do To can tins, ou co i sa que o va lha, que pos sa
en ri que cer a va zão do São Fran cis co. Te nho no tí cia
de que há vi a bi li da de téc ni ca para esse pro je to e, se
as sim for, não há fal ta de re cur sos para que ele se re -
a li ze, ten do em vis ta a sua im por tân cia eco nô mi ca e
so ci al. Então, emi nen te Mi nis tro, emi nen te Se na dor
Ra mez Te bet, que ro-lhe de se jar tudo de bom à fren te
des se Mi nis té rio, onde, te nho cer te za ab so lu ta, V.
Exª fará um tra ba lho ad mi rá vel. Apren de mos a res pe -
i tá-lo des de que aqui che ga mos, por que vi mos que V. 
Exª, como fa lou mu i to bem o emi nen te co le ga do seu
Esta do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, é um ho mem
de cul tu ra uni ver sal, que vai le var para esse Mi nis té -
rio a sua cul tu ra hu ma nís ti ca, o seu co nhe ci men to, a
sua ex pe riên cia ad mi nis tra ti va tam bém de exe cu ti vo,
e, an tes de tudo, a acu i da de, a sua ca pa ci da de de
dis cer ni men to e a sua com pe tên cia na so lu ção des -
ses pro ble mas que, ob vi a men te, irão con tem plar todo 
o ter ri tó rio bra si le i ro. Mas é pre ci so que V. Exª es te ja
aten to – como V. Exª mes mo já dis se – à re com po si -
ção das ma tas e da ve ge ta ção ci li ar dos rios, não
ape nas a do São Fran cis co, mas de ou tros rios tam -
bém, com ba ten do o seu as so re a men to, por que, a ca -
i xa re du zi da com a ero são, o sol se in cum be de di mi -
nu ir o vo lu me d’água. Então, é pre ci so que esse tra -
ba lho se re a li ze, e ele é viá vel, por que é im por tan te
tan to do pon to de vis ta eco nô mi co como do pon to de
vis ta so ci al. É pre ci so que nós le ve mos um alen to
para o Nor des te. Eu sou con si de ra do, aqui, o quar to
Se na dor da Pa ra í ba e do Rio Gran de do Nor te. No bre 
Se na dor, eu co nhe ço o in te ri or da Pa ra í ba. Sei que lá
cor re mos o ris co de ver mos ir mãos nos sos com sede. 
Mas não é com sede por que a água está dis tan te.
Não. É que a água está fora de con di ções de ser uti li -
za da por que não há. Então, é pre ci so que uma so lu -
ção seja dada. Nós te mos que le var ao Go ver no a
cer te za de que não é ape nas ad mi nis tran do o ca i xa

que nós va mos re sol ver os pro ble mas do Bra sil. Nós
te mos que cu i dar da in fra-estrutura, que, ago ra, não é 
ape nas aque le bi nô mio que le vou Jus ce li no Ku bits -
chek à vi tó ria há 50 anos: ener gia e trans por te. Ago ra, 
te mos um tri nô mio: água, ener gia e trans por te. E o
seu Mi nis té rio, emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, há
que ser de ci si vo nes se tra ba lho de con ven ci men to do 
Go ver no, para que vol te mos a in ves tir no Bra sil real.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
José Alen car, a ami za de é re cí pro ca. V. Exª sabe o
quan to to dos nós te mos apren di do com o no bre Se -
na dor. V. Exª já gran je ou, no Se na do da Re pú bli ca, a
res pe i ta bi li da de pela sua vas ta ex pe riên cia, so bre tu -
do pelo seu es pí ri to cí vi co. Esta rei aguar dan do a pre -
sen ça de V. Exª na que le Mi nis té rio. Do con trá rio, eu
vi rei aqui para me acon se lhar com V. Exª – e sei que
vou le var boas su ges tões.

Agra de ço a V. Exª.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -

mi ta-me V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 

o apar te ao Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -

bre Se na dor Ra mez Te bet, que ro ex pres sar a ale gria, 
a sa tis fa ção e os vo tos de boa sor te fren te ao Mi nis té -
rio. Que aque le mes mo su ces so com que V. Exª sem -
pre se hou ve aqui quan do in cum bi do de mis sões, às
ve zes es pi nho sas, im por tan tes, tra ba lho sas, mas
que, ao fi nal, fo ram exi to sas, das qua is V. Exª sem pre
saiu de ca be ça er gui da e com apla u sos ge ral, que
esse su ces so seja re pe ti do no Mi nis té rio! Evi den te -
men te to dos es ta re mos, com cer te za, mu i to bem
aqui nho a dos. O Mi nis té rio é im por tan te. Digo a V. Exª
ape nas o se guin te: o Mi nis té rio é da Inte gra ção Na ci -
o nal. É pre ci so com pre en der que in te gra ção é jun tar o 
todo. Não de i xe a Ama zô nia, es pe ci al men te o Ama zo -
nas de fora. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Gil ber to Mes tri nho, agra de ço-lhe o apar te. Fi que cer -
to V. Exª de que eu te nho em meus ou vi dos as pa la -
vras da Ban ca da do Ama zo nas e te nho em meu co ra -
ção o es pí ri to cí vi co des ta Ban ca da, que tem aler ta do 
o País para os gra ves ris cos que cor re aque la re gião.
É pre ci so de fen dê-la. É pre ci so ter um pla no de de -
sen vol vi men to para a Ama zô nia. É pre ci so pre ser -
vá-la e cul ti var a sua so be ra nia. Isso é im pres cin dí vel.
Para tan to, é pre ci so olhar em di re ção do de sen vol vi -
men to sus ten tá vel da Ama zô nia – aliás, tema ao qual
V. Exª sem pre, des ta tri bu na, de fen deu: que não nos
es que ça mos do ho mem da Ama zô nia, do ho mem so -
fri do da Ama zô nia, do ho mem po bre da Ama zô nia,



que não tem trans por te na Ama zô nia, que me re ce
todo o nos so res pe i to e toda a nos sa con si de ra ção.

Cer ta men te, ao tra tar mos de as sun tos re la ci o -
na dos com a Ama zô nia, ha ve re mos de con sul tar V.
Exª e os Se na do res Ber nar do Ca bral e Jef fer son Pé -
res para que, jun tos, pos sa mos en con trar a me lhor
so lu ção para aque la re gião.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi ta-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. A se guir,
ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Ra mez Te bet, eu gos ta ria de cum pri -
men tá-lo, de de se jar su ces so a V. Exª fren te ao Mi nis -
té rio da Inte gra ção. Enten do que essa é uma das Pas -
tas mais im por tan tes da Re pú bli ca e que tem uma fi -
na li da de so ci al ex tra or di ná ria: a di mi nu i ção das de si -
gual da des re gi o na is. V. Exª vai as su mir o Mi nis té rio
no mo men to em que as po lí ti cas pú bli cas para di mi -
nu ir as de si gual da des pre ci sam ser co lo ca das em
prá ti ca, no ins tan te em que a Ama zô nia não sabe
como será tra ta da a ques tão após a Su dam – e o Nor -
des te não sabe como es sas ques tões se rão tra ta das
após a Su de ne. Eu, in clu si ve, que ro fa zer um ape lo a
V. Exª no sen ti do de dar pri o ri da de aos pro je tos sé ri os 
e ho nes tos, que es tão sen do to ca dos com cor re ção
pe los em pre sá ri os que es tão na Ama zô nia Le gal e
den tro do Nor des te bra si le i ro e que, abrup ta men te,
fo ram pa ra li sa dos por ca u sa da ex tin ção da Su dam e
da Su de ne. Mas, ao cum pri men tar V. Exª, que ro di zer
da lu ci dez e do acer to po lí ti co do Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so. No ins tan te em que al guns in -
sis tem em ser pig me us da po lí ti ca, no ins tan te em
que al guns in sis tem em ser me no res, em que al guns
in sis tem em não pro cu rar o que une a Base do Go ver -
no e pro cu ram en fa ti zar um ou ou tro de ta lhe que pos -
sa se pa rar, eu en ten do que o Go ver no ga nha mu i to
mais do que V. Exª com a sua pre sen ça no Mi nis té rio.
Eu sei que é um or gu lho para o Esta do de Mato Gros -
so do Sul ter o seu pri me i ro Mi nis tro. Sei que é um or -
gu lho para a bi o gra fia de V. Exª ser o pri me i ro Mi nis tro 
do Esta do de Mato Gros so do Sul, mas sei tam bém
que, nes te ins tan te em que a po pu la ção bra si le i ra er -
gue a ban de i ra da éti ca, o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que não po de ria ter tido me lhor es co lha do que o
nome de V. Exª para este Mi nis té rio da Inte gra ção. Se -
na dor Ra mez, su ces so. V. Exª vai ser, lá no Mi nis té rio,
o or gu lho do Pan ta nal.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros mu i to agra de ci do. Mu i to obri -
ga do mes mo a V. Exª

Peço a V. Exª que seja o meu por ta-voz. Vou di -
zer isso pes so al men te ao Go ver na dor Dan te de Oli -
ve i ra, por que sei que o Go ver na dor, quan do sou be
que ti nha um ho mem do Cen tro-Oeste co gi ta do para
ser Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, pela ami za de
que nos une, pelo tem po em que fi ze mos po lí ti ca jun -
tos, S. Exª pro cu rou le var a sua pa la vra ao Pre si den te
da Re pú bli ca.

Agra de ço a V. Exª e ao seu Go ver na dor.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi -

te-me V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 

o apar te ao no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 

Ra mez Te bet, te nho a cer te za ab so lu ta de que o bri -
lho que V. Exª em pres tou a esta Casa do Con gres so
Na ci o nal, in clu si ve em seus mo men tos mais dra má ti -
cos, o em pres ta rá tam bém ao Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal. Te nho a cer te za tam bém de que V. Exª
dará ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal o re al ce, a
di men são que ele pre ci sa ter, exa ta men te em um
País ca rac te ri za do pela de si gual da de re gi o nal. Con fi -
a mos, to dos, ple na men te em V. Exª. Falo em meu
nome e em nome de to dos os com pa nhe i ros do
PMDB que fi ca ram re al men te fe li zes com a sua es co -
lha. Meus pa ra béns!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª, em nome des ses com pa -
nhe i ros, fa lou com o Pre si den te da Re pú bli ca. O que
mais pos so di zer, a não ser o meu mu i to obri ga do
pela opor tu ni da de que meu Par ti do e o Pre si den te da
Re pú bli ca es tão me pro por ci o nan do de, em uma ou -
tra es fe ra, con ti nu ar con tri bu in do para a pros pe ri da de 
do País?

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te, no bre Se na dor Ra mez Te bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois não, 
no bre Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Ra mez Te bet, ma ni fes to, por meio des te apar te, em
nome dos co le gas de Go iás, a ale gria pela es co lha de 
V. Exª pelo Pre si den te da Re pú bli ca para ocu par o Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Estou cer to de que V.
Exª re a li za rá um gran de tra ba lho à fren te da que la
Pas ta. Co nhe ço bem V. Exª e sei da sua com pe tên cia, 
do seu es pí ri to pú bli co, do seu co nhe ci men to da re a li -
da de bra si le i ra, da vi vên cia com o Cen tro-Oeste,
essa por ta aber ta para a so lu ção dos gran des pro ble -



mas. V. Exª, como Su pe rin ten den te da Su de co e
como Go ver na dor do Esta do de Mato Gros so do Sul
por um pe río do, de mons trou bem isso. E, nes ta Casa, 
con se guiu, tam bém pela com pe tên cia, pelo di na mis -
mo e so bre tu do pela hu mil da de, con quis tar a ad mi ra -
ção e o res pe i to da una ni mi da de dos seus co le gas.
Adi an to que V. Exª não con ta ape nas com a nos sa so -
li da ri e da de, mas tem tam bém - es tou acer to dis so - o
apo io des ta Casa na exe cu ção dos seus pro je tos à
fren te da que la Pas ta. Qu e re mos cum pri men tar o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pela es co lha.
Quem ga nhou com isso foi o País, de po is de ter per di -
do os ser vi ços de ou tro co le ga des ta Casa, Fer nan do
Be zer ra, tam bém tra ba lha dor, ide a lis ta e com pe ten -
te. Estou cer to de que V. Exª está à al tu ra des se car -
go e que, ao to mar pos se, o Go ver no pas sa rá a con -
tar com um ele men to de gran de va lor. E, na tu ral men -
te, V. Exª es ta rá pró xi mo ao Pre si den te, para nor te ar
os ru mos des te Go ver no, a di re ção das de ci sões dos
gran des pro ble mas com os qua is nos de fron ta mos
nos dias atu a is. Se na dor Ra mez Te bet, que Deus o
ilu mi ne e o acom pa nhe em mais esta ta re fa que ora
lhe é en tre gue!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Iris Re zen de, agra de ço V. Exª por ter in vo ca do o
nome de Deus. Fa lan do de co ra ção a co ra ção, sabe o
que peço a Ele nes ta hora? Que eu seja fe liz no Mi nis -
té rio, que eu con si ga dar ao País o que V. Exª deu por
duas ve zes, quan do Mi nis tro da Agri cul tu ra e Mi nis tro
da Jus ti ça, sem fa lar nos ou tros car gos que V. Exª de -
sem pe nhou ao lon go da sua bri lhan te vida pú bli ca.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Ex.ª com mu i to pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Ra mez Te bet, não pos so de i xar de jun tar a mi nha voz
a tan tas que apar te a ram V. Exª nes ta hora em que o
Bra sil vai ga nhar o con cur so da sua sa be do ria, da sua 
in te li gên cia, do seu bri lho e des sa von ta de que o ani -
ma, como mu i to bem dis se em seu dis cur so, a von ta -
de de fa zer do Mi nis té rio da Inte gra ção o mi nis té rio da 
so li da ri e da de. Acre di to na sua ca pa ci da de, já de -
mons tra da em seu de sem pe nho aqui nas vá ri as mis -
sões que o Se na do lhe atri bu iu, e cada vez mais este
de sem pe nho re ve la va o seu va lor e a sua pos tu ra éti -
ca, a in te gri da de, a pro bi da de e essa ca pa ci da de cri -
a ti va re ve la da mais uma vez em seu pro nun ci a men to.
Pa ra be ni zo-o, e tam bém o Go ver no e a Na ção bra si -
le i ra, por esta in ves ti du ra que ama nhã V.Exª terá à
fren te do Mi nis té rio da Inte gra ção. Pa ra béns.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, faz pou co tem po que o co nhe ci. O
con ví vio nos so no Con se lho de Éti ca me foi al ta men te 
sa lu tar. Foi ali que pude ver a sua gran de za de es pí ri -
to, a sua von ta de de ser vir ao nos so que ri do Bra sil.

Cum pri men to V. Exª e agra de ço-lhe ge ne ro sa -
men te as suas pa la vras.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ra mez Te bet, V. Ex ª me con ce de um apar -
te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Ex.ª com mu i to pra zer.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – Sr.
Se na dor Ra mez Te bet, se rei bre ve. De se jo a V. Exª,
em pri me i ro lu gar, boa sor te e que seja fe liz nes sa
mis são que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que está lhe
con fi an do. Nós que o co nhe ce mos, pois ti ve mos o pri -
vi lé gio de um con ví vio fra ter no com V. Exª ao lon go
des tes anos, te mos cer te za de que re ú ne to das as
con di ções para ser um ex ce len te Mi nis tro. V. Exª in te -
gra rá jus ta men te as áre as mais ca ren tes e ne ces si ta -
das do País, mas te nho cer te za de que se de sin cum -
bi rá a con ten to des sa mis são. Fico aqui tor cen do pelo
seu êxi to, que será o de nos sas re giões. Sei que V.
Exª tem a ex pe riên cia, a com pe tên cia e, o que é mais
im por tan te que tudo, o de se jo de fa zer, e de fa zer
bem, de fa zer cor re to.

Seja fe liz. Esta re mos aqui tor cen do pelo seu su -
ces so.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, essa ami za de que nos une é mu i to
for te mes mo. Bas ta ver que eu, mu i tas ve zes, vou à
sua pro cu ra para tro ca de idéi as e de su ges tões. V.
Exª nun ca me fal tou com as lu zes de sua in te li gên cia,
de sua ex pe riên cia e, so bre tu do, com a sua sin ce ri da -
de, com a qual sem pre con ver sa mos so bre os mais
di ver sos as sun tos.

Sou-lhe gra to. Vou le var suas pa la vras como um
gran de in cen ti vo ao meu tra ba lho, se Deus qui ser.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Ra mez Te bet, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço o
apar te de V. Exª.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Ra mez Ta bet, ami za de ma i or não exis te; a nos sa é,
tal vez, a ma i or de to das. Ao lon go dos anos, des tes
anos con tem po râ ne os, a nos sa con vi vên cia sem pre
foi fra ter na. Co me çou an tes da Su pe rin ten dên cia do
De sen vol vi men to do Cen tro-Oeste e con ti nu ou até o
nos so en con tro nes ta Casa. Ti ve mos uma con vi vên -



cia ami ga e sa u dá vel em to das as ini ci a ti vas de que
par ti ci pa mos. Ago ra, quan do o ami go – per mi ta-me a
in ti mi da de – é con vi da do para as su mir o Mi nis té rio da 
Inte gra ção Na ci o nal de mons tra uma pos tu ra de co ra -
gem, de re le van te co nhe ci men to do País para exer -
cer uma fun ção des sa na tu re za. O Bra sil é in di vi sí vel,
no en tan to, te mos o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal. Sig ni fi ca que V. Exª vai con tri bu ir para a in te gra -
ção en tre as di ver sas re giões do País. Mi nas é o
exem plo de um Esta do que pos sui di ver sas re giões
den tro de suas fron te i ras. V. Exª con tri bu i rá ain da
mais para que Mi nas se in te gre ao sen ti men to na ci o -
nal. É esse o nos so en ten di men to. Ultra pas sa da esta
fase da seca – que não vai pas sar ra pi da men te -, V.
Exª vai as su mir di re ta men te to das as fa ce tas do pro -
ble ma nor des ti no. Peço a V. Exª que ob je ti ve trans for -
mar essa me di a ção po lí ti ca en tre o povo e seus re -
pre sen tan tes numa re la ção con tra tu al. A bol -
sa-escola, meu caro Mi nis tro, não pode pas sar pela
me di a ção po lí ti ca, ela deve ser re sul ta do de um con -
tra to de di re i to, a fim de que aque les dez mi lhões de
bra si le i ros que vi vem no Nor des te fome, mi sé ria e po -
bre za te nham nes se ins ti tu to não um fa vor po lí ti co,
mas um con tra to de di re i to que cor res pon da ao de se -
jo de les. Essa subs ti tu i ção de uma re la ção po lí ti ca
por uma con tra tu al é ine ga vel men te um pas so im por -
tan te, não para o êxi to do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, mas para tor nar o Bra sil um país in te gra do
so ci al men te, um País só, um povo só, li vre e so be ra -
no. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, acre di to que hoje V. Exª não se
que i xou de mim. Por nos co nhe cer mos tan to, ou tro
dia V. Exª che gou a afir mar que eu não es ta va pres -
tan do aten ção a suas pa la vras por que meus olhos
não es ta vam cin ti lan tes. A nos sa ami za de teve iní cio
em 1976. V. Exª não men ci o nou a data, mas não tem
ra zão ne nhu ma para não in for má-la por que a sua jo -
vi a li da de é um fato in con tes te. A sua ener gia a ser vi -
ço de Mi nas Ge ra is e do Bra sil é mu i to gran de, e gos -
ta ria de po der con tar com essa ener gia para me es ti -
mu lar e unir-se à mi nha na luta, na nova mis são à
fren te do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Agra de ço 
a V. Exª.

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
um apar te ao Se na dor Pe dro Piva.

O Sr. Pe dro Piva (Blo co/PSDB – SP) – Se na dor
Ra mez Te bet, meu vi zi nho de apar ta men to, meu vi zi -
nho em Mato Gros so do Sul, meu ami go. Não são

ape nas es ses atri bu tos pes so a is que me en tu si as -
mam ao ver V. Exª no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal. V. Exª de i xou sua mar ca com acer to e de di ca ção
em to dos os car gos que ocu pou: De pu ta do Esta du al,
De pu ta do Fe de ral, Pre fe i to de sua ci da de, Su pe rin -
ten den te da Su de co e Se na dor. Se na dor Ra mez Te -
bet, é uma hon ra a ida de V. Exª para o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal. V. Exª vai en ri que cer o Mi nis té -
rio do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Qu an -
do ouço V. Exª di zer que será um de fen sor de Mato
Gros so do Sul, eu con cor do com isso, mas, como a
pró pria de no mi na ção do Mi nis té rio, V. Exª será o Mi -
nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, in te gran do to dos os
Esta dos da Fe de ra ção do Bra sil. Pa ra béns, sa ú de e
fe li ci da des, Mi nis tro!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Pe dro Piva, mu i to obri ga do. Digo a V. Exª que será um
sul-mato-grossense a ser vi ço do Bra sil. É ver da de
que tam bém vou pro cu rar fa zer o de ver de casa, por -
que não pos so de cep ci o nar os que es tão em casa.
Mi nha alma é a de V. Exª, a de quem quer aju dar esse
imen so Bra sil, V. Ex.ª pode es tar cer to dis so.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Con ce -
de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sim, Exª.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te

Se na dor Ra mez Te bet, por inú me ras ve zes V. Ex.ª foi
con vo ca do para de sem pe nhar fun ções as mais di fí -
ce is, as mais com ple xas e até as mais es pi nho sas no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal e se de sin cum biu de
to das elas com ex tre ma com pe tên cia, com rara fe li ci -
da de. Por tan to, mais do que jus to que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so o te nha es co lhi do para
co man dar esse Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, um 
Mi nis té rio que me pa re ce apro pri a do para ser pre en -
chi do por V. Ex.ª, até por que, como ho mem do Cen -
tro-Oeste, co nhe ce as gri tan tes de si gual da des in -
ter-regionais. E sei que V. Exª é a pes soa ide al para
for mu lar, equa ci o nar e exe cu tar as po lí ti cas ca pa zes
de di mi nu ir es sas imen sas de si gual da des. Por tan to,
emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, cum pri men to V. Ex.ª 
e, ao tem po em que lhe de se jo todo o su ces so, cum -
pri men to tam bém o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e que ro as se gu rar-lhe que o To can tins se
sen te con tem pla do na in di ca ção de V. Ex.ª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, quan tas ve zes não pude ad mi rar V.
Ex.ª na tri bu na, de fen den do e fa lan do so bre a sa ú de
do povo bra si le i ro, de fen do me lho res dias para o povo 
bra si le i ro! Qu an tas ve zes não vi V. Exª de fen den do
que um dos ca mi nhos para este País era o da edu ca -



ção! Qu an tas ve zes não vi o fer vor de V. Exª de fen -
den do uma uni ver si da de fe de ral para o Esta do de To -
can tins, jun to com os emi nen tes Se na do res que com -
põem essa Ban ca da tão re pre sen ta ti va e ilus tre!
Agra de ço a V. Exª.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Se na dor Ra mez Te bet, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te a V. Exª.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Se na dor Ra mez Te bet, gos ta ria de de i xar re gis tra do
ra pi da men te que te nho o Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal como uma das Pas tas mais im por tan tes. A pró -
pria pa la vra, no seu con te ú do e no seu peso, se fos se
ava li a da no seu sig ni fi ca do ma i or, sem dú vi da de -
mons tra ria a im por tân cia e a ne ces si da de de esta
Pas ta re al men te atin gir to dos os ob je ti vos a que se
pro põe. V. Exª está apto a as su mir o Mi nis té rio. O tra -
ba lho qua li fi ca do, com pe ten te e fir me que V. Exª sem -
pre de sem pe nhou nes ta Casa de mons tra isso. O tra -
ta men to res pe i to so com to das as Co le gas e os Co le -
gas Par la men ta res cer ta men te se evi den ci a rá no tra -
to que te re mos tam bém e po de re mos con tar de V. Exª 
jun to àque le Mi nis té rio. Qu e re mos tam bém re gis trar o 
tra ba lho de di ca do e com pe ten te que re a li zou o
ex-Ministro, nos so Co le ga Se na dor Fer nan do Be zer -
ra, que es te ve no Rio Gran de do Sul, Se na dor Ra mez
Te bet, e co nhe ceu de per to os an se i os da nos sa so ci -
e da de ga ú cha. Qu e ro aler tar V. Exª, Se na dor Ra mez
Te bet, que en con tra rá na sua mesa, no Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal – es pe ro que não na ga ve ta, nem 
numa pas ta es que ci da –, uma pro pos ta e um pro je to
da mais alta re le vân cia para o Esta do do Rio Gran de
do Sul. Uma pro pos ta cons tru í da pelo Go ver no do
Esta do do Rio Gran de do Sul, pela Assem bléia Le gis -
la ti va do Rio Gran de, pela Ban ca da Fe de ral do Con -
gres so Na ci o nal – Se na do res e De pu ta dos – pela Fi -
ergs – Fe de ra ção das Indús tri as do Rio Gran de do
Sul, tam bém com o apo io dos tra ba lha do res sin di ca -
lis tas do nos so Esta do. Tra ta-se de um pro je to e de
uma pro pos ta que se re fe rem à ques tão da me ta de
sul, uma pro pos ta que bus ca mos trar ao Bra sil, em
pri me i ro lu gar, que o com pro mis so do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so com a me ta de sul do Rio
Gran de pre ci sa ser cum pri da. Te mos pro pos tas con -
cre tas de in fra-estrutura, de de sen vol vi men to, de ge -
ra ção de em pre go, de di ver si fi ca ção da nos sa pro du -
ção da me ta de sul e, prin ci pal men te, ten ta mos mos -
trar que te mos que ace le rar o de sen vol vi men to da ge -
ra ção de em pre go e di mi nu ir, des sa for ma, os pro ble -
mas so ci a is. Espe ro ter de V. Exª uma aten ção es pe ci -

al quan to a essa pro pos ta do Rio Gran de que está
aguar dan do uma res pos ta do Go ver no Fe de ral. Por
meio da sua Pas ta, de sua sa be do ria e do seu tra ba -
lho, te nho cer te za que des lan cha rá. De se jo su ces so
a essa nova mis são que sua car re i ra po lí ti ca lhe im -
põe e que Deus o aben çoe e o ilu mi ne. Mu i to obri ga -
da.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, mu i to obri ga do. Olha re mos com
ca ri nho a re i vin di ca ção que V. Exª faz an tes mes mo
da nos sa pos se.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Mi nis tro Ra -
mez Te bet, co nhe ce mo-nos e so mos ami gos há exa -
ta men te 25 anos. Em 1976, co nhe ci-o na Pre fe i tu ra
de Três La go as e na sua pro pri e da de na que le Mu ni cí -
pio. Até esta data, nada de sa bo nou o seu com por ta -
men to. Te mos cer te za de que nes sa nova em pre i ta da
o seu cré di to para com o Bra sil con ti nu a rá da mes ma
for ma. Mu i to obri ga do e su ces so.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª lem brou o ano de 1976. Qu e ro
di zer que o pro je to que V. Exª as si nou foi cum pri do in -
te gral men te.

Mas que ro pres tar uma ho me na gem a V. Exª.
Sei que to dos aqui tra tam do pro ble ma da ter ra, que
to dos se pre o cu pam com o pro ble ma da agri cul tu ra,
mas peço per mis são aos co le gas para co lo car V. Exª
na di an te i ra de to dos nós, quan do se tra ta de de fen -
der a agri cul tu ra nes te País.

Qu e ro pres tar-lhe essa ho me na gem por que a
en ten do me re ci da.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Sr. Mi nis tro 

Ra mez Te bet, que ro an tes de mais nada de se jar-lhe
mu i ta sor te. Há pro ble mas emer gen ci a is, como é o
caso da seca; há pro ble mas de mé dio pra zo, como é o 
caso da trans po si ção; há pro ble mas de toda or dem e
sei que V. Exª irá bus car so lu ção para to dos eles.
Cabe a nós, do seu Par ti do, lu tar para que esse Mi nis -
té rio te nha for ça e re cur sos, por que dis cur so não irá
ope rar mi la gres. V. Exª pre ci sa rá de re cur sos, e nós,
com cer te za, va mos pe dir ao Go ver no que apor te re -
cur sos de modo que V. Exª pos sa en fren tar as áre as
que de vem ser es tru tu ra das, as sim como os aci den -
tes que ocor re rem, como as en chen tes e as ati vi da -
des pró pri as da De fe sa Ci vil, que tam bém per ten cem
à Pas ta que V. Exª pas sa a ocu par, pois sem re cur sos, 



não é pos sí vel aten der às jus tas re i vin di ca ções e so -
lu ci o nar to dos os pro ble mas. De se jo a V. Exª mu i ta
sor te. Con te com o nos so apo io.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª es ta va che gan do ao ple ná rio,
quan do me re fe ri a um de cre to que de ve rá ser pu bli -
ca do, cre io, na pró xi ma 5ª fe i ra. O fe nô me no da seca,
a que V. Exª se re fe riu, não só afli ge o Nor des te, mas
tam bém atin ge o co ra ção de to dos os bra si le i ros.
Esse de cre to pre vê uma es pé cie de mu ti rão. Va mos
ver se, mes mo com pou cos re cur sos, con se gui mos
che gar a uma so lu ção de fi ni ti va para, efe ti va men te,
com ba ter as con se qüên ci as da seca no Nor des te. V.
Exª es te ja cer to dis so.

Sa be mos das di fi cul da des e dos par cos re cur -
sos com os qua is con ta mos, mas é pre ci so jun tar tudo 
e fa zer um mu ti rão para so cor rer aque les nos sos ir -
mãos que es tão ne ces si ta dos.

Ouço a Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ra mez Te bet, qua se Mi nis tro da Inte gra ção, que ro di -
zer a V. Exª que a sua atu a ção aqui no Se na do da Re -
pú bli ca não enal te ceu ape nas a sua pes soa, mas
tam bém o nos so Par ti do. V. Exª re a li zou vá ri os tra ba -
lhos de alta re le vân cia em vá ri as Co mis sões, prin ci -
pal men te na Co mis são de Éti ca. V. Exª pôde mos trar
ao Bra sil que o Se na do não é o que di zem lá fora.
Exis tem ho mens e mu lhe res sé ri os, com pe ten tes,
pre o cu pa dos com os pro ble mas do Bra sil. V. Exª teve
uma atu a ção bri lhan te. Sem pre mu i to au tên ti co, agiu
com bas tan te trans pa rên cia e em ne nhum mo men to,
por mais que te nha ha vi do crí ti cas pela im pren sa, V.
Exª ti tu be ou. Então, isso é mo ti vo de mu i to or gu lho
para nós, prin ci pal men te para os in te gran tes da Ban -
ca da do PMDB. Te nho cer te za de que, em bo ra a sua
sa í da do Se na do vá de i xar cer ta la cu na em nos so
Par ti do, V. Exª vai de sem pe nhar um pa pel im por tan te
para o nos so País e para o povo bra si le i ro, prin ci pal -
men te para aque les que vi vem nas re giões mais ca -
ren tes. Qu e ro, mais uma vez, di zer que a no me a ção
de V. Exª me ca u sou não só or gu lho, mas tam bém
cer ta tran qüi li da de, por que sa be mos que po de mos
con tar com sua com pre en são. Vi ve mos na re gião
ama zô ni ca, que em bo ra rica, re ce be pou cos in ves ti -
men tos e o de se qui lí brio re gi o nal au men ta a cada
ano. Eu só la men to o fato de Exª fi car por um cur to pe -
río do nes se Mi nis té rio, um ano e pou co, mas como
sabe apro ve i tar mu i to bem o tem po, te nho cer te za de
que, quan do de i xar o car go para ser can di da to, no
ano 2002, seus co le gas do Se na do e prin ci pal men te
nós pe e me de bis tas ain da va mos fi car mais or gu lho -

sos de V. Exª em vir tu de do tra ba lho que re a li zou no
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Que Deus o ilu mi -
ne cada vez mais e que con ti nue sen do essa pes soa
bri lhan te que tem sido até hoje.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, mu i to agra de ci do pe las suas gen tis
pa la vras. Sabe V. Exª que nos une essa ami za de mu i -
to for te, bem como a ad mi ra ção que te nho por V. Exª,
que sem pre me dis tin guiu tan to den tro do Par ti do
como fora dele. Por tan to, só te nho o que agra de cer a
V. Exª.

Ouço o no bre Se na dor Mo re i ra Men des.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor

Ra mez Te bet, não pos so de i xar de re gis trar, em nome 
do Esta do de Ron dô nia, a ale gria em vê-lo ser con du -
zi do ao pos to de Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal.
Faço isso com or gu lho, por que apren di a ad mi rá-lo,
ape sar do pou co tem po que te nho nes ta Casa. Apren -
di mu i to com V. Exª e te nho cer te za de que V. Exª ha -
ve rá de se de sin cum bir des sa im por tan te mis são, as -
sim como sou be se con du zir du ran te a sua per ma -
nên cia no Se na do Fe de ral. Re ce ba o ca ri nho e o re -
co nhe ci men to da Ban ca da de Ron dô nia pela as cen -
são a esse car go tão im por tan te.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Mo re i ra Men des, agra de ço-lhe mu i to. V. Exª sabe o
quan to o es ti mo e o quan to va le ram os bons en con -
tros em que es ti ve mos jun tos nes ta Casa. Mes mo fora 
do ple ná rio, dis cu ti mos os pro ble mas do país, V. Exª
fa lan do com ca ri nho do Esta do de Ron dô nia e eu de -
fen den do o meu Esta do, Mato Gros so do Sul. Tam -
bém sabe o quan to cho ra mos as nos sas di fi cul da des.

Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to.
O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Ra -

mez Te bet, mes mo de po is de ha ver o Se na dor José
Alen car usa do da pa la vra, con fir man do a po si ção da
Ban ca da de Mi nas Ge ra is nes ta Casa – eu não es ta -
va no ple ná rio e já agra de ci ao meu com pa nhe i ro de
Ban ca da por tê-lo cum pri men ta do –, fiz ques tão de
de se jar-lhe mu i to su ces so à fren te do Mi nis té rio. De -
se jo que toda a sua ex pe riên cia, todo o seu vi gor, toda 
a sua von ta de de re a li zar e de cor ri gir as de si gual da -
des so ci a is des te País se jam usa dos para que o de -
sen vol vi men to pos sa ser im ple men ta do de ma ne i ra
mais am pla; e que a sua ex pe riên cia de vida pú bli ca e
a sua se ri e da de pos sam ser co lo ca dos a ser vi ço des -
se Mi nis té rio. Fiz ques tão de usar da pa la vra, para di -
zer que aqui es ta rei como V. Exª sem pre es te ve quan -
do eu era Mi nis tro da Agri cul tu ra. V. Exª bus ca va sem -
pre en fa ti zar e apo i ar as ações do Mi nis té rio. Eu me
po si ci o na rei como um co le ga de Se na do e, além dis -



so, como um ami go que quer dar todo o su por te, nes -
ta Casa, para que o que for im ple men ta do pelo seu
Mi nis té rio pos sa ter o re co nhe ci men to da po pu la ção
bra si le i ra. Mu i to su ces so e que seja mu i to fe liz con tri -
bu in do com o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Arlin do Por to, a sua pas sa gem pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra foi pro du ti va e bri lhan te. Peço a Deus que
a mi nha pas sa gem pelo Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal fi que pelo me nos per to do bri lhan tis mo com
que V. Exª se hou ve à fren te do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra. Mu i to obri ga do a V. Exª.

Ouço o Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Ra mez Te bet, o Cen tro-Oeste está mu i to fe liz com a
sua in di ca ção para esse im por tan te car go. Nos sa re -
gião é a so lu ção para o Bra sil. V. Exª sabe, por que
par ti ci pou dos de ba tes, que o Cen tro-Oeste tem um
pro gra ma cha ma do Pro de co, que pode ala van car o
de sen vol vi men to do País. Ele pode per fe i ta men te
des vi ar a mi gra ção in ter na do Su des te, que já está in -
cha do, para o Cen tro-Oeste, uma re gião que tem tudo 
por fa zer e tan to para pro du zir. Como su pe rin ten den te 
da Su de co, V. Exª já de mons trou ser um ho mem afi -
na do com a re gião. Com toda a di fi cul da de fi nan ce i ra
do Go ver no Sar ney, en con trou for ças po lí ti cas para
ala van car re cur sos e apli car no Cen tro-Oeste. Qu an -
do fui Go ver na dor, V. Exª apo i ou vá ri os pro je tos so ci -
a is que o Go ver no do Esta do ide a li zou para a po pu la -
ção mais ca ren te do nos so Esta do. Por vá ri as ve zes,
V. Exª foi a Mato Gros so não só le var a sua pre sen ça
como tam bém re cur sos para aten der a de man da da -
que le pes so al de ba i xa ren da e das lo ca li da des ru ra is
do meu Esta do prin ci pal men te. Te nho cer te za de que, 
no Mi nis té rio, V. Exª irá olhar com ca ri nho para todo o
Bra sil. Exis tem ou tras re giões tam bém ca ren tes e ne -
ces si ta das, mas V. Exª vai olhar com ca ri nho para o
nos so Cen tro-Oeste e aju dar a ala van car e de sen vol -
ver aque les gran des pro gra mas que o Cen tro-Oeste
es pe ra. O Bra sil pode se tor nar ra pi da men te o de ten -
tor do co mér cio de ali men tos do mun do, e o Cen -
tro-Oeste tem con di ções para isso, sem con cor ren tes. 
Bas ta que nos dêem o mí ni mo de apo io e de in -
fra-estrutura para fa zer a agro in dus tri a li za ção do
Cen tro-Oeste. Nós, do Cen tro-Oeste, es ta mos or gu -
lho sos com a no me a ção de V. Exª para esse car go.
Esta re mos pre sen tes, ama nhã, na pos se e va mos es -
tar ao seu lado, acom pa nhan do o dia-a-dia de sua
atu a ção no Mi nis té rio, aju dan do, co la bo ran do, dan do

idéi as. Pa ra béns a V. Exª. De se jo-lhe todo o êxi to no
exer cí cio des ta im por tan te mis são.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Be zer ra, V. Exª me faz lem brar da atu a ção que
teve como Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so, re -
a li zan do um Go ver no emi nen te men te so ci al. Re cor -
do-me do tra ba lho con jun to que re a li za mos – V. Exª
como Go ver na dor e eu na Su pe rin ten dên cia do De -
sen vol vi men to do Cen tro-Oeste. Não fos sem os bons
pro je tos que V. Exª apre sen tou e a luta que tive para
ala van car re cur sos, não te ría mos fe i to essa par ce ria
a ser vi ço do Go ver no do Esta do de Mato Gros so.
Agra de ço a V. Exª as ge ne ro sas pa la vras.

O Sr. Ser gio Ma cha do (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ra mez Te bet, con ce de-me V. Exª um apar -
te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ser gio Ma cha do (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Ra mez Te bet, é uma gran de sa tis fa ção para
nós, Se na do res, vê-lo ocu par o Mi nis té rio da Inte gra -
ção Na ci o nal, Pas ta que tem por ob je ti vo in te grar o
Bra sil e que está a de sen vol ver o Pro gra ma de Com -
ba te à Po bre za. Nós que es ti ve mos jun tos no Se na do
em di ver sas ba ta lhas sa be mos da sen si bi li da de de V.
Exª e que po de re mos con tar com o seu bom-senso
na con du ção des sas lu tas para mu dar es tru tu ral men -
te o Bra sil, para fa zer com que as ques tões re fe ren tes 
ao Nor des te – a seca, a fal ta de água, o car ro-pipa –
trans for mem-se em fa tos do pas sa do. Te nho cer te za
de que V. Exª, como Mi nis tro, terá a sen si bi li da de para 
avan çar nes ses pro gra mas, com de ter mi na ção, co ra -
gem e trans pa rên cia. Estou cer to de que te re mos, no
Mi nis té rio, uma pes soa que es ta rá pre o cu pa da com a 
in te gra ção do Bra sil e que dará, nes te mo men to, a
gran de con tri bu i ção para que pos sa mos avan çar na
luta con tra a po bre za, ofe re cen do al ter na ti vas e fa -
zen do a in clu são so ci al. Fico mu i to fe liz com a no me a -
ção de V. Exª. Con te com os seus Com pa nhe i ros do
Se na do nes sa luta que tam bém é do Bra sil.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ser gio Ma cha do, agra de ço mu i to a V. Exª, que sabe a
que es tou-me re fe rin do. Des de o pri me i ro mo men to,
V. Exª foi da que les que me têm es ti mu la do na mi nha
luta no Se na do. Sou-lhe gra to por isso.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Ra mez Te bet, não nego a má goa que sin to ao ver V.



Exª de i xar a Casa. Esta va mu i to acos tu ma do a re ce -
ber con se lhos de V. Exª e a vê-lo ca mi nhar pe los cor -
re do res da Casa nos mo men tos mais im por tan tes do
Se na do, dan do ori en ta ção. Te nho cer te za de que seu 
Su plen te me re ce o nos so ma i or res pe i to, mas V. Exª
de i xa rá uma la cu na mu i to gran de nes ta Casa, pois
ob te ve al gu mas vi tó ri as pes so a is de com pe tên cia
que mar cam in de le vel men te a sua bi o gra fia. V. Exª
pre si diu uma Co mis são Espe ci al que, a ri gor, se ana -
li sar mos, nem po de ria ter sido cons ti tu í da. Não as si -
nei o seu re que ri men to de ins ta la ção, mas par ti ci pei
dela. Com com pe tên cia e tra ba lho, V. Exª ca mi nhou
per ma nen te men te em fio de ara me e con du ziu a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to que tra tou do Po der
Ju di ciá rio com ca pa ci da de e cre di bi li da de tais que
não ti ve mos ne nhu ma di ver gên cia. O Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral tam bém par ti ci pou – e o re sul ta do foi al ta -
men te po si ti vo – da re fe ri da CPI, que nun ca ti nha
ocor ri do na his tó ria des ta Casa. V. Exª, en tre tan to,
sou be ti rá-la da que les ru mos ini ci a is que co lo ca ram
os Po de res em con fron to e ini ci ou um be lís si mo tra -
ba lho de re cons tru ção do Po der Ju di ciá rio. V. Exª en -
fren tou, há pou co, dois acon te ci men tos di fí ce is no
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, que, pela
pri me i ra vez na his tó ria, se re u niu e afas tou um Co le -
ga des ta Casa e, no ano se guin te, de ter mi nou o afas -
ta men to de mais dois com pa nhe i ros. Em am bos os
ca sos, V. Exª agiu como um ma gis tra do. Sen do pro -
mo tor pú bli co e co nhe ce dor pro fun do da ma té ria do
ou tro lado da lei, agiu com com pe tên cia e se ri e da de,
tra tan do ques tões as mais dra má ti cas, di fí ce is e im -
pre vi sí ve is en vol ven do pro mo to res. Não te nho ne -
nhu ma dú vi da de que a Co mis são che gou ao fi nal da
ma ne i ra que che gou gra ças ao tra ba lho de V. Ex.ª. É
o des ti no. Era na tu ral que V. Ex.ª, que já foi do Po der
Ju di ciá rio, como pro mo tor, que já foi Go ver na dor de
seu Esta do, que está aqui no Se na do Fe de ral, ti ves se 
de ir para o Po der Exe cu ti vo. Ace i ta o Mi nis té rio numa 
hora di fí cil. V. Ex.ª é o pri me i ro Mi nis tro do Mato Gros -
so do Sul, essa é uma mar ca que hon ra e dig ni fi ca o
Esta do. Sei que, de cer ta for ma, V. Ex.ª não teve nem
con di ções de pen sar em não ace i tar a hon ra ria, tal a
jus ta va i da de do seu Esta do. V. Ex.ª vai para o Mi nis -
té rio numa hora di fí cil no Go ver no, di fí cil no Mi nis té rio
que vai as su mir, di fí cil no nos so Par ti do, nas in ter ro -
ga ções que nos as su mem – qual será o nos so des ti -
no e qual será o nos so ca mi nho? Em meio a isso
tudo, V. Ex.ª tem o ges to e a co ra gem e ace i ta o de sa -
fio. Que bom, meu que ri do Se na dor, que o Bra sil te -
nha vul tos como V. Ex.ª. Sa be mos que pode ser no
Go ver no do Mato Gros so do Sul, pode ser no Con se -
lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, pode ser na CPI,

pode ser no Se na do Fe de ral, pode ser no Mi nis té rio,
o Te bet é o Te bet. A sua hon ra, a sua dig ni da de, o
seu co nhe ci men to ju rí di co, a sua ca pa ci da de, a sua
se ri e da de, tudo será sem pre o mes mo. Só não será o
mes mo este Se na do Fe de ral, de modo es pe ci al para
mim, um lu gar va zio, por não vê-lo aqui, com o seu
olhar, com a sua fir me za e a ori en ta ção que V. Exª
dava para mu i to mais pes so as do que pos sa ima gi -
nar. Pa ra béns ao Bra sil! Pa ra béns ao Mato Gros so do 
Sul! Nós o fe li ci ta mos!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Pe dro Si mon, vou pe dir li cen ça a V. Exª para não res -
pon der o seu apar te. Sabe por quê? Por que está pre -
sen te nes ta Casa um fi lho meu que mu i to o ad mi ra.

Qu e ro agra de cer a V. Exª por esse apar te tão ju -
di ci o so e ge ne ro so que me faz na pre sen ça de um fi -
lho que ri do que tan to o es ti ma. É a res pos ta que dou a 
V. Exª, trans mi tin do-lhe, tam bém, a mi nha ami za de e
a de to dos os meus fa mi li a res.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Dr. Ra mez Te -
bet, te nho pou co a fa lar, di an te das ma ni fes ta ções a
res pe i to da con du ta de V. Exª. Mas não po de ria, pela
con vi vên cia que ti ve mos du ran te es ses anos, mes mo
an tes de ser mos Se na do res, pelo ca ri nho e res pe i to
que te nho por V. Exª e, ago ra, na pre sen ça dos seus
fa mi li a res, de i xar de lhe de se jar boa sor te e que Deus
es te ja a seu lado, sem pre in ter vin do, para me lho rar
essa si tu a ção das áre as po bres do País. Bem di zia o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra: V. Exª não será Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal, V. Exª será Mi nis tro da Inte -
gra ção So ci al, pe las gran des di fi cul da des que de ter -
mi na dos se to res das Re giões Nor te e Nor des te en -
fren tam. Ain da on tem, o Jor nal Na ci o nal mos trou o
que é a fome, o de ses pe ro de al gu mas pes so as, com
lá gri mas nos olhos, para di zer aos fi lhos que não ti -
nham o que co mer. E V. Exª ho me na ge ia seu fi lho
aqui pre sen te, que, gra ças a Deus, pu de mos pro por -
ci o nar a nos sos fi lhos edu ca ção, sa ú de e ali men ta -
ção. V. Exª terá uma mis são sa gra da, Se na dor. Por
essa ra zão, peço que Deus lhe acom pa nhe e dê tran -
qüi li da de, de di ca ção e a vi são de na ci o na li da de que
V. Exª pos sui e que o Bra sil tan to ne ces si ta atu al men -
te. Boa sor te!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª to cou em um pon to fun da men tal. 
E só po lí ti co age as sim. Nós, des te Se na do da Re pú -
bli ca, não pre ci sá va mos as sis tir a re por ta gens de te -



le vi são para nos sen si bi li zar mos. Per cor re mos o Bra -
sil, so mos po lí ti cos que pi sa mos no bar ro, que va mos
de casa em casa, como em meu Esta do, por exem -
plo, e sa be mos das di fi cul da des imen sas pe las qua is
pas sa o povo bra si le i ro. So mos da que les que nos
sen si bi li za mos com a fome, com a mi sé ria, com a dor
do nos so se me lhan te. 

Por tan to, eu gos ta ria de apro ve i tar o apar te de
V. Exª a fim de trans mi tir uma men sa gem à ju ven tu de
bra si le i ra, ao povo bra si le i ro, para di zer que a po lí ti ca
é uma ati vi da de no bre, a mais no bre das ati vi da des,
pois à ela cabe de ci dir so bre o des ti no de to dos. E que 
Deus nos dê for ças para for mar mos um mu ti rão para
apa gar de vez do País essa fome e essa mi sé ria. E
nin guém pode cor rer do cha ma men to de um Par ti do e 
de um Pre si den te da Re pú bli ca para ten tar co la bo rar
para a so lu ção des se pro ble ma, que, por cer to, não
será so lu ci o na do nem em um nem em dois anos, mas 
que po de rá ser so lu ci o na do num me nor es pa ço de
tem po pos sí vel, se hou ver de di ca ção, se hou ver le al -
da de, se hou ver es pí ri to cí vi co, se hou ver de ter mi na -
ção, se hou ver von ta de po lí ti ca de re al men te fa zer um 
Bra sil mais igual e mais fra ter no. Obri ga do, Se na dor
Ro meu Tuma.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Ra mez Te bet, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ou ço-o
com pra zer, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Meu
caro ami go e Se na dor Ra mez Te bet, eu já tive opor tu -
ni da de de sa u dar V. Exª na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Mas que ro aqui, nes ta tar de, 
no va men te re a fir mar a mi nha cer te za de que V. Exª
será um gran de Mi nis tro da Inte gra ção. Nós nos co -
nhe ce mos há mu i to tem po, V. Exª na Su de co, e eu, no 
Pro je to Ron don, am bos no mes mo pré dio do ane xo
do Mi nis té rio do Inte ri or. Des de àque la épo ca, V. Exª
cons tru iu sua car re i ra cen tra da na se ri e da de, nos
prin cí pi os mo ra is, na com pe tên cia e no com pro mis so
com as re giões mais dis tan tes des te País. Eu te nho
cer te za de que a es co lha do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que foi mu i to fe liz e de que V. Exª será o Mi nis tro
da Inte gra ção Na ci o nal e ze la rá pe las re giões mais
po bres, como a mi nha Re gião Nor te, que pre ci sa re -
al men te de pro je tos para tra zer o de sen vol vi men to re -
gi o nal a pa ta ma res ace i tá ve is. Eu que ro co lo car a V.
Exª que te nho cer te za, tam bém, de que esta Casa es -
ta rá ao seu lado. Nós es ta re mos lu tan do ao lado do
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal na Co mis são de
Orça men to para alo car re cur sos, a fim de que o Mi nis -
té rio pos sa exe cu tar pro je tos e pro gra mas im por tan -

tes. Con te co nos co, seja fe liz, e te nho cer te za de que
vai o Bra sil re co nhe cer, mais cedo do que V. Exª pen -
sa, as gran des re a li za ções e os gran des tra ba lhos
que V. Exª vai re a li zar em prol do nos so povo. Meus
pa ra béns e seja fe liz no Mi nis té rio!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agra de -
ço imen sa men te o apar te de V. Exª. Lem bro-me de V.
Exª como Pre si den te da Fu nai. E me vem à men te
para me ins pi rar nes sa luta, nes se tra ba lho, por que
ve nho da ter ra de Ron don, o qual foi um gran de ide a -
lis ta. O nos so Mi nis té rio cha ma-se Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, e nin guém bus cou tan to a in te gra -
ção nes te País quan to ele, o sím bo lo da in te gra ção
nes te País, o Ma re chal Ron don.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) – Se -
na dor Ra mez Te bet, somo meus sen ti men tos ao sen -
ti men to des ta Casa e o sa ú do com a cer te za de que o
Bra sil vai ga nhar um gran de Mi nis tro. Co nhe ço seu
es pí ri to pú bli co, sua in te li gên cia e seu ta len to. Esti ve
em sua ci da de sen do seu hós pe de e sei da sua hos pi -
ta li da de e da sua gran de za de co ra ção. Sei o quan to
V. Exª é ad mi ra do e que ri do pelo seu ges to e pela sua
al ti vez. Te nho a cer te za de que V. Exª dará ao Bra sil
uma con tri bu i ção mu i to va li o sa à fren te do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal. E o Nor des te ma ni fes ta a sua 
con fi an ça no seu tra ba lho, pois V. Exª é um ho mem
sen sí vel e co nhe ce to das as re giões bra si le i ras.
Asso cio-me a es ses sen ti men tos, di zen do de for ma
es pe ci al da ad mi ra ção e do res pe i to que lhe te nho e
da cer te za que man te nho de que V. Exª fará um gran -
de tra ba lho à fren te do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci -
o nal. De se jo a V. Exª mu i to su ces so, pa ra béns e fe li ci -
da des. Con te co mi go aqui e onde es ti ver para aju -
dá-lo, mo des ta men te, no que for pos sí vel.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima, sabe V. Exª da nos sa ami za de.
Mato Gros so do Sul sen te sa u da des da sua vi si ta.
Apro ve i to para di zer, de pú bli co, que um dos gran des
dis cur sos que ouvi nes ta Casa foi o de V. Exª so bre o
Ve lho Chi co, o rio São Fran cis co, rio da in te gra ção na -
ci o nal, can ta do em ver so por V. Exª.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) – Mu -
i to obri ga do a V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se na dor Ra -
mez Te bet, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço o
apar te de V. Exª. 



O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Meu caro Se -
na dor Ra mez Te bet, Mi nis tro, aqui fala o nor des ti no
do se mi-árido. Na mi nha ter ra, Mi nis tro, há hoje 120
mil la vra do res que per de ram o seu plan tio e es tão vi -
ven do de ces tas bá si cas. Co nhe ço V. Exª, to dos nós
co nhe ce mos, e sa be mos da sua ca pa ci da de e da sua 
com pe tên cia. Esta re mos re u ni dos, no pró xi mo dia 30, 
na ci da de de Pi cos, com os re pre sen tan tes des ses
120 mil la vra do res para tra tar mos de um pro je to que
ago ra di rei a V. Exª: tra ta-se de um pro je to de plan tio
de ma mo na para trans for má-la em óleo di e sel, a fim
de que a Pe tro bras não im por te tan to e dê tra ba lho ao 
nor des ti no, por que a ma mo na, meu caro Mi nis tro, não 
tem medo de seca. Esse pro je to, Mi nis tro, dará opor -
tu ni da des aos nor des ti nos. Le va rei o pro je to a V. Exª e 
te nho a cer te za de que terá o seu apo io. O Nor des te
fi ca rá agra de ci do e par ti cu lar men te o Pi a uí. Pa ra -
béns, Mi nis tro Ra mez Te bet! V. Exª con ta co nos co em 
sua nova mis são no bre e pa trió ti ca.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mu i to
obri ga do, Se na dor.

V. Exª ha via con ver sa do co mi go a res pe i to do
as sun to. Vou aguar dar sua vi si ta. Já é o ter ce i ro pro je -
to a res pe i to do qual con ver sa mos e V. Exª sem pre o
faz com en tu si as mo. São pro je tos que sig ni fi cam mu i -
to para a re gião que V. Exª tão bem re pre sen ta nes ta
Casa.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
con ce de-me um apar te, no bre Se na dor Ra mez Te -
bet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, V. Exª me hon ra rá mu i to.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ra mez Te bet, faço este apar te pelo res pe i to que
te nho por V. Exª. Res pe i to con quis ta do por meio da
con vi vên cia de mo crá ti ca e res pe i to sa que ti ve mos a
opor tu ni da de de con so li dar. É evi den te que V. Exª
sabe que não acre di to no Go ver no;. são pra ti ca men te 
sete anos. Não acre di to nas cha ma das obras es tru tu -
ran tes para o meu Nor des te. Não acre di to nas al ter -
na ti vas para mi ni mi zar o im pac to das de si gual da des
re gi o na is, e su pe rar a fome, a mi sé ria, a hu mi lha ção e 
o so fri men to. Não acre di to, por que o Go ver no deu de -
mons tra ções con cre tas e ab so lu tas de que não é ca -
paz de fa zê-lo, de que não tem com pro mis so de fa -
zê-lo. Pelo res pe i to que te nho por V. Exª, gos ta ria de
fa zer três ape los ex tre ma men te ob je ti vos. Não con fio
no Go ver no, mas não apos to no “quan to pior me lhor”.
Apos ta ria no “quan to pior me lhor”, se fos sem para o
pre ci pí cio o pró prio Go ver no, suas li de ran ças, o Pre -
si den te da Re pú bli ca. Mas não são eles que vão para

o pre ci pí cio. Tam bém não são os nos sos fi lhos que
vão para o pre ci pí cio. Vai para o pre ci pí cio a gran de
ma i o ria da po pu la ção po bre. Por tan to, essa con ver sa 
de que a Opo si ção apos ta no “quan to pior me lhor” é
men ti ra, é dis cur so de ma gó gi co. Não agi mos as sim,
pelo ca ri nho, es ti ma, e con si de ra ção que te mos pela
gran de ma i o ria do povo bra si le i ro. Se na dor Ra mez
Te bet, pelo res pe i to que te nho a V. Exª, fa ço-lhe três
ape los. A Ban ca da do Nor des te, em au diên cia pro -
mo vi da pelo Lí der do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, teve opor tu ni da de de apre sen tar, di an te dos pla -
nos que S. Exª ex pôs a nós nor des ti nos – os Pla nos
do Car ro-Pipa e da Ces ta Bá si ca –, de ofe re cer uma
pro po si ção. O pri me i ro ape lo é a sus pen são ime di a ta
de to das as exe cu ções que es tão sen do fe i tas pelo
Ban co do Nor des te. No meu Esta do de Ala go as e em
vá ri os ou tros Esta dos es tão to dos que bran do: a ba cia 
le i te i ra, o ho mem do coco, o pe que no plan ta dor, o
mé dio plan ta dor, o pro pri e tá rio mas não o gran de. E
isso sig ni fi ca au sên cia da di na mi za ção da eco no mia
lo cal, au sên cia de ge ra ção de em pre go, de ren da, de
pro du ção de ali men tos no nos so Nor des te. Peço, por -
tan to, a sus pen são ime di a ta. O se gun do ape lo – e sei
que V. Exª se em pe nhou e até se pro nun ci ou nes ta
Casa so bre o as sun to – é a mo di fi ca ção ime di a ta do
cál cu lo do es to que da dí vi da. Fi ze mos vá ri as dis pu tas 
com o Go ver no. A uti li za ção da TJLP para o cál cu lo
tor na im pa gá vel a dí vi da. Esses dois pe di dos se re la -
ci o nam aos fi nan ci a men tos. O ou tro é em re la ção à
cri se ener gé ti ca. O Nor des te não tem mais quo ta de
sa cri fí cio para dar, pois já deu uma gi gan tes ca quo ta
quan do a eli te po lí ti co-econômica do País não in ves -
tiu em ou tros com po nen tes para a ge ra ção de ener -
gia. Inves tir ape nas na ge ra ção de ener gia hi dráu li ca
aca ba com pro me ten do, de for ma gi gan tes ca, o que
sig ni fi ca 78% da água do Nor des te: o Rio São Fran -
cis co. Ao tem po em que pre ci sa mos con ter água nos
re ser va tó ri os para ge ra ção de ener gia, pre ci sa mos li -
be rar água para ir ri ga ção e abas te ci men to hu ma no e
ani mal. Com essa cri se, te mos um gra vís si mo pro ble -
ma por que se está au men tan do a quo ta para o Nor -
des te no ra ci o na men to. Ima gi ne a re per cus são dis so
no uso múl ti plo e con fli tan te da água de que nós, nor -
des ti nos, pre ci sa mos mais do que qual quer ou tra re -
gião para abas te ci men to hu ma no e ani mal, di an te
dos pou cos re cur sos hí dri cos que te mos e dos pou -
cos in ves ti men tos em ir ri ga ção do Nor des te. Faço es -
ses três ape los, ex tre ma men te ob je ti vos, pela con fi -
an ça e pelo nos so con ví vio de mo crá ti co nes ta Casa,
para que V. Exª leve essa ban de i ra ao Mi nis té rio,
para que pos sa mos, de fato, ao me nos, mi ni mi zar o
im pac to gi gan tes co da cri se. Nos sa re gião está vi ven -



ci an do a ma i or seca da his tó ria. Para com ple tar, além 
da ir res pon sa bi li da de de quem con duz o Go ver no e
do pro ble ma do se tor elé tri co, vem, ago ra, para pi o rar 
a si tu a ção, o uso múl ti plo e con fli tan te das águas.
São os três ape los que faço a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, to mei nota dos ape los fe i tos por V.
Ex.ª, que, por co in ci dên cia, fa zem par te do meu pen -
sa men to. Va mos ver se isso é re a li zá vel. Pro me to-lhe
que vou lu tar, mas que ro lhe fa zer tam bém um ape lo:
va mos crer jun tos. V. Ex.ª pode não crer no Go ver no...

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Te nha
cer te za de que sou uma mu lher de fé, Se na dor Ra -
mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – ... mas,
não cren do, V. Ex.ª está aju dan do, por que o Go ver no
re al men te pre ci sa de Opo si ção. Mas te mos que acre -
di tar no Bra sil, te mos que acre di tar que não po de mos
mais ter so lu ções pa li a ti vas para o Nor des te. Te mos
que acre di tar que a nos sa luta não será em vão, Se -
na do ra He lo í sa He le na; te mos que ter fé no nos so tra -
ba lho e na nos sa ação. Te mos que sa ber cons tru ir,
por que o mun do está vi ven do um mo men to que não
per mi te que o Bra sil per ca tem po. Pode acre di tar que
con fio no tra ba lho de V. Ex.ª. O con ví vio que ti ve mos
nes ta Casa me fez um ad mi ra dor de V. Ex.ª, por suas
po si ções sem pre fir mes, em bo ra mu i tas ve zes dis cor -
de mos um do ou tro.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ra mez Te bet, V. Ex.ª per mi te a esta Pre si dên cia
in ter rom pê-lo para fa zer um ape lo aos apar te an tes ao 
dis cur so de V. Ex.ª, que me re ce da nos sa par te to das
as ho me na gens. Peço que os apar tes se jam mais
bre ves, con si de ran do que há onze itens na pa u ta,
com três vo ta ções no mi na is. Então, fa ria um ape lo
aos apar te an tes para que pu des sem re du zir o tem po
do apar te.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
Ra mez Te bet, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois não, 
Se na dor Val mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Meu caro
ami go Se na dor e Mi nis tro Ra mez Te bet, co nhe ci V.
Exª pri me i ra men te pela te le vi são e, a par tir daí, co -
me cei a acom pa nhar seu tra ba lho. Com mu i ta se ri e -
da de, com pe tên cia e ami za de, V. Exª de sem pe nhou
um tra ba lho dos mais di fí ce is nes ta Casa; tra ba lho
este que, hoje, é re co nhe ci do na ci o nal men te. O nos -
so País pa rou para ver e apla u dir o tra ba lho que V. Exª 
de sem pe nhou den tro des ta Casa. Foi nos mo men tos
mais di fí ce is que V. Exª teve a co ra gem e a ha bi li da de

de con du zir e mos trar uma gran de com pe tên cia para
o nos so povo. Te nho cer te za, Mi nis tro Ra mez Te bet,
de que será apla u di do pela sua atu a ção jun to ao Mi -
nis té rio. V. Exª está de pa ra béns por sua pas sa gem
por esta Casa. Esti ve no seu Esta do duas ve zes e,
de po is que en trei nes ta Casa, pas sei a ad mi rá-lo ain -
da mais. Te nho V. Exª como um ído lo nes ta Casa, um 
es pe lho de mo ra li da de, de com pe tên cia, de tra ba lho,
de hon ra dez e de ho nes ti da de. Seu Esta do, o Mato
Gros so do Sul, o Cen tro-Oeste e o Bra sil es tão de pa -
ra béns por te rem um po lí ti co como V. Exª. Mes mo
nas si tu a ções mais di fí ce is por que pas sou nes ta
Casa, foi res pal da do por to dos os seus Pa res. Pa ra -
béns, Se na dor Ra mez Te bet. Seu ca mi nho só ten de
a bri lhar em di re ção ao fu tu ro. Mu i to su ces so para V.
Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Val mir Ama ral, mu i to obri ga do. Re co lho e in cor po ro
ao meu pro nun ci a men to suas ge ne ro sas pa la vras.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te ao Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Ra -
mez Te bet, há pou cos mi nu tos, es ta va di va gan do e
vol tei a con cen trar mi nha aten ção no seu pai, Ta u fic
Te bet, imi gran te li ba nês que apor tou nes te País, vin -
do tam bém da que las ter ras ári das, na ex pec ta ti va de
re a li zar um pro vér bio que é ape nas uma pa la vra, o
Mak tub: “Assim es ta va es cri to”. Assim es ta va es cri to
que um dia, com o bri lhan tis mo da sua in te li gên cia e
com o apo io pa ter nal e ma ter nal, V. Exª se trans for -
ma ria num ex ce len te es tu dan te na sua uni ver si da de,
num ex ce len te pro mo tor, num bri lhan te po lí ti co Su pe -
rin ten den te do De sen vol vi men to do Cen tro-Oeste,
quan do tive opor tu ni da de de co nhe cê-lo. Vou além,
Ra mez: ex ce len te pai de Si mo ne, que hoje está dis -
pu tan do uma Cá te dra na uni ver si da de; de Edu ar da e
dos gê me os, Ra mez e Ro dri go. Que ma ra vi lha es ses
qua tro fi lhos ve rem o pai hoje com essa in te gra ção de 
pen sa men to de todo o Se na do. Hou ve uma una ni mi -
da de, um con sen so de to das as áre as, de to das as
for ças po lí ti cas no sen ti do de ho me na geá-lo. V. Exª
não será ape nas o Mi nis tro da Inte gra ção, mas será a
in te gra ção do Se na do den tro de um Mi nis té rio. Que
Deus o acom pa nhe, que seu pai o aben çoe para mais 
esse de sa fio por que pas sa rá. To dos nós con fi a mos
na sua ca pa ci da de. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Lind berg Cury, V. Exª che ga a co mo ver-me ao men ci -
o nar mi nha fa mí lia e meu pai. Qu an do che guei a Bra -



sí lia como Su pe rin ten den te do De sen vol vi men to do
Cen tro-Oeste – di go-lhe tudo o que sin to, pois sou um 
ho mem re co nhe ci do e que sabe pre ser var ami za des
–, o Se na dor Lind berg e a D. Mar ta abri ram suas por -
tas para me re ce ber. Por tan to, nos sa ami za de é mu i -
to gran de, sou mu i to fe liz com isso e mu i to agra de ci -
do.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – So li ci -
to um apar te a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço o
apar te de V. Exª, Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Se na -
dor Ra mez Te bet, hoje as sis ti mos à ma i or de mons tra -
ção da qui lo que V. Exª con quis tou nes ta Casa. V. Exª
che gou aqui há pou co mais de seis anos, ele i to, jun ta -
men te com mu i tos de nós, Se na do res, em 1994, e ra -
pi da men te gal gou o res pe i to, o ca ri nho dos seus Pa -
res. Hoje, V. Exª está aqui se des pe din do para as su -
mir o car go de Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. Nun -
ca, em seis anos e meio, esta Casa se po si ci o nou
como hoje. Mu i tos co le gas de i xa ram o Se na do Fe de -
ral, as su mi ram Mi nis té ri os e de po is para cá re tor na -
ram, mas nin guém foi tão ho me na ge a do como V. Exª.
Mais de 1/3 dos Se na do res já se pro nun ci ou aqui, de -
mons tran do a sa tis fa ção em vê-lo como Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal. Sei que se tra ta de um car go es -
pi nho so. Fui Se cre tá rio Na ci o nal de Irri ga ção, fun ção
vin cu la da ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, e por
isso sei das di fi cul da des des se ór gão. Mas a pre sen -
ça de V. Exª ali é a cer te za de que, por mais es pi nho so 
que seja o ca mi nho, vai ser fa ci li ta do pela sua com pe -
tên cia, ho nes ti da de e, aci ma de tudo, pela sua le al da -
de e trans pa rên cia, de mons tran do tudo aqui lo que V.
Exª sen te. Há pou co, quan do um dos apar te an tes di -
zia que iria con tri bu ir com a sua ad mi nis tra ção à fren -
te do Mi nis té rio, V. Exª afir mou que vi ria sem pre a esta 
Casa pro cu rar os Se na do res, pois são os re pre sen -
tan tes dos Esta dos. Eu es ta va ali na Mesa, an si o so,
acom pa nhan do aten ta men te to dos es ses apar tes,
es pe ran do a mi nha vez. Qu an do che ga mos aqui, cre -
io que fui um dos pri me i ros que se apro xi ma ram de V.
Exª. Sen do seu ami go, fui Vi ce-Presidente da CPI do
Ju di ciá rio, num mo men to mu i to duro para to dos nós,
mas V. Exª es ta va lá, com equi lí brio, com trans pa rên -
cia, com bra vu ra, exer cen do o pa pel de Pre si den te.
Em ou tros mo men tos di fí ce is, V. Exª, com mu i ta ho -
nes ti da de, sem pre com mu i ta cor re ção, en fren tou o
seu man da to de Se na dor. Não te nho dú vi da, sem
des me re cer nin guém, de que o Se na dor Ra mez Te -
bet é a pes soa mais in di ca da para ocu par hoje o Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal por que V. Exª será um 

pou qui nho de cada um de nós. Na ver da de, V. Exª vai 
ser a soma de cada um de nós, por que, com mu i ta
dig ni da de, vai ser um gran de Mi nis tro. Pa ra béns. Pa -
ra béns ao Go ver no do Se nhor Fer nan do Hen ri que,
que es co lheu um ho mem com pe ten te e ho nes to para
ser Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. Pa ra be ni zo tam -
bém os Pre fe i tos de Mato Gros so do Sul que vi e ram
de mons trar a sa tis fa ção em vê-lo como Mi nis tro da
Inte gra ção Na ci o nal. O meu abra ço e a mi nha tor ci da
fer vo ro sa por mais um su ces so, Se na dor Ra mez Te -
bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Wil son, sabe V. Exª o sen ti men to de ami za de
que nos une, sen ti men to esse ex pres so nas suas pa -
la vras. E a mais su bli me ma ni fes ta ção do es pí ri to é a
ami za de. V. Exª tem a têm pe ra do seu pai, cuja me mó -
ria re ve ren ci a mos no Con gres so Na ci o nal como um
po lí ti co que sou be ser com pa nhe i ro dos com pa nhe i -
ros, ami go dos ami gos e de fen sor in tran si gen te da
sua re gião.

Per mi ta-me que, agra de cen do mais uma vez à
V. Exª, eu pos sa ho me na ge ar o seu ve ne ran do e sa u -
do so pai.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Por gen -
ti le za, Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor e fu tu ro Mi nis tro Ra mez Te bet, V. Exª mar cou,
como pou cos, a his tó ria re cen te des te Se na do Fe de -
ral, ao pre si dir a Co mis são de Éti ca e De co ro Par la -
men tar em um dos seus mo men tos mais di fí ce is. V.
Exª sou be, com com pe tên cia, sa be do ria, equi lí brio,
fir me za e sen so éti co con du zir um dos mais di fí ce is
pro ces sos que le vou ao afas ta men to de co le gas nos -
sos do Se na do Fe de ral. Te mos ab so lu ta cer te za de
que V. Exª le va rá to das es sas ca rac te rís ti cas para o
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, que, na es tru tu ra
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, é hoje um dos Mi nis té ri -
os mais es tra té gi cos para o País. De i xo a su ges tão de 
que o Mi nis té rio de V. Exª seja for ta le ci do. O cha ma do 
“Pro gra ma dos Gran des Ei xos Na ci o na is” ou “Pro gra -
ma Avan ça Bra sil” de ve ria ser co or de na do pelo Mi nis -
té rio da Inte gra ção Na ci o nal. So men te com ações na
área de in fra-estrutura, en vol ven do trans por te, ener -
gia, re cur sos hí dri cos, te le co mu ni ca ções, con se gui -
re mos di mi nu ir os de se qui lí bri os re gi o na is no Bra sil e, 
com isso, con tri bu ir para a eli mi na ção da po bre za, fa -
zen do com que fi nal men te esta Na ção se in te gre.
Nes se con tex to, tam bém su gi ro a V. Exª que o pro gra -
ma de con vi vên cia com as se cas – que, como es ta -
mos ven do, toma no va men te um ca rá ter de emer gên -
cia – seja di re ci o na do a pro je tos que ve nham a dar



so lu ções de fi ni ti vas a esse pro ble ma, so bre tu do na
Re gião Nor des te, a fim de que não ve nha mos a atu ar
sem pre so bre os efe i tos. Uma das gran des re i vin di ca -
ções dos Se na do res, fe i ta por meio de ma ni fes ta -
ções, in clu si ve de V. Exª, nes ta tri bu na, é que não ve -
nha mos a atu ar ape nas so bre a emer gên cia e so bre
os efe i tos. De se jo fe li ci da des a V. Exª. O Mi nis té rio foi 
mu i to bem en tre gue. Pa ra béns!

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Agra de -
ço a V. Exª, que, com toda cer te za, fa lou pelo Esta do
do Espí ri to San to. Fico mu i to gra to pela suas ge ne ro -
sas pa la vras.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con ce do 
o apar te a V. Exª.

O Sr. Luiz Otá vio (Sem Par ti do – PA) – Mi nis tro
Ra mez Te bet, fiz ques tão de ou vir to dos nes ta tar de.
V. Exª já dava por en cer ra da a ma ni fes ta ção do Ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, mas fiz ques tão de en cer rar a
nos sa ma ni fes ta ção, ma ni fes ta ção dos seus Co le gas
do Se na do, ma ni fes ta ção dos re pre sen tan tes do Nor -
te, do Esta do do Pará em es pe ci al, prin ci pal men te
por que os ór gãos li ga dos ao Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, na Ama zô nia e no Nor des te, mas em es pe -
ci al na Ama zô nia, na mi nha re gião, se en con tram to -
tal men te pa ra li sa dos, cri an do di fi cul da des a to dos os
em pre sá ri os, a to dos os tra ba lha do res de uma re gião
mais dis tan te, me nos as sis ti da, mas com tan tos re -
cur sos na tu ra is, que gera ener gia para o Bra sil, par ti -
ci pa da ba lan ça co mer ci al po si ti va men te há qua se 15
anos. É im por tan te para o Esta do do Pará que, es tan -
do V. Exª a fren te do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal, os ór gãos que ser vem de de sen vol vi men to para a 
nos sa re gião pos sam se re vi ta li zar, tra zer no vas for -
ças, dis tin guir no vos ho ri zon tes, para que, re al men te,
tan to os tra ba lha do res como os em pre sá ri os e o Go -
ver no Fe de ral, den tro da Re gião Ama zô ni ca, em es -
pe ci al no Pará, fa çam-se re pre sen tar e re tor nar os in -
ves ti men tos que fo ram pa ra li sa dos. Não po de mos fi -
car pa ra dos. Mu i tas em pre sas, a ma i o ria de las, es tão
fun ci o nan do, mas aguar dan do a con ti nu i da de da im -
plan ta ção de seus pro je tos e de ou tros no vos que de -
ve rão sur gir com a du pli ca ção da ca pa ci da de de ge -
ra ção de ener gia da usi na de Tu cu ruí e tam bém com a 
usi na de Belo Mon te nos pró xi mos anos, ge ran do
mais ener gia para a Ama zô nia. Re al men te pre ci sa -
mos tra zer no vos flu i dos, no vos ven tos. Te nho cer te za 
de que V. Exª bem re pre sen ta rá o Cen tro-Oeste, par ti -
cu lar men te o Esta do do Mato Gros so do Sul, que tem
for tes li ga ções com o Nor te, par ti cu lar men te com o
Pará, po den do dar so lu ção para o Bra sil. O Pará é so -
lu ção para o Bra sil, a Ama zô nia é so lu ção. Com cer te -
za, V. Exª re vi ta li za rá o Mi nis té rio e, em es pe ci al, os
pro je tos para a Ama zô nia. Mu i to obri ga do.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Luiz Otá vio, agra de ço imen sa men te as ge ne ro sas
pa la vras de V. Exª.

Sr. Pre si den te, a Casa foi mu i to ge ne ro sa co mi -
go. A Mesa foi mu i to to le ran te, pois ul tra pas sa mos, e
mu i to, o tem po. 

Encer ro di zen do que as su mo o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal sa ben do das di fi cul da des. Sei
que nin guém faz mi la gre, mas sei tam bém que, se
cada um fi zer um pou co, po de re mos fa zer mu i to pelo
Bra sil.

Srªs e Srs. Se na do res, vou com o pen sa men to
vol ta do para o Se na do Fe de ral – vol to a re pe tir –, pre -
ci san do da co la bo ra ção de to dos e pe din do que me
aju dem. Aju da rei o Go ver no, ten ta rei dar mi nha co la -
bo ra ção ao Bra sil. Assu mi rei em nome do Mato Gros -
so do Sul. Sou um ho mem do Cen tro-Oeste, mas vol -
ta do para todo o Bra sil. 

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e aos Com pa -
nhe i ros. 

Até logo, se Deus qui ser. (Pal mas!)

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, 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. Ra mez Te bet, 
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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ra mez Te bet, a Pre si dên cia se une às ma ni fes -
ta ções do Ple ná rio, mas tem di fi cul da de de en con -
trar ad je ti vos para de se jar a V. Exª o ma i or su ces so
à fren te do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal. Esta -
mos cer tos de que o en tu si as mo, a ca pa ci da de de
luta e o pa tri o tis mo de V. Exª fa rão com que a sua
mis são seja vi to ri o sa e de su ces so, não só para V.
Exª, mas para o País.

De se ja mos boa sor te a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 320, 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 o Pro je to de Lei



da Câ ma ra nº 49, de 2001-Complementar (nº
195/2001-Complementar, 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 atu a li za ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço-FGTS e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esse
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, de
acor do com o Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, con clu in do pela apre sen ta ção 
do Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2001, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor equi va len te a 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, 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 a 
Re cons tru ção e o De sen vol vi men to – BIRD.

A ma té ria en con tra-se em re gi me de ur gên cia e
será in clu í da na Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã, 20 de ju nho, quan do po de rá re -
ce ber emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé -
res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
hoje acon te ce ram dois fa tos im pre vis tos: a des pe di da 
do ilus tre Se na dor Ra mez Te bet, que pro lon gou a
ses são até esta hora, e uma re u nião na ci o nal do
PMDB, Par ti do de V. Exª, que re ti rou vá ri os Se na do -
res do Ple ná rio para dela par ti ci pa rem.

O Item nº 2 tra ta de emen da à Cons ti tu i ção, que
exi ge quó rum qua li fi ca do. Ape lo a V. Exª para trans fe -
rir esse item para a ses são de ama nhã, pois há ris co
de fal ta de quó rum.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Fa re -
mos um es for ço, Se na dor Jef fer son Pé res. Da par te
da Pre si dên cia, não há ne nhu ma di fi cul da de. Po de re -
mos vo tar um re que ri men to de adi a men to quan do da
apre ci a ção do Item nº 2 da pa u ta, trans fe rin do-o para
ama nhã, se for de se jo do Ple ná rio.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Mu i to obri ga do.

O SR. JADER BARBALHO (Pre si den te) – Pas -
sa-se à

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º
do art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o

art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2001 (nº
3.532/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra
dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 2848, de 7 de 
de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal (in clu in -
do a fi gu ra do con ta dor como au tor do cri me 
de fal so tes te mu nho ou fal sa pe rí cia, bem
como exa cer ban do as pe nas im pos tas ao
re fe ri do cri me), ten do

Pa re cer, sob nº 482, de 2001, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá vel, com a
Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das emen das pe ran te 
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia no
pra zo úni co pre vis to no art. 122, item II, alí nea b, com -
bi na do com o art. 375, item I, do Re gi men to Inter no. 

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a emen -
da apre sen ta da como con clu são do pa re cer da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ape sar de não 
ter re ce bi do a de sig na ção de subs ti tu ti va, cons ti tui
subs ti tu ti vo in te gral ao tex to do pre sen te pro je to.

Pres ta do esse es cla re ci men to, a Pre si dên cia
sub me te rá à apre ci a ção do Ple ná rio a Emen da nº 1
da CCJ, an tes do pro je to, nos ter mos do art. 300, item
XIII, do Re gi men to Inter no, que tem pre fe rên cia re gi -
men tal.

Dis cus são em con jun to 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.

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 321, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do art. 20 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de
2001 (nº 3.532/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va 
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go pe nal (in clu in do a pe rí cia, bem como exa cer -
ban do as pe nas im pos tas ao re fe ri do cri me), a fim de
ser in clu í do no tex to da Emen da nº 1-CCJ.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001. – Iris
Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to de des ta que para a vo ta ção em
se pa ra do do art. 2º do pro je to, a fim de que seja in se -
ri do no tex to da Emen da nº 1 da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

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 dis po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na -

men te.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, res sal va do o des -
ta que re que ri do nos ter mos re gi men ta is.

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.
Em vo ta ção o art. 2º do pro je to, des ta ca do, a fim

de que seja in se ri do no tex to da Emen da nº 1 da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va da a Emen da nº 1 – Subs ti tu ti vo – e o

des ta que, fica pre ju di ca do o pro je to.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,

ofe re cen do a re da ção do ven ci do para o tur no su ple -
men tar, 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 594, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2001 (nº
3.532, de 2000, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2001 (nº
3.532, de 2000, na Casa de ori gem), que al te ra dis po -
si ti vos do De cre to Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal, con so li dan do o des ta que apro -
va do pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de ju nho de
2001. – Edi son Lo bão, Pre si den te – Ro nal do Cu -
nha Lima, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res –
Car los Wil son – Mo za ril do Ca val can ti

ANEXO AO PARECER Nº 594, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 —
Có di go Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 342 e 343 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940 — Có di go Pe nal,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa, ou ne -
gar ou ca lar a ver da de como tes te mu nha,
pe ri to, tra du tor ou in tér pre te em pro ces so ju -
di ci al, ou ad mi nis tra ti vo, in qué ri to po li ci al, ou 
em ju í zo ar bi tral:

Pena — re clu são de 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta.

..............................................................
§ 2º As pe nas au men tam-se de um

sex to a um ter ço, se o cri me é pra ti ca do me -
di an te su bor no ou se co me ti do com o fim de 
ob ter pro va des ti na da a pro du zir efe i to em
pro ces so em que for par te en ti da de da ad -
mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou in di re ta.

§ 3º O fato de i xa de ser pu ní vel, se,
an tes da sen ten ça, o agen te se re tra ta ou
de cla ra a ver da de." (NR)

“Art. 343. Dar, ofe re cer ou pro me ter di -
nhe i ro ou qual quer ou tra van ta gem a tes te -
mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér pre te, para
fa zer afir ma ção fal sa, ne gar ou ca lar a ver -
da de em de po i men to, pe rí cia, tra du ção ou
in ter pre ta ção:

Pena — re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do com o fim
de ob ter pro va des ti na da a pro du zir efe i to em
pro ces so pe nal, apli ca-se a pena em do bro.

§ 2º As pe nas au men tam-se de um
ter ço a um sex to, se o cri me é co me ti do



com o fim de ob ter pro va des ti na da a pro du -
zir efe i to em pro ces so em que for par te en ti -
da de da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou in -
di re ta."(NR)

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) – Em dis -
cus são o subs ti tu ti vo em tur no su ple men tar. (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.
O pro je to vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 322, DE 2001

Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para os itens 3 e 4 a fim
de se rem apre ci a dos an tes da ma té ria cons tan te do
item nº 2 da Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001. – Car -
los Wil son.

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 fe i ta a in ver são so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

MENSAGEM Nº 112, DE 2001
(Inver são de pa u ta nos ter mos do Re que ri men to

nº 322, de 2001)
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
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 Agri pi -
no, so bre a Men sa gem nº 112, de 2001 (nº
340/2001, na ori gem), de 18 de abril do cor -
ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú -
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Se nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de
Men don ça, Mi nis tro de Se gun da Clas se do
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo -
ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun ção

de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Mo çam bi que, exer cer a de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Se i che les e à 
Re pú bli ca De mo crá ti ca de Ma da gas car.

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

É lido o se guin te:

PARECER Nº 595, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) – O 
pa re cer 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 112, de 2001, sub -
me ten do à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se -
nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro de
Se gun da Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun ção
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo -
çam bi que, exer cer a de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Se i che les e à Re pú bli ca De mo crá ti ca
de Ma da gas car, é fa vo rá vel.

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

PARECER Nº 595, 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 112, de 2001 (Men sa gem nº 340,
de 18 de abril de 2001 – Pre si dên cia da
Re pú bli ca), sub me ten do à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Pe -
dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro
de Se gun da 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, cu mu -
la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo çam bi -
que, exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca de Se i che les e à
Re pú bli ca De mo crá ti ca de Ma da gas car.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia
Com base no art. 52, in ci so IV da Cons ti tu i ção

Fe de ral, e le gis la ção or di ná ria per ti nen te, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma da Men sa gem nº
340, de 18 de abril de 2001 (fls. 1), sub me te à apre ci a -
ção dos Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral a es -
co lha, que de se ja fa zer, do Se nhor Pe dro Luiz Car ne i -
ro de Men don ça, Mi nis tro de Se gun da 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, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Mo çam bi que, exer cer o car go de Emba -



i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Se i che les e à
Re pú bli ca De mo crá ti ca de Ma da gas car.

Acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al em epí -
gra fe, o Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor Pe dro Luiz
Car ne i ro de Men don ça, do qual cabe des ta car: nas ci -
do no Rio de Ja ne i ro/RJ, em 1º de no vem bro de 1945, 
fi lho de Luiz José Car ne i ro de Men don ça e He le na
Ban de i ra de Mel lo, o in te res sa do é Ba cha rel em Di re i -
to pela PUC/RJ.

Após a con clu são do Cur so de Pre pa ra ção à
Car re i ra de Di plo ma ta, do Insti tu to Rio Bran co, foi
sub se qüen te men te pro mo vi do a Ter ce i ro Se cre tá rio,
3 de fe ve re i ro de 1970; Se gun do Se cre tá rio, me re ci -
men to, 1º de ja ne i ro de 1973; Pri me i ro Se cre tá rio,
me re ci men to, 2 de mar ço de 1979; Con se lhe i ro, me -
re ci men to, 1º de ju lho de 1986; Mi nis tro de Se gun da
Clas se, me re ci men to, 18 de de zem bro de 1992.

Den tre os car gos e mis sões que de sem pe nhou,
des ta cam-se: Assis ten te do Che fe da Asses so ria de
Impren sa do Ga bi ne te, 1970/72; Assis ten te do Che fe
da Di vi são do Pes so al, 1972/73; em Li cen ça, 1976;
Assis ten te do Che fe da Di vi são da Amé ri ca Cen tral e
Se ten tri o nal, 1977/79; Assis ten te do Che fe de Di vi são 
de Po lí ti ca Fi nan ce i ra, 1985/86; Che fe da Di vi são de
Po lí ti ca Fi nan ce i ra, 1986/88; Intro du tor Di plo má ti co,
1991; Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nan ce i ra,
1991/92; Che fe da Di vi são de Co mér cio Inter na ci o nal
e Ma nu fa tu ras, 1992/94; Va ti ca no, Se gun do Se cre tá -
rio, 1974/76; Lon dres, Pri me i ro Se cre tá rio, 1979/82;
Bo go tá, Pri me i ro Se cre tá rio, 1982/85; Pa ris, Con se -
lhe i ro, 1988/91; Bonn, Mi nis tro-Conselheiro, 1994/96;
Va ti ca no, Mi nis tro-Conselheiro, 1996/2001; Co mis -
são Per ma nen te de Con tro le de No me a ções,
1972/73 (mem bro); Co mis são Mis ta Cul tu ral Bra -
sil-Reino Uni do, Edim bur go, 1980 (mem bro); Co me -
mo ra ções dos 450 Anos de Car ta ge na, Car ta ge na,
1983 (mem bro); Re pre sen tan te do MRE na Co mis -
são de Estu dos Tri bu tá ri os Inter na ci o na is, 1986 e
1987; Re u niões do Con sen so de Car ta ge na, em Ní vel 
Téc ni co e Mi nis te ri al, Pun ta del Este, 1986 (de le ga -
do); Re u nião Téc ni ca so bre Inves ti men to Pri va do da
OEA, San Juan de Por to Rico, 1986 (de le ga do); De le -
ga ção às Re u niões do Clu be de Pa ris so bre o re es ca -
lo na men to das dí vi das da Ni gé ria e do Ga bão, Pa ris,
1986 (mem bro); XLVII e XLVIII Re u niões da Co mis -
são da Assem bléia de Go ver na do res, XXVII e XXVIII
Re u niões da Assem bléia de Go ver na do res do BID,
São José, 1986 e Mi a mi, 1987 (de le ga do); Mem bro
da Co mi ti va do Se nhor Mi nis tro de Esta do na vi si ta
ofi ci al ao Peru, 1987; Re u nião do Con sen so de Car ta -
ge na em Ní vel Téc ni co, Gu a na ju a to, 1987 (co-chefe
da de le ga ção); Mem bro da Co mi ti va do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca no en con tro de fron te i ra com o

Pre si den te do Peru, Rio Bran co/Pu er to Mal do na do,
1987; VII UNCTAD, Ge ne bra, 1987 (de le ga do); Re u -
nião do Con sen so de Car ta ge na em Ní vel Téc ni co,
Mon te vi déu, 1987 (de le ga do); XLVI a XLVIII e L Re u -
niões do Gru po dos 24 (su plen te); XLI e XLII Re u -
niões Anu a is, con jun tas, das Assem bléi as de Go ver -
na do res do FMI/BIRD, Was hing ton, 1986 e 1987 (de -
le ga do); I Ro da da de Ne go ci a ções Bra sil-URSS so -
bre uma con ven ção para evi tar a Du pla Tri bu ta ção da 
Ren da e Pre ve nir a Eva são fis cal em ma té ria de
Impos tos so bre a Ren da, Bra sí lia, 1988 (de le ga do);
Re pre sen tan te às re u niões do Clu be de Pa ris so bre o
re es ca lo na men to das dí vi das do Togo e do Ga bão,
1988. (de le ga do); De le ga ção à re u nião do Clu be de
Pa ris so bre o re es ca lo na men to da dí vi da ofi ci al bra si -
le i ra, 1987 e 1998 (mem bro); Re u niões de gru pos
con sul ti vos so bre a Bo lí via e Mo çam bi que, Pa ris,
1988 (ob ser va dor).

O Emba i xa dor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don -
ça pos sui as se guin tes con de co ra ções: Me da lha Mé -
ri to San tos Du mont; Bra sil; Ordem de Mé ri to da Re pú -
bli ca Fe de ra ti va da Ale ma nha, 1ª Clas se.

São es tas as in for ma ções a se rem pres ta das no 
âm bi to do pre sen te Re la tó rio.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2001. – Jef fer -
son Pe res, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

A vo ta ção da pre sen te ma té ria será re a li za da si -
mul ta ne a men te com o pró xi mo item, por es cru tí nio
se cre to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

MENSAGEM Nº 129, DE 2001
(Inver são de pa u ta nos ter mos do Re que ri men to

nº 322, de 2001)
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
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, so bre a Men sa gem nº 129, de
2001 (nº 476/2001, na ori gem), de 24 de
maio do cor ren te ano, pela qual o Pre si den -
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Elim Sa tur ni no 
Fer re i ra Du tra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di -
plo ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun -
ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no



da Su é cia, exer cer a de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca da Le tô nia.

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

É lido o se guin te:

PARECER N.º 596, DE 2001-CRE

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) – O
pa re cer 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 129, de 2001, sub me -
ten do à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor
Elim Sa tur ni no Fer re i ra Du tra, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo -
ma ta, para, cu mu la ti va men te com a fun ção de Emba i -
xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da Su é cia, exer cer a de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Le tô nia, é
fa vo rá vel – apro va do com 11 vo tos fa vo rá ve is. 

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

PARECER Nº 596, 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 129, de 2001 (Men sa gem nº 00476, de
24-5-2001, na ori gem) do Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, que sub me te à apre -
ci a ção do Se na do Fe de ral a es co lha, que
de se ja fa zer, do Sr. Elim Sa tur ni no Fer -
reira Du tra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do 
Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di plo -
ma ta, para, cu mu la ti va men te com o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no da 
Su é cia, exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Le tô nia.

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Esta Casa do Con gres so Na ci o nal é cha ma da a

opi nar so bre a in di ca ção que o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca de se ja fa zer do Sr. Elim Sa tur ni no Fer re i ra
Du tra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, do Qu a dro Per -
ma nen te da Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer, cu -
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Re i no da Su é cia, o de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca da Le tô nia.

A Cons ti tu i ção atri bui com pe tên cia pri va ti va ao
Se na do Fe de ral para exa mi nar pre vi a men te e por
voto se cre to a es co lha dos che fes de mis são di plo má -
ti ca de ca rá ter per ma nen te. (ar ti go 52 item IV).

Aten den do a Pre ce i to re gi men tal, o Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res ela bo rou o cur ri cu lum vi tae
do in te res sa do.

Se gun do o re fe ri do do cu men to, o Sr. Elim Sa tur -
ni no Fer re i ra Du tra, fi lho de Ade mar Cos ta Du tra e
Neli Fer re i ra Du tra, nas ceu em Bom Je sus/RS, em 22
de ja ne i ro de 1942.

É ba cha rel em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is, pela 
Fa cul da de de Di re i to da UFRJ. Fez o Cur so de Pre pa -
ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta do Insti tu to Rio Bran co
e o 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.

Foi no me a do Ter ce i ro Se cre tá rio, por con cur so,
em 1970. Foi pro mo vi do a Se gun do Se cre tá rio, por
me re ci men to, em 1979; a Con se lhe i ro, por me re ci -
men to, em 1982; a Mi nis tro de Se gun da Clas se, por
me re ci men to, em 1989; a Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se, por me re ci men to, em 1997.

No âm bi to da Se cre ta ria de Esta do, exer ceu
fun ções de re le vân cia, como Che fe da Di vi são de Co -
o pe ra ção Téc ni ca, no pe río do 1989/91; e Vi ce-Diretor 
e Di re tor-Geral da Agên cia Bra si le i ra de Co o pe ra ção
(ABC) nos pe río dos de 1989/91 e de 1995 a 2000.

Em re pre sen ta ções di plo má ti cas do Bra sil no
Exte ri or, ser viu em Roma, de 1974 a 1976, onde exer -
ceu as fun ções de Encar re ga do de Ne gó ci os; em Bu -
e nos Ai res, de 1977 a 1979, onde foi Che fe do Se tor
Eco nô mi co; em Bo go tá, no pe río do 1986-1988, onde
che fi ou o Se tor Po lí ti co; e em Bonn, como Mi nis -
tro-Conselheiro, de 1991 a 1995.

No cum pri men to das mis sões para que foi de -
sig na do, de sem pe nhou fun ções de re le vân cia, ten do
che fi a do a de le ga ção bra si le i ra a inú me ras re u niões
in ter na ci o na is, par ti cu lar men te so bre co o pe ra ção
téc ni ca. Entre elas cabe men ci o nar as se guin tes:
Con sul tas Bi la te ra is Bra sil/Ca na dá so bre Co o pe ra -
ção Téc ni ca, Bra sí lia, 1995; Ne go ci a ções Inter go ver -
na men ta is so bre Co o pe ra ção Téc ni ca Bra sil/Mo çam -
bi que, Bra sil/Ango la, e Bra sil/Ale ma nha, em Ma pu to,
Lu an da, e Bonn, res pec ti va men te, em 1996; Co mis -
são Mis ta Bra sil/Cuba so bre Co o pe ra ção Téc ni ca,
Bra sí lia, 1997; XIV Re u nião Anu al de Co o pe ra ção
Téc ni ca Bra sil/Ja pão, Tó quio, 1998; I Re u nião Inter -
go ver na men tal de Co o pe ra ção Téc ni ca en tre Bra sil e
Mé xi co, Ci da de do Mé xi co, 1999; I Ses são Re gu lar da 
Jun ta Exe cu ti va do PNUD/FNUAP, Nova York, 2000,
en tre mu i tas ou tras.

O di plo ma ta em apre ço foi agra ci a do com vá ri as 
con de co ra ções, den tre as qua is sa li en tam-se as se -
guin tes: Ordem do Rio Bran co, Gran de-Oficial, Bra sil;
Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil; Me da lha do
Pa ci fi ca dor, Bra sil; Ordem do Mé ri to, Ca va le i ro, Itá lia;
Ordem de Mayo, Ofi ci al, Argen ti na; Ordem do Li ber ta -
dor San Mar tín, Ofi ci al, Argen ti na; Ordem do Li ber ta -



dor Ber nar do O’Higgins, Ofi ci al, Chi le; Ordem de Ou -
da is, Ofi ci al, Mar ro cos.

Ten do em vis ta a na tu re za da ma té ria ora apre -
ci a da, não cabe adu zir ou tras con si de ra ções no âm -
bi to des te Re la tó rio.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Jef fer son Pé res, Pre si den te – Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

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

Pas sa-se à vo ta ção si mul tâ nea dos itens 3 e 4,
que, de acor do com o dis pos to no art. 383, in ci so VII,
do Re gi men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí -
nio se cre to. Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se
à dis po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi na 
te le fô ni ca, e há duas ur nas em fren te à mesa iden ti fi -
ca das com os no mes dos in di ca dos, onde os vo tos
de ve rão ser de po si ta dos.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Ape lo às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên -
ci as do Se na do Fe de ral para que acor ram ao ple ná -
rio, pois es ta mos ten do vo ta ção no mi nal.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, lem bro aos mem bros da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos que, logo mais, te re mos re -
u nião para a oi ti va de um nome in di ca do para o
CADE. Con si de ro im por tan te que a fa ça mos hoje,
por que, se não, o CADE fi ca rá im pos si bi li ta do de se
re u nir, uma vez que está sem quo rum e é pre ci so su -
prir a vaga com esse nome, se as sim en ten der a Co -
mis são e o Ple ná rio do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia se une à pre o cu pa ção de V. Exª, Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, e ape la para que os in te gran tes da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos com pa re çam à re u -
nião da Co mis são após a ses são do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia in da ga das Srªs e dos Srs. Se na do res se já
vo ta ram? (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

So li ci to ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son, jun ta men te com o Se na dor Pe dro Piva, que
faça a ve ri fi ca ção do re sul ta do da apre ci a ção dos
dois no mes in di ca dos para Emba i xa das do Bra sil.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re to -
ma mos a ses são.

Srªs e Srs. Se na do res, para Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca de Se i che les e à Re pú bli ca De -
mo crá ti ca de Ma da gas car foi apro va do o nome do Di -
plo ma ta Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça.

Vo ta ram SIM 58 Srs. Se na do res; e NÃO 05. 

Hou ve 01 abs ten ção.

To tal: 64 vo tos.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em re -
la ção à es co lha do Emba i xa dor jun to à Emba i xa da do 
Bra sil na Re pú bli ca da Le tô nia foi apro va do o nome
do Di plo ma ta Elim Sa tur ni no Fer re i ra Du tra.

Vo ta ram SIM 58 Srs. Se na do res; e NÃO 06. 

Hou ve 02 abs ten ções.

To tal: 66 vo tos.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 2001 – art. 281,

com bi na do com o art. 357 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta 
de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 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 n.º 1-CCJ (Subs ti tu -
ti vo), que ofe re ce.



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 323, DE 2001

Nos ter mos do art 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 19/2000, a fim de ser fe i ta na ses são de
26-6-01

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

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.
A Pre si dên cia pror ro ga a ses são pelo tem po ne -

ces sá rio para a apre ci a ção da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Pri me 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 25, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das
Cor tes de Con tas dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os atra vés de con cur -
so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a Pro pos ta.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem 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.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Pri me 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 30, de 2000 (nº 128/95, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que al te ra a alí nea “c” do in ci -
so XVI do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in -
clu in do o odon tó lo go ou den tis ta na au to ri za -
ção para acu mu lar car gos pú bli cos re mu ne ra -
dos), ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 438, 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 Álva ro Dias.

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 324, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são da  Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 30/2000 a fim de ser
fe i ta na ses são de 29-8-01.

Sala das Ses sões, 19 de ja ne i ro de 2001. – Ro -
me ro Jucá – Tião Vi a na – He lo í sa He le na.

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.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 131, DE 1997

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 2, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 131, 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
(Ca ra ca raí-RR), ten do Pa re cer fa vo rá vel,
sob nº 13, 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, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que o Mu -
ni cí pio a que se re fe re o Item 7 é Ca ra ca raí, em Ro ra i -
ma, e não São João da Ba li za, em Ro ra i ma, como
cons ta no avul so da Ordem do Dia de hoje.



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.

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.

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 325, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que para vo ta ção em se pa ra -
do, do art. 6? do Pro je to de Lei do Se na do n? 131, 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 (Mu ni cí pio de 
Ca ra ca raí-RR), para ade qua ção ao art. 9? da Lei
Com ple men tar n? 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O dis -
po si ti vo des ta ca do será vo ta do opor tu na men te.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo do des ta -
que.

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 do.
Vo ta ção da ade qua ção do art. 6º do pro je to, ao

art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.
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.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 131, DE 1997

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

no Mu ni cí pio de Ca ra ca raí, 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, 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 e
Orça men to, 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.

Art. 6º ................................................................
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 259, de 2000 (nº 
531/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Rá -
dio Re gi o nal Co mu ni ca ção 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 Ri be i rão
Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do Pa re cer
sob nº 354, 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 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 e a 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.
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.
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
259, 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 597, 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 259, de 2000 (nº 531, 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 259, de 2000 (nº 531,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Re gi o nal Co mu ni ca -
ção 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 Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo, con so li dan do a Emen da nº 1-CE,
de redação, apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de ju nho de
2001.

Ja der Bar ba lho, Pre si den te _ Ro nal do Cu nha
Lima, Re la tor _ Edi son Lo bão _ Anto nio Car los Va -
la da res _ Car los Wil son _ Mo za ril do Ca val can te.

ANEXO AO PARECER Nº 597, 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 per mis -
são da “Rá dio Re gional Co mu ni ca ção
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 Ri be i rão Pre to, Esta do de São
Pa u lo.

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

ria nº 53, de 4 de fe ve re i ro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a per mis são 
de “Rá dio Re gi o nal Co mu ni ca ção Ltda.”, ou tor ga da
ori gi na ri a men te a “Orga ni za ção Rá dio Co lo ra 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 Ri be i rão Pre to, 
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de 2000 (nº 
549/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria e Cul tu ral de Poço das Trin che i ras 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Trin che i ras, Esta do de
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 399, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Co e lho.

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 265, DE 2000

(Nº 549/2000, 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 e Cul tu ral de Poço das
Trin che i ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Poço das 
Trin che i ras, Esta do de Ala go as.

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 201, de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Poço das



Trin che i ras 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 Poço das Trin che i ras, Esta do de Ala go as.

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:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 272, de 2001, 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 12, de 
2001, 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 vai de fi ni ti va men te ao

Arqui vo.
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 273, de 2001, do Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, 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 256, de 2000-Complementar, 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 com ple men tar 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 ao Pro je to de Lei do Se na do n.º 131, de 1997,
que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se
não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 598, 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 131, 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 131, 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, com ex clu -
são da cláu su la re vo ga tó ria ge né ri ca, con for me des -
ta que de Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de ju nho de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo bão –
Anto nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 598, DE 2001

Au to ri za a cri a ção de Dis tri to Agro pe -
cuá rio no Mu ni cí pio de Ca ra ca raí, 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 Ca ra ca raí, 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 e Orça men to, atra vés da Su pe rin ten dên cia da
Zona Fran ca de Ma na us – Su fra ma, 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 326, 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 131, 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 (Mu ni cí pio de Ca ra ca raí).

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2001. – Car -
los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção 
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -

sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 320, de
2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 49, de 2001-Complementar, 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 atu a li 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.

Em vo ta ção o re que ri men to de ur gên cia.
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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci to, além
da ur gên cia, a aten ção da Mesa, vis to que há um en -
ten di men to en tre as di ver sas Li de ran ças de to dos os
Par ti dos na Casa no sen ti do de vo tar essa ma té ria
ama nhã, que bran do o in ters tí cio de um dia, e não na
quin ta-feira. Já con ver sa mos com os Lí de res.

Essa ma té ria é ex tre ma men te im por tan te e diz
res pe i to ao tra ba lha dor bra si le i ro. Os pra zos são exí -
guos para a exe cu ção de to dos os le van ta men tos
pos sí ve is para o pa ga men to no pró xi mo ano.

Por tan to, além de re co men dar o voto fa vo rá vel,
so li ci to a V. Exª que de ter mi ne a in clu são des sa ma té -
ria tão im por tan te na pa u ta de ama nhã.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -

ta ção o Re que ri men to n.º 320, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
De acor do com o en ten di men to das Li de ran ças

e não ha ven do ob je ção, a ma té ria cons ta rá da Ordem
do Dia da ses são de ama nhã.

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, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da 
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co -
mu ni co à Casa uma re u nião do Par la ti no que ocor reu
re cen te men te. Nos dias 4 e 5 des te mês em Ha va na,
Cuba, re u ni ram-se três co mis sões im por tan tes do
Par la ti no: Co mis são da Sa ú de, Co mis são da Mu lher e 
Co mis são do Tra ba lho e Pre vi dên cia, esta com pos ta
de duas sub co mis sões - Sub co mis são de Po lí ti cas Di -
ri gi das a Gru pos So ci al men te Vul ne rá ve is e Sub co -
mis são de Nor mas La bo ra is Bá si cas de Re fe rên cia.

Os pa í ses re pre sen ta dos na que la opor tu ni da de
fo ram Mé xi co, Uru guai, Bra sil, Ve ne zu e la, Aru ba,
Argen ti na, Pa na má, Cos ta Rica, Cuba, Pa ra guai e
Equa dor. Os Par la men ta res bra si le i ros que re pre sen -
ta ram o nos so País na Co mis são da Mu lher fo ram as
De pu ta das Fe de ra is Nice Lo bão e Elci o ne Bar ba lho;
na Co mis são da Sa ú de, o De pu ta do Fe de ral Car los
Mos co ni; na Sub co mis são do Tra ba lho, o De pu ta do
Fe de ral Mil ton Te mer; e na Sub co mis são de Po lí ti cas
Di ri gi das a Gru pos So ci al men te Vul ne rá ve is, esta Se -
na do ra.

Na Sub co mis são da qual par ti ci pei, tra ba lha ram 
re pre sen tan tes de Cuba, Pa ra guai, Uru guai, Ve ne zu -
e la e Bra sil. Os te mas tra ta dos nes sa Sub co mis são
fo ram: a si tu a ção ge ral da po pu la ção de ter ce i ra ida de 
na Amé ri ca La ti na; aten ção às pes so as por ta do ras de 
de fi ciên ci as; re a li za ção de se mi ná rio so bre po lí ti cas
di ri gi das a gru pos so ci al men te vul ne rá ve is.

No que se re fe re aos gru pos so ci al men te vul ne -
rá ve is, des ta ca mos e tra ba lha mos a ques tão das pes -
so as ido sas, ou de ter ce i ra ida de, pes so as por ta do ras 
de de fi ciên cia e gra vi dez na ado les cên cia.

Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, ana li sa mos a
si tu a ção ge ral da po pu la ção de ter ce i ra ida de na
Amé ri ca La ti na. Cons ta ta mos o cres ci men to do nú -
me ro de pes so as ido sas, a que da na qua li da de de
vida des sas pes so as, a ne ces si da de de po lí ti cas pú -
bli cas que per mi tam ma i or e me lhor aten ção aos ido -
sos, com o apo io da so ci e da de, a ne ces si da de de se



con si de rar nes te tema o as pec to eco nô mi co e so ci al
e o re la to de ex pe riên ci as in ter na ci o na is so bre a
aten ção às pes so as de ter ce i ra ida de.

As re co men da ções quan to a po lí ti cas a se rem
se gui das fo ram, em pri me i ro lu gar, su pe rar a ci são
pa to ló gi ca da ve lhi ce, re co nhe cen do o po ten ci al de
de sen vol vi men to des se gru po etá rio. Res sal ta mos
que vi ver a ve lhi ce de ma ne i ra po si ti va é uma ques tão 
exis ten ci al que não de pen de só do in di ví duo, o meio
so ci al onde se vive tem um peso de ter mi nan te; man -
ter âm bi tos de par ti ci pa ção dos ido sos na ela bo ra ção
e exe cu ção das po lí ti cas a eles di ri gi das; de fi nir po lí ti -
cas com base na so li da ri e da de e a con vi vên cia en tre
ge ra ções, para ga ran tir a va lo ri za ção e tro ca de ex pe -
riên ci as; es ti mu lar a or ga ni za ção de re des de apo io
so ci al, vi san do a in te gra ção e me lhor sa ú de das pes -
so as ido sas; ofe re cer es pe ci al aten ção ao seg men to
de ido sos em si tu a ção de ma i or vul ne ra bi li da de e ris -
co, como os que vi vem sós, os po bres e os do en tes;
ge rar opor tu ni da des para que pos sam pres tar ser vi -
ços à co mu ni da de e tra ba lho vo lun tá rio em ati vi da des 
apro pri a das a seus in te res ses e ca pa ci da des.

Fo ram abor da dos tam bém os se guin tes as pec -
tos: po lí ti cas eco nô mi cas e seus re fle xos nas con di -
ções de vida dos ido sos; me i os de co mu ni ca ção: va lo -
ri za ção ou dis cri mi na ção ao ido so; vida so ci al e la zer
dos ido sos; po lí ti cas de sa ú de e al tos pre ços dos me -
di ca men tos; tra ba lho pre ven ti vo, que deve ser fe i to
den tro da fa mí lia e da es co la, de res pe i to e so li da ri e -
da de das pes so as ido sas.

Con clu í mos que pre ci sa mos fa zer um cha ma -
men to aos Par la men ta res la ti no-americanos, a fim de 
es ti mu lar o de sen vol vi men to de po lí ti cas des ti na das
às pes so as da ter ce i ra ida de. Pre ci sa mos di vul gar
idéi as, pro gra mas, ex pe riên ci as, pla nos exis ten tes
nos pa í ses la ti no-americanos so bre esse as sun to; es -
ta be le cer in ter câm bio com or ga nis mos in ter na ci o na is 
e com as Co mis sões de Sa ú de e da Mu lher do Par la ti -
no; efe tu ar in ter câm bio de in for ma ções e le gis la ção
so bre o tema en tre os Par la men tos la ti -
no-americanos.

O se gun do tema de ba ti do na Sub co mis são de
Po lí ti cas Di ri gi das a Gru pos So ci al men te Vul ne rá ve is, 
de que par ti ci pa mos, foi a ques tão da pes soa por ta -
do ra de de fi ciên cia. Ti ve mos um re la to de ta lha do da
ex pe riên cia cu ba na de cri a ção do Con se lho Na ci o nal
de Aten ção às Pes so as Por ta do ras de De fi ciên cia e
dos pla nos de ação que se de sen vol vem em Cuba,
com da dos e nú me ros, o que com pro va a se ri e da de
com que a pes soa por ta do ra de de fi ciên cia é tra ta da
na que le país.

A Car ta So ci al de Di re i tos Bá si cos das Pes so as
Por ta do ras de De fi ciên ci as será ela bo ra da pelo Par -
la ti no e sub me ti da a to dos os pa í ses in te gran tes. O
Se mi ná rio so bre Po lí ti cas Di ri gi das a Gru pos So ci al -
men te Vul ne rá ve is do Par la men to La ti no-Americano,
como fi cou de fi ni do, será re a li za do no ano de 2002.

Tam bém hou ve um mo men to de in ter câm bio en -
tre as Co mis sões. A Sub co mis são de Po lí ti cas Di ri gi -
das a Gru pos So ci al men te Vul ne rá ve is se re u niu com
a Co mis são da Mu lher, e fo ram abor da dos te mas re -
la ci o na dos ao in cre men to da ex pec ta ti va de vida da
mu lher, su pe ri or à dos ho mens, e suas con se qüên ci -
as na fa mí lia, no tra ba lho e na so ci e da de; mu lhe res e
a ter ce i ra ida de; e, lo gi ca men te, gra vi dez na ado les -
cên cia.

Sr. Pre si den te, tra go o re gis tro dos da dos le van -
ta dos na que la opor tu ni da de em re la ção à gra vi dez na 
ado les cên cia. A ma i o ria das jo vens não tem aces so a
in for ma ção e ser vi ços de sa ú de re pro du ti va e an ti -
con cep ci o na is. A cada ano nas cem apro xi ma da men -
te 14 mi lhões de cri an ças fi lhas de mães ado les cen -
tes no mun do. De cada 20 ado les cen tes, uma, a cada
ano, ad qui re al gum tipo de in fec ção se xu al men te
trans mis sí vel. A me ta de de to dos os no vos ca sos de
HIV ocor rem en tre jo vens de 10 a 24 anos.

Qu e ro ape nas dar uma idéia da im por tân cia de
se tra ba lhar o tema não ape nas na fa mí lia e na es co -
la, mas tam bém como com pro mis so de go ver no e de
po lí ti cas pú bli cas de in for ma ção.

A Co mis são da Mu lher de sen vol veu os se guin -
tes te mas: pro to co lo fa cul ta ti vo da con ven ção so bre
eli mi na ção de to das as for mas de dis cri mi na ção con -
tra a mu lher, res sal tan do a im por tân cia de o Bra sil ter
re fe ren da do esse acor do in ter na ci o nal de que é sig -
na tá rio; es tra té gi as para a ra ti fi ca ção do Pro to co lo
Fa cul ta ti vo da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be, quan do foi
re la ta da a ex pe riên cia do Pa na má.

Fo ram ela bo ra das es tra té gi as co muns e pla nos
de tra ba lho para a Co mis são da Mu lher do Par la ti no.
Tro ca ram-se in for ma ções so bre a si tu a ção atu al da
Co mis são e se es ta be le ceu uma pro pos ta de tra ba lho 
con jun to, in clu si ve com ou tras co mis sões do Par la ti -
no.

Os as sun tos ra ti fi ca dos para o Pla no de Ação da 
Co mis são da Mu lher do Par la ti no para o pe río do de
2001 a 2002 fo ram os se guin tes: mi gra ção; trá fi co e
ex plo ra ção se xu al de mu lhe res, cri an ças e ado les -
cen tes; mu lher ru ral; vi o lên cia con tra a mu lher; se gu -
ri da de so ci al; par ti ci pa ção po lí ti ca e po lí ti cas pú bli cas 
com con cep ção de gê ne ro.



Sr. Pre si den te, em re la ção à vi o lên cia con tra a
mu lher, res sal to da dos alar man tes le van ta dos na
oca sião. Na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be, a vi o lên cia
con tra as mu lhe res está pro fun da men te ar ra i ga da
nas re la ções de po der e tra di ções cul tu ra is. Em lu ga -
res mes mo onde exis te le gis la ção con tra a vi o lên cia,
esse pro ble ma é fre qüen te men te ig no ra do ou mi ni mi -
za do até pela po lí cia e, mu i tas ve zes, pelo Po der Ju di -
ciá rio. Apro xi ma da men te 50% das mu lhe res so fre ram 
al gum tipo de vi o lên cia do més ti ca. Na Bo lí via e em
Por to Rico, por exem plo, 58% das es po sas agre di das
ex pres sa ram que tam bém ha vi am sido vi o len ta das
se xu al men te por seus ma ri dos. A vi o lên cia se xu al
con tra me ni nas de 15 anos ou me nos atin ge ín di ces
en tre 40% e 58%.

Sr. Pre si den te, apro va mos uma re so lu ção que
le va re mos para a Re u nião de Cú pu la de Ca ra cas, Ve -
ne zu e la, so bre Dí vi da So ci al que se re a li za rá em ju -
lho. Qu e re mos in clu ir na agen da de dis cus são uma
aná li se das con se qüên ci as e im pac tos ne ga ti vos que
a Dí vi da So ci al tem so bre a vida das mu lhe res da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be.

É im por tan te que se diga que so bre a ques tão
da mi gra ção, trá fi co e ex plo ra ção se xu al de mu lhe res
ou tros da dos tam bém nos cha ma ram mu i to a aten -
ção: no Bra sil exis tem mi lha res de cri an ças que vi vem 
e tra ba lham na rua, sen do mu i tas ví ti mas de ex plo ra -
ção e co mér cio se xu al.

Em Bo go tá, Co lôm bia, exis tem apro xi ma da -
men te en tre 5 a 7 mil pros ti tu tas, cuja ida de não su pe -
ra os 18 anos.

Na Re pú bli ca Do mi ni ca na, os nú me ros che gam
a mais de 25 mil pros ti tu tas en tre 10 e 18 anos de ida -
de.

A es ca la mun di al de trá fi co de pes so as se con -
ver teu em um ne gó cio bi li o ná rio, mo vi men tan do bi -
lhões de dó la res anu a is.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que a
Co mis são de Assun tos La bo ra is ela bo rou uma pro -
pos ta de De cla ra ção dos Di re i tos do Tra ba lho do Par -
la men to La ti no–Ame ri ca no, que de ve rá ser ana li sa do
em cada Par la men to e apro va do em ju lho na Re u nião 
da Ve ne zu e la.

É im por tan te re gis trar tam bém que ti ve mos
opor tu ni da de de par ti ci par de um ato mu i to im por tan -
te e sig ni fi ca ti vo em ho me na gem ao Dia Mun di al do
Meio Ambi en te, em 5 de ju nho, es tan do pre sen tes no
Pa lá cio das Con ven ções, em Cuba, o re pre sen tan te
da Unes co, que usou da pa la vra e fez uma aná li se so -
bre a ques tão do meio am bi en te no mun do, e o Lí der
ma i or de Cuba, Fi del Cas tro, que por sua vez fez tam -

bém um im por tan te pro nun ci a men to. De po is, ti ve mos 
a opor tu ni da de de par ti ci par de uma au diên cia com o
gran de Co man dan te Fi del, oca sião em que ele nos
fa lou não ape nas da ques tão do meio am bi en te, mas
tam bém da im plan ta ção ino va do ra da ener gia so lar
nas es co las de Cuba, es co las de di fí cil aces so onde
não há ener gia elé tri ca. Fez ain da uma aná li se so bre
o meio am bi en te como pri o ri da de de so bre vi vên cia
do nos so Pla ne ta, que deve ser tra ba lha do com a in -
te gra ção e a glo ba li za ção de to dos os po vos.

São es sas as con si de ra ções que eu de se ja va
fa zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, 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.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB –RR) – Sr. 
Pre si den te, eu gos ta ria de usar a pa la vra, como Lí der
do Go ver no, após a pró xi ma co mu ni ca ção e do Se na -
dor Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, por
cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que ro re gis trar a cor res pon dên cia a mim en vi a da pelo 
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro, e
a res pos ta que a ele es tou en vi an do. Da ta do de 18 de
ju nho de 2001, seu Ofí cio PGR/GAB nº 431 de cla ra:

Cum pri men tan do-o, e em aten ção ao
Avi so nº 185/MF, de 31 de maio de 2001, do 
Exmo. Sr. Pedro Sampaio Malan, Mi nis tro de 
Esta do da Fa zen da, re no va do pela car ta de
11 de ju nho de 2001 di ri gi da a mim, na qual
se re por ta a Car ta nº 8/MF en vi a da a Vos sa
Exce lên cia, no dia 7 do mes mo mês, e con -
si de ran do o con ti do no Avi so nº 215/MF, de
12 de ju nho de 2001, te nho a hon ra de me
di ri gir a Vos sa Exce lên cia para re i te rar re -
qui si ção, nos ter mos do art. 8º, § 4º, da Lei
Com ple men tar nº 75, de 20 de maio de
1993, do nome da pes soa que te ria re la ta do 
a Vos sa Exce lên cia que “al guns ban cos de
in ves ti men to te ri am re a li za do pa ga men tos
men sa is re gu la res, du ran te 1998, para pes -
so as no Ban co Cen tral, com o ob je ti vo de
ob ter in for ma ções que te ri am pos si bi li ta do



ope ra ções al ta men te lu cra ti vas a es sas ins -
ti tu i ções.” 

Em au diên cia re a li za da em meu ga bi -
ne te nes ta Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca 
no dia 12 do cor ren te mês, Vos sa Exce lên -
cia, acom pa nha do do Exmo. Sr. De pu ta do
Fe de ral Aluízio Mercadante, re a fir mou a
exis tên cia da alu di da tes te mu nha, mas não
quis apre sen tá-la, fun da men tan do esta re -
cu sa na imu ni da de ga ran ti da pelo § 5º, do
art. 53, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Nada obs tan te, in sis to, por opor tu no,
que o art. 206 do Có di go de Pro ces so Pe nal 
ins ti tu iu a re gra de que a tes te mu nha, que
sabe da exis tên cia de cri me, não pode exi -
mir-se da obri ga ção de de por, prin ci pal men -
te em ra zão da gra vi da de dos fa tos apon ta -
dos.

Des ta co, ade ma is, que o Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral - ór gão le gi ti ma do nos ter -
mos do art. 5º, II, da Lei 9.807, de 13 de ju -
lho de 1999, a so li ci tar a in clu são de tes te -
mu nha no Pro gra ma de Pro te ção à Tes te -
mu nha - co lo ca-se à dis po si ção de Vos sa
Exce lên cia, uma vez apre sen ta da a men ci o -
na da tes te mu nha, para so li ci tar jun to ao
Con se lho De li be ra ti vo do Mi nis té rio da Jus ti -
ça a in clu são des ta no alu di do pro gra ma fe -
de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar
a Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Ge ral do Brin de i ro,
Procurador – Geral da Re pú bli ca.

Em res pos ta ao alu di do ofí cio, en ca mi nhei ao
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca o Ofí cio nº 011/2001
nos se guin tes ter mos:

Se nhor Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli -
ca, na data de 19 de ju nho de 2001.

Em aten ção a seu Ofí cio PGR/GAB/Nº 
431, de 18 de ju nho de 2001, re i te ro a in for -
ma ção pres ta da atra vés do ofí cio nº
1047/2001, de 12 do cor ren te, onde afir mei
à Vos sa Exce lên cia que a pes soa que me
trans mi tiu os da dos a res pe i to de pro ce di -
men tos ha vi dos no mer ca do fi nan ce i ro, não
foi par tí ci pe de qual quer ilí ci to, ten do re sol -
vi do tra zer al guns ele men tos a esse Se na -
dor com o in tu i to de co la bo rar para o des lin -

de de fa tos en vol ven do o Ban co Cen tral e
al gu mas ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

A tes te mu nha con ti nua a ava li ar que a
sua in te gri da de e a de sua fa mí lia es ta ri am
su je i tas a gra ves ris cos caso se iden ti fi cas -
se. Além dis so, crê que sua vida pro fis si o nal 
tam bém cor re ria ris co.

Qu an to à so li ci ta ção de Vos sa Exce -
lên cia de que devo en ca mi nhar o nome da
alu di da tes te mu nha, vol to a lem brar-lhe que
con for me o ar ti go 53, § 5º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que os De pu ta dos e Se na do res
não se rão obri ga dos a tes te mu nhar so bre
in for ma ções re ce bi das ou pres ta das em ra -
zão do exer cí cio do seu man da to, nem so -
bre as pes so as que lhes con fi a ram ou de les 
re ce be ram in for ma ções.

Des ta for ma, con ti nu a rei co la bo ran do
para o des ven dar da ver da de no ple no exer -
cí cio de mi nhas atri bu i ções, res pe i tan do a
pes soa que de se ja ser res guar da da.

Aten ci o sa men te, Edu ar do Ma ta raz zo
Su plicy.

Se hou ver al gu ma in for ma ção nova re le van te
que pos sa con tri bu ir para o des ven dar des ses fa tos, 
de pron to en ca mi nha rei a in for ma ção ao Mi nis tro da
Fa zen da e ao Pro cu ra dor-Geral, Ge ral do Brin de i ro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na por
cin co mi nu tos.

A Pre si dên cia ace i tou es sas três ins cri ções
como pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, para que
fos sem fe i tas co mu ni ca ções ina diá ve is.

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, uma pa la vra tem
me per se gui do per ma nen te men te nos úl ti mos dias: o
cons tran gi men to. Cons tran ger vem do la tim cons trin -
ge re, que sig ni fi ca o mes mo que cons trin gir, im pe dir
os mo vi men tos, to lher a li ber da de, cer ce ar, for çar, co -
a gir, vi o len tar, com pe lir pela for ça. O subs tan ti vo
cons tran gi men to sig ni fi ca aper to, com pres são, vi o -
lên cia, co a ção, in sa tis fa ção, de sa gra do, des con ten ta -
men to, aca nha men to, ti mi dez, em ba ra ço. Acho que
esse sen ti men to tam bém deve ser o de mu i tos no
País.

Fico cons tran gi do quan do vejo al guns pa í ses
indo ao es pa ço e o Bra sil com o pro ble ma da seca, da
fome, da bu ro cra cia. Hoje faz 30 dias que dis se ram



que man da ri am, ime di a ta men te, car ro-d’água para a
Pa ra í ba, e ain da não che gou. Não foi por fal ta de
ação, pois o Mi nis tro so li ci tou, mas, até ago ra, a bu ro -
cra cia não con se guiu avan çar.

Mais que cons tran gi do, fico com ver go nha de
ver que, en quan to pa í ses e so ci e da des vão para o es -
pa ço, en tra mos no apa gão por que não ti ve mos con di -
ção de pla ne jar; cons tran gi do, quan do vejo que o Bra -
sil ex por ta 30% do que ex por ta a Ca li fór nia, e tam -
bém me nos que a Co réia e Ta i wan. Fico cons tran gi do
com isso. 

Cons tran gi do fico quan do vejo, por exem plo,
essa onda de “de nun cis mo” que es ta mos vi ven do. A
cada dia é uma de nún cia di fe ren te, a cada dia al guém 
é jo ga do às fe ras, e não adi an ta fa lar. Há pou cos mi -
nu tos um jor na lis ta se apro xi mou de mim e dis se que
eu ha via fe i to um ato hoje para fa vo re cer fu la no-
de-tal. Res pon di que não fiz, mas acon te ce que exis te 
um fe de ra lis mo. A Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le não pode en trar na es fe ra es ta du al. Fis ca li za a
es fe ra es ta du al o Tri bu nal de Con tas do Esta do. E ele
dis se “não” ... Quer di zer, é aque la co a ção, as pes so -
as que rem for çar a pas sar por cima da lei, da nor ma,
do cor re to. 

É mu i to cons tran ge dor vi ver mos uma épo ca
como esta. A cada dia, abre-se o jor nal e vê-se al gum
dos nos sos com pa nhe i ros sen do jo ga do às fe ras,
com ou sem ra zão. É cons tran ge dor. Te nho an da do
cons tran gi do até de ser po lí ti co, por que, a cada dia
vejo que a ca te go ria, como um todo, é com pa ra da...
Ou tro dia na Fo lha de S. Pa u lo um ar ti go nos com pa -
ra va às mu lhe res de vida fá cil – e du vi do que essa
vida seja tão fá cil – como se es ti vés se mos fa zen do
pa pel se me lhan te. É mu i to duro, é mu i to cons tran ge -
dor. Hoje, por exem plo, che guei às 10h e saí às 16h
de uma re u nião de Co mis são onde se ten ta va a trans -
pa rên cia de al guns fa tos que ocor re ram na vida da
Re pú bli ca. Vim di re to para cá - e são exa ta men te 19h
– sem al mo ço. 

O cons tran gi men to é ge ral, por que es ta mos
aqui sem pre em pur ra dos con tra a pa re de. 

É cons tran gi men to o que sin to quan do vou fa lar
com al guém da agri cul tu ra e diz-se que não há po lí ti -
ca da agri cul tu ra; ou quan do vou fa lar com al guém da
in dús tria e diz-se que não há po lí ti ca da in dús tria.
Fico cons tran gi do quan do vejo que a se gu ran ça não
é a que o bra si le i ro quer, ou quan do a edu ca ção não é 
a que que re mos. Fico cons tran gi do, en fim, por que,
para qual quer lado que vi ra mos, não ve mos o que es -
pe ra mos e que re mos. 

É cons tran ge dor ver o imo bi lis mo, que já de ve ria 
ter sido que bra do; é cons tran ge dor ver que a es pe -
ran ça, a cada dia, tor na-se me nor e que a fé está di -
mi nu in do; é cons tran ge dor ver os va lo res di mi nu in do.
Tra ta-se de um cons tran gi men to ge ral.

É por isso que ve nho à tri bu na, para fa lar des se
sen ti men to que me tem ma chu ca do e de i xa do mu i tas
ve zes, como diz o ame ri ca no, down (tris te). Te nho
cer te za de que pre ci sa va fa lar so bre isso. Pre ten dia
fa zer uma ex pla na ção bem ma i or, por que es ta va ins -
cri to como pri me i ro ora dor logo após a Ordem do Dia.
Estou sa tis fe i to, po rém, com os cin co mi nu tos. Há o
se guin te dito po pu lar: “quem não é ca paz de se ex -
pres sar em 30 se gun dos, não é ca paz de fa zê-lo”. De -
ram-me os cin co mi nu tos e vou gas tá-los. Vou di zer
que te nho an da do cons tran gi do, Sr. Pre si den te. Não é 
fá cil ver os va lo res es ma e cen do; não é fá cil ver que o
ge ne ral de an ti ga men te não é como o de hoje, que o
Bis po de an ti ga men te não é como o de hoje. Pa re ce
que as au to ri da des es tão es ma e cen do. Fa la mos do
Pre si den te da Re pú bli ca como se fos se um qual quer.
Isso nos cons tran ge. 

Te nho cer te za de que o sen ti men to de que os
va lo res es tão de te ri o ran do-se está no pe i to de cada
bra si le i ro. E eu me sen ti ria mais cons tran gi do se fi -
cas se ca la do. Por isso, vim à tri bu na. Não te nho o
tem po ne ces sá rio para exem pli fi car a res pe i to de
cada as sun to so bre o qual fi ca mos cons tran gi dos.
Mas vou dar al guns exem plos lá de fora. Cons tran -
ge-me o su ces so de um povo que não tem um ter ço
do que te mos, um povo que não tem o país que te mos 
ou as ri que zas que pos su í mos, que não tem o nos so
ím pe to, a nos sa ale gria. Per ce be mos, en tão, que tudo 
que nos fal ta é uma boa co or de na ção, uma sin cro ni -
za ção, uma har mo ni za ção des ses va lo res, para dar -
mos uma ar ran ca da para o fu tu ro, para fa zer o que o
ame ri ca no cha ma de ta ke-off, ou seja, de co lar em
bus ca de um fu tu ro me lhor. 

Te nho an da do cons tran gi do e sei que é esse o
sen ti men to de cada bra si le i ro que me ouve. Pre ci sa -
mos vi rar essa maré, mes mo com a aju da da im pren -
sa, que só bus ca es cân da lo e vive dele, como se não
ti vés se mos um País para cu i dar; como se não ti vés -
se mos va lo res a mos trar, no tu ris mo, além da po dri -
dão, da tris te za e do cri me . 

Enfim, bo ta mos nos sas vís ce ras, a cada dia,
para fora e as mos tra mos ao mun do, que se acre di ta
uma “be le za”. Os nos sos con cor ren tes fi cam fe li zes,
pois nós mes mos nos de pre ci a mos.

Sr. Pre si den te, Sras  e Srs. Se na do res, esse as -
sun to eu pre ten dia abor dar com mais pro fun di da de,



mas, dado o tem po me nor, sin te ti zo, di zen do que es -
tou re zan do para esse sen ti men to de cons tran gi men -
to me aban do nar e aban do nar tam bém cada co ra ção
bra si le i ro por este País afo ra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do Go ver no, 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, que ro re gis trar a im por tân cia
da apro va ção do Pro je to de Lei nº 131, que cria o Dis -
tri to Agro pe cuá rio de Ca ra ca raí, no Esta do de Ro ra i -
ma. Tra ta-se de um pro je to ex tre ma men te im por tan te
para con so li dar a bus ca do de sen vol vi men to au -
to-sustentado para o in te ri or do meu Esta do. 

Qu an do, em 1988, a ma i o ria dos Mu ni cí pi os do
in te ri or teve gran des di fi cul da des em fun ção dos in -
cên di os, co me ça mos a dis cu tir ca mi nhos que fi zes -
sem com que os re cur sos pú bli cos, pla ne ja dos e di re -
ci o na dos, pu des sem im pul si o nar a eco no mia e ge rar
em pre gos. Os dis tri tos agro pe cuá ri os da Su fra ma são 
um ca mi nho para for ta le cer a agri cul tu ra, a pe cuá ria,
a co lo ni za ção, o tu ris mo eco ló gi co, en fim, para tra zer
re cur sos di re ci o na dos e, nos pro je tos com os Esta -
dos e com as pre fe i tu ras, ge rar op ções de de sen vol vi -
men to e de em pre go.

Fico mu i to sa tis fe i to em po der apro var esse pro -
je to, em po der tra zer mais um pro je to como este: o
pro je to de São João da Ba li za. Res tam seis pro je tos
as se rem vo ta dos e apro va dos. Sem dú vi da ne nhu -
ma, na Câ ma ra dos De pu ta dos es ses pro je tos me re -
ce rão apro va ção, para que Ro ra i ma pos sa ter uma
base de de sen vol vi men to au to-sustentado no seu in -
te ri or.

Fico fe liz e agra de ço a apro va ção des se pro je to
hoje no ple ná rio do Se na do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) -

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Ro meu Tuma, Edu ar do Si -

que i ra Cam pos, Mo za ril do Ca val can ti 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. ROMEU TUMA (PFL – SP) - Sr. Pre si den -

te, Sras e Srs. Se na do res, tive a gra ta opor tu ni da de de
pre sen ci ar, há dias, no Clu be Mon te Lí ba no, em São
Pa u lo, a pos se da nova di re to ria de duas das en ti da -

des re pre sen ta ti vas mais atu an tes – e im por tan tes –
no cam po in dus tri al bra si le i ro: a Asso ci a ção Na ci o nal
dos Fa bri can tes de Ve í cu los Au to mo to res (Anfa vea)
e o Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Tra to res, Ca mi -
nhões e Ve í cu los Si mi la res (Sin fa vea). De i xou a Pre -
si dên cia des sas or ga ni za ções, onde se en con tra va
des de abril de 1998, o Sr. José Car los da Sil ve i ra Pi -
nhe i ro Neto e as su miu-a o Sr. Cé lio de Fre i tas Ba ta -
lha para uma ges tão que pros se gui rá até abril de
2004.

Entre ou tras au to ri da des, ali es ta vam o Exmº Sr. 
Mi nis tro Alci des Tá pi as, do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or; os Exmºs. Srs. Ge ral do
Alckmin e Mar co ni Pe ril lo, Go ver na do res dos Esta dos 
de São Pa u lo e Go iás, res pec ti va men te; e a Exmª
Pre fe i ta do Mu ni cí pio de São Pa u lo, Srª. Mar ta Su -
plicy.

No dis cur so de trans mis são do car go, o Sr. José
Car los da Sil ve i ra Pi nhe i ro Neto afir mou que os exem -
plos de de sen vol vi men to, da dos pelo par que in dus tri -
al au to mo ti vo bra si le i ro, “são um or gu lho para o País”, 
res sal tan do: “Re u ni mos hoje, no Bra sil, a nata da in -
dús tria au to mo bi lís ti ca mun di al. Isso sig ni fi ca mais
tra ba lho, mais ocu pa ção, mais ren da, mais con su mi -
do res. Numa pa la vra, mais ci da dãos com aces so ao
bem-estar so ci al e pos si bi li da des de cres ci men to.”

Acres cen tou que, a Anfa vea, “ao re co nhe cer tal
gran de za e ta ma nha res pon sa bi li da de”, pro cu ra de -
sem pe nhar a mis são de “abrir ca mi nhos, no per ma -
nen te diá lo go com a so ci e da de e as au to ri da des”,
des ta can do sem pre as qua li da des de sua ati vi da de
“em ter mos de de sen vol vi men to, ino va ção tec no ló gi -
ca e cri a ção de ri que za.” Re fe riu-se en fa ti ca men te à
ne ces si da de de dar pros se gui men to à re for ma tri bu -
tá ria re la ti va ao se tor au to mo ti vo, em de sen vol vi men -
to no âm bi to da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, com o
ob je ti vo de “ra ci o na li zar o sis te ma, sua sim pli fi ca ção
e re du ção de cus tos” de ma ne i ra a em ba sar a “com -
pe ti ti vi da de da in dús tria, res pe i ta dos os pa râ me tros
da ar re ca da ção.” Ci tou como exem plo de “con quis ta
im por tan te”, a ne go ci a ção da “nova gra de de IPI para
o se tor au to mo ti vo, que re du ziu de tre ze para ape nas
duas as alí quo tas de IPI para os ve í cu los e, com isso,
as mon ta do ras pu de ram in tro du zir no vas mo to ri za -
ções, uma vez li vres das li mi ta ções im pos tas por uma
le gis la ção en tão ul tra pas sa da.”

Fi nal men te, o ex-Presidente das en ti da des re fe -
riu-se ao Acor do Au to mo ti vo do Mer co sul e aos en -
ten di men tos para a re a li za ção de acor dos bi la te ra is
in ter na ci o na is, como o Bra sil-México, “re sul tan do em



no vas pos si bi li da des de ex por ta ção para a in dús tria
au to mo bi lís ti ca bra si le i ra.”

Por sua vez, o Sr. Cé lio de Fre i tas Ba ta lha, ao
enal te cer o tra ba lho do an te ces sor, afir mou: “A mis -
são que hoje é trans mi ti da à Di re to ria da Anfa vea tem
es pe ci al sig ni fi ca do, por que es tes tem pos es tão car -
re ga dos de mu i tos e cru ci a is de sa fi os para a in dús tria 
au to mo bi lís ti ca bra si le i ra, em sua tra je tó ria rumo à
po si ção ele va da, for te e du ra dou ra, que lhe per ten ce,
no con cer to in ter na ci o nal.” 

De po is, lem brou que, “nos úl ti mos anos, a in -
dús tria au to mo bi lís ti ca aden sou-se es pe ta cu lar men -
te, com a ex pan são das tra di ci o na is mon ta do ras en -
tão ins ta la das no País, e a che ga da dos new com -
mers, tra zen do mais ca pi ta is, tec no lo gi as e pro du tos”. 
Ci tou, sob esse as pec to, as em pre sas Re na ult, Pe u -
ge ot Ci troën, Da im ler–Chrysler, Ive co, Hon da, To yo ta
Au to mó ve is, Land Ro ver, Mit su bis hi e Inter na ti o nal
Ca mi nhões, “que fa zem cres cer a res pon sa bi li da de
de re pre sen ta ção da Anfa vea.” E fri sou: “A Anfa vea e
o Sin fa vea re ú nem, a um só tem po, to dos es ses seg -
men tos, to das es sas in dús tri as. Par ti ci pa, bem por
isso, com cer ca de 10% do PIB in dus tri al do País,
gera per to de 95 mil em pre gos di re tos e ex por ta mais
de 4 bi lhões de dó la res por ano.”

De acor do com o novo Pre si den te, in ves ti men -
tos de 20 bi lhões de dó la res re a li za dos e pro gra ma -
dos “trans for ma ram o Bra sil no ma i or por to de de sem -
bar que de apor tes au to mo ti vos de todo o mun do nos
úl ti mos tem pos.” So men te para o pe río do de 2001 a
2003, es tão pro gra ma das in ver sões de 6 bi lhões e
700 mi lhões de dó la res.

O dis cur so do Sr. Cé lio de Fre i tas Ba ta lha cons -
ti tu iu ver da de i ra ra di o gra fia do que se pas sa no se tor.
Dis se, por exem plo, que, ape sar dos in ves ti men tos, “a 
in dús tria au to mo bi lís ti ca, de um modo ge ral, tem so -
fri do pre ju í zos”. So men te em 1999, uma au di to ria pri -
va da de mons trou a ocor rên cia de per das da or dem
de 3 bi lhões de re a is “de vi do ao im pac to da ele va ção
dos cus tos de pro du ção.” Tam bém em 2000, “em bo ra
a si tu a ção te nha me lho ra do para al gu mas em pre -
sas”, os re sul ta dos fi nan ce i ros, “no ge ral, não fo ram
bons.”

Mes mo as sim, o par que in dus tri al está ins ta la do 
e con so li da do em sete Esta dos: São Pa u lo, Go iás,
Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul e Pa -
ra ná. Logo mais, com as ins ta la ções fa bris na Ba hia,
terá ca pa ci da de de pro du ção su pe ri or a 3 mi lhões de
uni da des/ano até o fi nal de 2001. Isto tudo é fru to de
“uma ver da de i ra par ce ria en tre o se tor pú bli co e o se -
tor pri va do”, na qual “cada um, re al men te, vem cum -

prin do o seu pa pel.” O se tor pú bli co, me di an te “con di -
ções de po lí ti ca in dus tri al, de in fra-estrutura, e bus -
can do, fir me men te, a es ta bi li da de eco nô mi ca, base
para a cons tru ção dos ali cer ces do de sen vol vi men to
sus ten ta do, que atrai e vi a bi li za in ves ti men tos.” O se -
tor pri va do, “pro gra man do e man ten do fir me sua de ci -
são de in ves tir, mes mo em pe río dos de cri ses de mer -
ca do e de di fí ce is pers pec ti vas da eco no mia, prin ci -
pal men te no ce ná rio mun di al.”

“É im pres si o nan te a ca pa ci da de de re a gir, de
cons tru ir e de su pe rar di fi cul da des do em pre sa ri a do,
dos tra ba lha do res e do povo des te ma ra vi lho so País”
– res sal tou o Sr. Cé lio de Fre i tas Ba ta lha, di zen do, po -
rém, que, “há, é cer to, aque les que tor cem para que
as co i sas dêem er ra do, aque les que apon tam ape nas 
as de fi ciên ci as, sem fa zê-lo em re la ção aos pon tos
po si ti vos.” Cri ti cou con tra di ções na ci o na is gri tan tes,
como a má dis tri bu i ção de ren da e o anal fa be tis mo
ain da exis ten te, ape sar da con ju ga ção de es for ços
go ver na men ta is e da ini ci a ti va pri va da para lhes dar
com ba te. E trans for mou sua fala em vi go ro so ape lo:
“Te mos um País mag ní fi co! É o mo men to de ar re ga -
çar as man gas. Te mos de de i xar de ser ne ga ti vis tas,
de pa re cer tor cer para que a pla ta for ma afun de ou de
re cla mar so bre os ín di ces ou pro je ções da in fla ção ou 
de re du ção dos pre ços da ga so li na, que po de ri am ter
sido ain da me lho res!” 

Dis cor reu tam bém so bre as re la ções in ter na ci o -
na is nas qua is a Anfa vea quer in flu ir, es pe ci al men te
no sen ti do de “con so li dar as re la ções com o Mer co -
sul, com a Amé ri ca La ti na, União Eu ro péia, com a
Alca e com ou tros blo cos e pa í ses”. Qu an to ao mer ca -
do do més ti co, dis se que o gran de de sa fio é seu de -
sen vol vi men to no sen ti do de per mi tir cres cen te aces -
so do con su mi dor aos pro du tos au to mo bi lís ti cos, ao
mes mo tem po em que se con so li da o re tor no dos in -
ves ti men tos re a li za dos. Enfa ti zou nos so ba i xo ín di ce
de mo to ri za ção, pois o Bra sil pos sui uma fro ta de 20
mi lhões de ve í cu los para 170 mi lhões de ha bi tan tes,
isto é, uma re la ção de 1 para 9. Daí, a im por tân cia da
“cha ma da po pu la ri za ção dos mo de los au to mo ti vos”.

Fi nal men te, enu me rou as ini ci a ti vas que en vol -
vem in te gra ção de es for ços com os Mi nis té ri os do De -
sen vol vi men to, Re la ções Exte ri o res, Fa zen da e Jus ti -
ça, bem como en fa ti zou ser ne ces sá ria a ur gen te im -
plan ta ção do Pro gra ma de Inspe ção Ve i cu lar, tam -
bém cha ma do de Inspe ção Téc ni ca de Ve í cu los, e a
re du ção da car ga tri bu tá ria. Essa re du ção “é um pon -
to fun da men tal para o ma i or aces so dos con su mi do -
res ao mer ca do e para o de sen vol vi men to da pro du -
ção”, pois “o Bra sil ain da é o País que mais car re ga



im pos tos e con tri bu i ções so bre os au to mó ve is”. So -
bre os au to mó ve is mé di os, “te mos en car gos di re tos
da or dem de 33%, quan do a se gun da ma i or car ga do
mun do, a da Fran ça, é de 17%, me ta de da bra si le i ra.” 
De qual quer for ma, no di zer do Sr. Cé lio de Fre i tas
Ba ta lha, nos sa in dus tria au to mo bi lís ti ca quer pro du zir 
um mi lhão e no ve cen tas mil uni da des de ve í cu los no
cor ren te ano e atin gir a mar ca de dois mi lhões em
2002 para aten di men to do mer ca do in ter no e do cres -
ci men to das ex por ta ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fiz ques -
tão de lhes dar no tí cia do que acon te ceu na Anfa vea e 
no Sin fa vea, di an te da evi den te im por tân cia de tal
even to para a eco no mia na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) - Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há se ma -
nas ocu pei esta Tri bu na, como já o fi ze ra o Se na dor
Edi son Lo bão, ex pres san do as pre o cu pa ções na ci o -
na is re fe ren tes ao Acor do em fase de aná li se no Con -
gres so, no qual fo ram es ta be le ci das con di ções ina ce -
i tá ve is de uti li za ção da que la base de lan ça men to de
fo gue tes pelo Go ver no ame ri ca no.

De ou tra par te, te nho me re fe ri do com fre qüên -
cia às ques tões mais ge ra is de ocu pa ção da Ama zô -
nia e, nes te pon to, não te nho fe i to mais do que as so ci -
ar-me às vo zes de ilus tres Se na do res pre o cu pa dos
com a mes ma ques tão, e devo re fe rir-me de um modo 
es pe ci al aos pro nun ci a men tos do Se na dor Ama zo ni -
no Men des, Ber nar do Ca bral e Mo za ril do Ca val can ti,
e tan tos ou tros cuja ação re sul tou, in clu si ve na re cen -
te cons ti tu i ção da Co mis são Par la men tar, re fe ren te
as ati vi da des das cha ma das ONGs, na Ama zô nia.

Na ver da de, o Se na do ao pre o cu par-se com a
Ama zô nia, está vol ta do a uma das ques tões es sen ci -
a is que en vol vem a Na ção, ou seja, a ocu pa ção pro -
du ti va e sus ten tá vel de uma das re giões mais ri cas do 
Pla ne ta – 2/3 do ter ri tó rio na ci o nal – e, se gu ra men te,
onde se lo ca li za a ab so lu ta ma i or par te das po ten ci a -
li da des na ci o na is-patrimônio que, sen do nos so, su je i -
to e ob je to da nos sa so be ra nia, tem a di men são de
pa tri mô nio da hu ma ni da de.

A Ama zô nia, por tan to, não pode ser tra ta da sim -
ples men te como o é o res tan te do ter ri tó rio na ci o nal,
não só por suas ca rac te rís ti cas re gi o na is, mas por que 
as po lí ti cas da Ama zô nia cons ti tu em po lí ti cas de di -
men são na ci o nal, di zem res pe i to ao Bra sil como Na -
ção e ex tra va sam o pró prio in te res se na ci o nal, para
ad qui rir uma di men são pla ne tá ria.

Ne nhu ma ou tra po lí ti ca na ci o nal, quer seja re gi -
o nal quer seja se to ri al, Sr. Pre si den te, al can ça esta

di men são. Nas ou tras po lí ti cas, in clu í das as po lí ti cas
eco nô mi cas, se re mos sem pre ca u da tá ri os dos in te -
res ses glo ba is. No que se re fe re à Ama zô nia, po de -
ría mos sen tar à mesa dos in te res ses glo ba is – como
fi ze ram os ára bes com o pe tró leo – e até hoje não o fi -
ze mos.

Não o fi ze mos, mes mo por que a cons ciên cia
na ci o nal so bre a ques tão Ama zô ni ca e sua im por tân -
cia, ain da não exis te, e me re fi ro a uma cons ciên cia
efi caz, ca paz de pro du zir uma opi nião pú bli ca atu an te 
e de ter mi nar po lí ti cas na ci o na is abran gen tes e pri o ri -
tá ri as. Assim, a opi nião pú bli ca, o Go ver no, as uni ver -
si da des e a pró pria im pren sa, sem pre na van guar da
dos in te res ses na ci o na is, têm tido, de modo ge ral,
uma vi são ro mân ti ca ou sim ples men te ex ta si a da da
Ama zô nia, que in gres sa des sa for ma no novo mi lê nio, 
ou na ir re ver sí vel era da pre va lên cia dos in te res ses
glo ba is, sem uma ocu pa ção ade qua da, e esta cons ti -
tui a ma i or ame a ça so bre a so be ra nia na ci o nal.

É nes sa pers pec ti va, Sr. Pre si den te, que deve
ser ana li sa da a ques tão da in ter na ci o na li za ção da
Ama zô nia, e as ame a ças ex ter nas exis tem e se rão
re a is, na me di da de nos sa in ca pa ci da de de ocu par
pro du ti va e sus ten ta vel men te a Re gião, exer cen do
des ta for ma, mais do que por meio da pró pria ocu pa -
ção mi li tar – a ne ces sá ria e in dis pen sá vel nos sa so -
be ra nia.

Cres cem, por isto, as ame a ças ex ter nas.

Re fe ri-me, como já dis se, à ques tão da Base de
Alcân ta ra.

A di vul ga ção de Ma pas da Amé ri ca do Sul, onde 
a Ama zô nia cons ta não como ter ri tó rio bra si le i ro mas
como pa tri mô nio da hu ma ni da de, tem sido fre qüen te -
men te de nun ci a da.

Alguns se to res mi li ta res, e os do cu men tos que
apre sen tam, não per mi tem con si de rar esta de nún cia
mero fru to de ima gi na ção ou exer cí cio es tra té gi co.
Esses se to res têm se re fe ri do com pre o cu pa ção ao
cha ma do pro je to do “Escu do Gu i a no”, que con sis te
ba si ca men te em es ta be le cer um con jun to de ações,
tra ta dos, acor dos bi la te ra is e ba ses mi li ta res, ci en tí fi -
cas ou pre ten sa men te ci en tí fi cas, fa zen do um ver da -
de i ro es cu do nas fron te i ras ama zô ni cas, cujo em pre -
go evi den te men te não está de fi ni do, mas cuja im por -
tân cia es tra té gi ca não pode ser des car ta da.

Fa zem par te des ta es tra té gia, acor dos bi la te ra is 
com os pa í ses ama zô ni cos, dos qua is o mais dis cu ti -
do tem sido o do com ba te à guer ri lha ou ao nar co trá fi -
co na Co lôm bia. Nes te con tex to, co me çam a si tu ar-se 
po si ções de na ci o na lis mos ex tre mos dos qua is, se -



gu ra men te as po si ções do Pre si den te Hugo Cha vez,
da Ve ne zu e la, tem sido as de ma i or ex pres são.

Nes te con tex to tam bém, Sr. Pre si den te, si tua-se 
a in ten sa ação de al gu mas ONGs in ter na ci o na is, que
es ta ri am fa zen do de sua ação so bre a Ama zô nia o
bra ço eco ló gi co do mes mo pro je to.

Pa re ce que, con for me tem de nun ci a do com
mais ve e mên cia o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, o
Esta do de Ro ra i ma si tua-se como área es tra té gi ca
des te pro je to – e o pri me i ro pas so con sis te exa ta men -
te em lo te ar o Esta do en tre na ções in dí ge nas e re ser -
vas am bi en ta is, onde é in ten sa a ação es tran ge i ra.

A ques tão da base de Alcân ta ra es ta ria in se ri da
nes ta es tra té gia.

Devo afir mar, Sr. Pre si den te e no bres Se na do -
res, que por for ma ção, por tra di ção e por con vic ção,
não sou dado a ar rou bos na ci o na lis tas ou iso la ci o nis -
tas, na era da glo ba li za ção ou da uni ver sa li za ção das
re la ções hu ma nas.

Não há, po rém, como não con si de rar a gra vi da -
de des sas ques tões, não ex clu si va men te por si, mas
face à au sên cia de uma po lí ti ca na ci o nal efe ti va e efi -
caz para a Ama zô nia, po lí ti ca pos ta como pri o ri da de
na ci o nal, não ape nas como pri o ri da de re gi o nal, po lí ti -
ca pos ta igual men te como pri o ri da de es tra té gi ca, não 
ape nas mi li tar, mas so bre tu do so ci al, po lí ti ca e eco -
nô mi ca.

É nes te con tex to que pre ten do pro por as gran -
des li nhas de um Có di go Na ci o nal de Ocu pa ção e De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ama zô nia, gran des li -
nhas que se si tu a ri am den tro dos se guin tes pa râ me -
tros:

a de fi ni ção da Ama zô nia, seus di ver -
sos ecos sis te mas e seu sig ni fi ca do para um 
pro je to na ci o nal e para as re la ções de con -
vi vên cia e re ci pro ci da de en tre o Bra sil e as
ou tras Na ções;

um sis te ma glo bal de pes qui sa da re a -
li da de ama zô ni ca, que le vas se à iden ti fi ca -
ção efe ti va e lo ca li za da de seus re cur sos,
suas po ten ci a li da des e suas fra gi li da des;

um mapa de Zo ne a men to Eco nô mi co
Eco ló gi co – re sul ta do da in ten si fi ca ção do
cor res pon den te pro je to e sus ten ta do no sis -
te ma de pes qui sa re fe ri do no item an te ri or;

ur gen ci a men to, am pli a ção e ope ra ção
efe ti va do Pro je to Si vam, como sis te ma au -
xi li ar aos ins ti tu tos de pes qui sa, e ins tru -
men to de vi gi lân cia e in for ma ções so bre a

Ama zô nia, in clu in do sua ar ti cu la ção com a
base de Alcân ta ra;

um sis te ma de pes qui sa tec no ló gi ca
ca paz de de sen vol ver pro ces sos de uso
sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is da Ama -
zô nia, da bi o di ver si da de, dos so los, das
águas, com res pe i to às cul tu ras lo ca is e à
pre ser va ção am bi en tal;

for ta le ci men to do Sis te ma Uni ver si tá -
rio, ca pa ci tan do-o e in se rin do-o no pro ces so 
de de sen vol vi men to sus ten tá vel da Ama zô -
nia, por meio do Sis te ma de Pes qui sa e da
for ma ção de re cur sos hu ma nos;

a re gu la men ta ção cons ci en te da ocu -
pa ção da ter ra, as con di ções de sua aqui si -
ção e uso, com base nos ma pas do Zo ne a -
men to Eco nô mi co Eco ló gi co, tan to por na ci -
o na is como por es tran ge i ros;

a de fi ni ção do sig ni fi ca do e das for mas 
de de sen vol vi men to das Na ções in dí ge nas,
como par ce la da co mu ni da de na ci o nal com
va lo res pró pri os e ca pa ci da de de de sen vol -
ver-se em ite ra ção con tí nua com as de ma is
par ce las da mes ma co mu ni da de;

a mul ti pli ca ção da pre sen ça e da ação
do Esta do, ou do Po der Pú bli co, como in -
cen ti vo, apo io, aval e fis cal des se pro ces so,
im pli can do numa re di vi são po lí ti ca dos
imen sos ter ri tó ri os es ta du a is, que tor nam a
pre sen ça do Esta do e a ação do Go ver no
dis tan tes e, por isto, nem sem pre efi ca zes;

a de fi ni ção de uma in fra-estrutura de
in te gra ção re gi o nal e na ci o nal, que or de ne e 
vi a bi li ze a ocu pa ção ter ri to ri al de for ma pro -
du ti va e sus ten tá vel;

en fim, a ga ran tia de re cur sos fi nan ce i -
ros e de ou tra es pé cie que sig ni fi quem efe ti -
va e efi caz men te a von ta de po lí ti ca da Na -
ção de, 500 anos após sua des co ber ta, ou
al guns sé cu los após a con quis ta e a iden ti fi -
ca ção de suas fron te i ras, as su mir seu pró -
prio ter ri tó rio, e pôr suas po ten ci a li da des a
pro du zir ra ci o nal men te, em fa vor do povo
bra si le i ro e da hu ma ni da de.

Enfim, no bres Se na do res, um Pro je to que en ga -
je a opi nião pú bli ca e a von ta de na ci o nal e que seja
ca paz de mos trar aos go ver nan tes que a ques tão da
Ama zô nia não é ape nas uma ques tão re gi o nal, mas é 
par te da nos sa res pon sa bi li da de de man ter a in te gri -
da de na ci o nal e le gar às ge ra ções fu tu ras a Na ção
que re ce be mos de nos sos an te pas sa dos.



Pode ser, e é até pro vá vel, que a de sin te gra ção
na ci o nal co me ce pela de sin te gra ção da Ama zô nia,
mais do que por ou tras ra zões, mas es pe ro que esta
ge ra ção, a nos sa, e que esta Casa, o Se na do da Re -
pú bli ca, es te jam à al tu ra do de sa fio que lhes apre sen -
ta este mo men to his tó ri co.

Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) - 
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,

No va men te o Bra sil se en con tra di an te de uma
ve xa tó ria si tu a ção de sub mis são a in te res ses es tran -
ge i ros, sob ris co de per der a so be ra nia so bre uma fa -
tia es tra té gi ca de nos so ter ri tó rio. Re fi ro-me, es pe ci fi -
ca men te, ao Acor do de Sal va guar das Tec no ló gi cas
as si na do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos. Por esse 
acor do, os ame ri ca nos se as se nho ram da Base de
Lan ça men tos de Alcân ta ra e nós não po de mos fi car
nem olhan do, pois isso nos é pro i bi do.

Para os que não sa bem, está em tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos o “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 dos Esta -
dos Uni dos da Amé ri ca so bre sal va guar das tec no ló -
gi cas re la ci o na das à par ti ci pa ção dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca nos lan ça men tos a par tir do Cen tro
de Lan ça men to de Alcân ta ra, ce le bra do em abril de
2000". Pelo tal acor do, os ame ri ca nos te rão uma sé rie 
de pri vi lé gi os e os bra si le i ros uma sé rie de pre ju í zos.

Entre os ter mos do acor do está a cri a ção de
área de uso res tri to na Base de Lan ça men tos de
Alcân ta ra sob con tro le ex clu si vo dos Esta dos Uni dos.
Mes mo a dis tri bu i ção de cra chás e cre den ci a is para
aces so a es sas áre as fi ca ria a car go de les. Em caso
de al gum aci den te, os bra si le i ros nem po de ri am che -
gar per to dos des tro ços, para não ter aces so à tec no -
lo gia. Do acor do cons ta uma cláu su la em que, nos pe -
río dos de lan ça men tos es pa ci a is, os lo ca is a eles
des ti na dos te rão con tro le to tal dos EUA. Bra si le i ros
só po de rão en trar no lo cal com per mis são es pe ci al
dos EUA. Ou tras me di das ab sur das es tão no acor do,
como a pro i bi ção de ins pe ção em con têi ne res es pa ci -
a is nor te-americanos.

Esse tipo de acor do se dá em pre ju í zo de qual -
quer pos si bi li da de de trans fe rên cia de tec no lo gia
para o Bra sil. Pelo con trá rio. As “sal va guar das”, no
caso, são para a tec no lo gia ame ri ca na. Para agra var
o pro ble ma, nós não po de ría mos uti li zar os re cur sos
au fe ri dos com o alu guel da Base de Alcân ta ra para
nos so pro gra ma es pa ci al. Os Esta dos Uni dos pa ga ri -
am cer ca de US$5 mi lhões por lan ça men to. Como es -
tão pre vis tos cer ca de 14 lan ça men tos por ano, isso
nos pro por ci o na ria uma ren da em tor no de US$70 mi -

lhões. Um di nhe i ro que não po de re mos usar em be -
ne fí cio de nos sa in dús tria ae ro es pa ci al.

Não de i xa de ser um ab sur do uma cláu su la des -
sas, pois nos so pro gra ma es pa ci al vem na u fra gan do
jus ta men te por fal ta de ver bas. Fal tam re cur sos às
em pre sas bra si le i ras do seg men to es pa ci al, pois tem
sido qua se nula sua par ti ci pa ção em pro gra mas de
de sen vol vi men to tec no ló gi co pro mo vi dos pelo Insti tu -
to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is (INPE). Entre
1995 e 1999, o Inpe con tra tou US$40 mi lhões com
em pre sas es tran ge i ras, ao pas so que usou ape nas
10% des se va lor para con tra tos com em pre sas na ci o -
na is.

Do or ça men to des te ano cons tam R$41,5 mi -
lhões para fi nan ci ar a par ti ci pa ção bra si le i ra nas ex -
pe riên ci as da es ta ção es pa ci al in ter na ci o nal da
Nasa, o que equi va le a mais de um ter ço do or ça men -
to es pa ci al bra si le i ro. No en tan to, nos sas in dús tri as
não se rão be ne fi ci a das com es ses re cur sos.

Um es tu do fe i to pela So ci e da de Bra si le i ra para
o Pro gres so da Ciên cia (SBPC) pede a re je i ção do
acor do, por con si de rá-lo des con for me e le si vo aos in -
te res ses na ci o na is. Se gun do os ci en tis tas, o acor do
não só ame a ça a nos sa so be ra nia como sig ni fi ca
uma in ge rên cia ig no mi ni o sa na po lí ti ca bra si le i ra.

A po si ção do Exe cu ti vo é cla ra: o Mi nis tro da
Ciên cia e Tec no lo gia, Ro nal do Sar dem berg, em car ta 
di ri gi da à pre si den te da SBPC de fen de o Acor do de
Sal va guar das, re co nhe cen do que este não pre vê
trans fe rên cia de tec no lo gia para o Bra sil.

Há ou tras cláu su las que fe rem nos sa so be ra nia, 
como aque la que pro í be o uso da Base de Alcân ta ra
por pa í ses não sig na tá ri os de um tra ta do li de ra do pe -
los EUA. Os pa í ses que não ade ri ram ao Re gi me de
Con tro le de Tec no lo gia de Mís se is (MCTR) não po de -
ri am usar a Base de Alcân ta ra. Alguns des ses pa í ses
são do mun do ára be, con si de ra dos de sa fe tos dos
ame ri ca nos. Mas da lis ta po de rão cons tar ou tros
como Chi na e Rús sia, que têm pro gra mas es pa ci a is e 
que po de ri am ser po ten ci a is par ce i ros do Bra sil.

O gran de in te res se dos ame ri ca nos na Base de
Alcân ta ra é sua po si ção ge o grá fi ca. Por si tu ar-se nas
pro xi mi da des do Equa dor, há uma eco no mia en tre
15% e 30% de com bus tí vel, com pa ran do-se com o
que é gas to em lan ça men tos a par tir de Cabo Ken -
nedy, por exem plo. Ou seja, nós te mos algo que in te -
res sa aos Esta dos Uni dos. E não há nada de mal em
ace i tar uma par ce ria. O erro é que não uti li ze mos
essa nos sa van ta gem para ob ter trans fe rên cia de tec -
no lo gia dos ame ri ca nos.

Além dis so, é in to le rá vel que se abra mão da so -
be ra nia na ci o nal.

O acor do está no Con gres so para ser exa mi na -
do. E não po de rá en trar em vi gor se não for apro va do.
Pois bem, Se nho ras e Se nho res: pro po nho que dis cu -



ta mos aber ta men te to das as cláu su las des se acor do.
E, se de fato fi car com pro va do o com pro me ti men to de 
nos sa so be ra nia, que ele seja re je i ta do, já que não
po de mos fa zer qual quer al te ra ção em seu con te ú do.

Era o que ti nha a di zer.
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, em na ve ga ção,
quan do se de se ja ru mar para um des ti no, o pri me i ro
pas so é co nhe cer a po si ção exa ta em que se está pa -
ra do an tes da par ti da. Só as sim é pos sí vel tra çar a
rota que de ve rá ser se gui da para se che gar, com su -
ces so, ao por to de se ja do, vis to que não há es tra das
ou tri lhos pre fi xa dos a se se guir nos oce a nos.

Tam bém é ne ces sá rio, ao lon go de todo o per -
cur so, es tar con fe rin do se o na vio se gue a rota pre es -
ta be le ci da, de ma ne i ra a ga ran tir que se atin ja o des ti -
no de se ja do. Caso não es te ja, a cor re ção de ru mos é
im pres cin dí vel para o su ces so da jor na da.

Não es tou aqui pre ten den do le ci o nar ma té ria
náu ti ca para os meus no bres Pa res, até por que não
pos so. Va lho-me, ape nas, des sa me tá fo ra para dar a
V. Exªs uma di men são da im por tân cia, que sei que
não des co nhe cem, do tra ba lho do Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, mais co nhe ci do como
IBGE.

A me tá fo ra é bas tan te ade qua da, se me per mi -
tem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. O que o
IBGE faz é pre ci sa men te nos in for mar, a cada mo -
men to, em que pon to de sua rota para o fu tu ro e para
o pro gres so se en con tra o nos so País.

É gra ças ao tra ba lho des sa Insti tu i ção, que vem
sen do re a li za do per ma nen te men te há 63 anos, que o
Bra sil co nhe ce o Bra sil. Gra ças à ati vi da de do IBGE,
te mos in for ma ções pre ci sas so bre a Na ção em vá ri os 
cam pos im por tan tes do co nhe ci men to. 

O Insti tu to tem sob a sua res pon sa bi li da de a
pro du ção, a aná li se, a co or de na ção e a con so li da ção
de in for ma ções ge o grá fi cas e es ta tís ti cas. Além dis -
so, lida tam bém com in for ma ções am bi en ta is, co or -
de na os sis te mas es ta tís ti co e car to grá fi co na ci o na is
e do cu men ta e dis se mi na to das es sas in for ma ções. 

A an ti güi da de da ati vi da de es ta tís ti ca no Bra sil
ates ta a sua im por tân cia para o País. Entre nós, ela
data ain da do Impé rio, com a cri a ção, em 1871, da Di -
re to ria-Geral de Esta tís ti ca. Na Re pú bli ca, com a im -
plan ta ção do re gis tro ci vil de nas ci men tos, ca sa men -
tos e óbi tos, hou ve a ne ces si da de de am pli ar as ati vi -
da des da Di re to ria.

O ór gão res pon sá vel pe las es ta tís ti cas no Bra sil 
mu dou de nome e de fun ções al gu mas ve zes até

1934, quan do foi ex tin to o De par ta men to Na ci o nal de
Esta tís ti ca, cu jas atri bu i ções fo ram pas sa das para os
Mi nis té ri os com pe ten tes. 

Mas a fal ta de um ór gão que fos se ca paz de ar ti -
cu lar e co or de nar pes qui sas es ta tís ti cas e de uni fi car
a ação dos vá ri os ser vi ços es ta tís ti cos em ati vi da de
no País fez com que se cri as se, ain da em 1934, o
Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca, que so men te co me -
çou a fun ci o nar em 1936. No ano se guin te, foi cri a do o 
Con se lho Bra si le i ro de Ge o gra fia. Este foi, en tão, in -
cor po ra do ao Insti tu to, que pas sou a cha mar-se Insti -
tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca.

O pon to alto dos tra ba lhos do IBGE, Sr. Pre si -
den te, é o cen so de ce nal, como to dos sa be mos. Ago -
ra mes mo, está sen do con clu í do o Cen so 2000, o ma -
i or e mais com ple to cen so já re a li za do no Bra sil, tan to
pela qua li da de das in for ma ções co le ta das, como pela 
abran gên cia do ter ri tó rio tra ba lha do.

Essa ta re fa gi gan tes ca mo vi men tou 199.934 re -
cen se a do res, 25.286 su per vi so res e 6.407 agen tes
cen si tá ri os. Fo ram vi si ta dos mais de 54 mi lhões de
do mi cí li os em 120 dias de mu i to tra ba lho, no qual
cada um dos re cen se a do res vi si tou cer ca de 300 ca -
sas.

Esse es for ço nos per mi te, por exem plo, sa ber
com pre ci são que o Bra sil tem 169.544.443 ha bi tan -
tes, dos qua is 83.423.553 ho mens e 86.120.890 mu -
lhe res. Per mi te, tam bém, sa ber que mais de 137 mi -
lhões vi vem nos cen tros ur ba nos e qua se 32 mi lhões
na zona ru ral.

Mas os da dos co le ta dos por toda essa gen te,
que ain da es tão sen do tra ba lha dos, per mi ti rão sa ber
mu i to mais so bre o Bra sil, para que pos sa mos, de
pos se des ses da dos e das in for ma ções que de les de -
ve rão ema nar, tra ba lhar nas di re ções que mais ra pi -
da men te nos le vem ao pro gres so e ao bem-estar de
nos sa gen te.

Assim como es sas in for ma ções jo gam luz so bre 
nos so ca mi nho, a fal ta de las pode sig ni fi car a es cu ri -
dão que nos leve a sé ri os tro pe ços e a gran des di fi cul -
da des. Digo isso por que, não faz mu i to tem po, co me -
teu-se o ab sur do de in ter rom per a sé rie his tó ri ca de -
ce nal dos cen sos bra si le i ros, em ra zão da cri se de fal -
ta de re cur sos por que pas sou o IBGE.

Mas isso, hoje, fe liz men te é co i sa do pas sa do.
Esta mos vi ven do ou tros tem pos, em que tan to a so ci -
e da de quan to o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so com pre en dem e va lo ri zam a im -
por tân cia do tra ba lho do IBGE, exi gin do o seu aper fe -
i ço a men to cons tan te, em bus ca de da dos cada vez
mais con fiá ve is e atu a li za dos so bre o País.



De se jo, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, cum pri men tar, na pes soa do Pre si den te do
Insti tu to, Dr. Sér gio Bes ser man Vi an na, todo o enor -
me con tin gen te de pes so as que tra ba lhou para a re a -
li za ção do Cen so 2000, bem como os fun ci o ná ri os
per ma nen tes do IBGE, que tan tos bons ser vi ços têm
pres ta do ao nos so País. É gra ças ao es for ço des sa
gen te, de di ca da e com pe ten te, que po de re mos, cada
vez mais, co nhe cer para avan çar.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) -

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 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

 Nº 49, DE 2001-COMPLEMENTAR
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º

do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do
com o art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to

Inter no e Re que ri men to nº 320, de 2001)
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 49, de 2001-Complementar (nº 195/2001 -
Com ple 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 atu a li -
za ção mo ne tá ria em con tas vin cu la das do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 593, de 2001, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ro me ro
Jucá, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio às Emen das nºs 
1 a 8, com voto con trá rio do Se na dor José de Alen car
e, em se pa ra do, dos Se na do res Osmar Dias e Edu ar -
do Su plicy.

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 304, de 2001 – art. 336,

II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 26, de 2001 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 592, de 2001, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça),
que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to

ex ter no, 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, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De -
sen vol vi men to – BIRD, na mo da li da de de Emprés ti -
mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor Fi nan ce i ro –
FSAL.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 44, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú ni or, que al te -
ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so -
bre a re nún cia do Pre si den te da Re pú bli ca, dos Go -
ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e dos Pre -
fe i tos aos res pec ti vos man da tos para con cor rem a
qua is quer car gos ele ti vos), ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 06, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 6, DE 1998
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, de 1998)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998, ten do como pri -
me i ro sig na rá rio o Se na dor José Ro ber to Arru da, que 
in clui no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as ar ti go que re gu la ri za a si tu a ção fun ci o nal de
ser vi do res de em pre sas pú bli cas fe de ra is que há
mais de dez anos pres tam ser vi ços à ad mi nis tra ção
di re ta, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo) que apre sen ta, e pela pre ju di ci a -
li da de da PEC nº 11, de 1998, com a qual tra mi ta em
con jun to.



– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 11, DE 1998
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, de 1998, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 19 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, dis pon do so bre a
si tu a ção fun ci o nal dos ser vi do res e em pre ga dos pú -
bli cos fe de ra is le gal men te ce di dos a ór gãos e en ti da -
des da União, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, pela pre ju di ci a li da de, e fa vo rá vel à
PEC nº 6, de 1998, com a qual tra mi ta em con jun to,
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo) que
apre sen ta.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 190, DE 1999-COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 190, de 1999-Complementar, de au to ria
da Se na do ra Ma ri na Sil va, que al te ra a Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de Ine le gi bi -
li da de), para ve dar o re gis tro, como su plen te de can -
di da to a Se na dor, de pa ren tes des te até o se gun do
grau, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 298, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Jef fer son Pe res.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 25, DE 2000

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 25, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor tes de
Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

– 8 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 86, de 1996 (nº 1.536/96, na Casa de ori -
gem), que al te ra o § 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de
18 de no vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os ser vi ços
no ta ri a is e de re gis tro, ten do

Pa re ce res sob nºs 118 e 286, de 1997; e 53, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to), Re la tor:
Se na dor Ra mez Te bet, fa vo rá vel, com vo tos con trá ri -
os dos Se na do res Antô nio Car los Va la da res, Ro ber to 
Fre i re, em se pa ra do, do Se na dor José Edu ar do Du -
tra, e abs ten ção do Se na dor Jef fer son Pe res; 2º pro -
nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio), Re -
la tor: Se na dor Bel lo Par ga, pela re je i ção, com vo tos
con trá ri os dos Se na do res José Edu ar do Du tra, Antô -
nio Car los Va la da res e abs ten ção do Se na dor Jo sap -
hat Ma ri nho; 3º pro nun ci a men to (em re e xa me por
des pa cho da Pre si dên cia, con for me o Ofí cio nº 1.013, 
de 1997), Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, re i te -
ran do o Pa re cer nº 118, de 1997, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pela apro va ção da
ma té ria, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Ro ber -
to Re quião, José Edu ar do Du tra e, ven ci do, em se pa -
ra do, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

– 9 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 96, de 1996 (nº 826/95, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o jul ga men to das con tas dos
res pon sá ve is por bens, di nhe i ros e va lo res pú bli cos,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 329, 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 Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) -
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 57 
mi nu tos.)



Ata da 75ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 20 de junho de 2001 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão
Mo za ril do Ca val can ti e a Sra. Ma ria do Car mo Alves

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 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 Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na 
– Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res –
João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha -
u sen – José Agri pi no – José Alen car – José Co e lho –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes
– Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil -
va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men -
des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su -
as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Nova da Cos ta –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe -
i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – 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 -
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 76 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 Hora do Expe di en te da pre sen te ses são des ti -
na-se a ho me na ge ar a me mó ria do his to ri a dor Caio
Pra do Jú ni or, pela pas sa gem do dé ci mo ano de seu
fa le ci men to, nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 130

e 208, de 2001, do Se na dor Ro ber to Fre i re e ou tros
Srs. Se na do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ho me -
na gem que hoje fa ze mos é em ble má ti ca para o Par ti -
do Po pu lar So ci a lis ta, ao re me mo rar mos em Caio
Pra do Jú ni or aqui lo que o PCB, em sua ver ten te ma -
jo ri tá ria, sem pre quis ser: um ente po lí ti co de ação de -
mo crá ti ca na so ci e da de bra si le i ra, ape sar da sua raiz
his tó ri ca re vo lu ci o ná ria, um Par ti do de di ca do ao co ti -
di a no da po pu la ção e às ca u sas ge ra is do País e da
Hu ma ni da de.

A tese de Caio Pra do Jú ni or de con for mar uma
for ça po lí ti ca que le vas se à fren te a re for ma de mo crá -
ti ca e pro gres sis ta da so ci e da de bra si le i ra é atu al –
te mos cons ciên cia de que não é nos sa pro pri e da de e
nem pa tri mô nio ex clu si vo de ne nhum ou tro Par ti do de 
es quer da.

Afi nal, o re for mis mo ra di ca em lar go es pec tro da 
vida na ci o nal, e aju dar a re u nir as for ças do ta das des -
se con te ú do é a ta re fa his tó ri ca prin ci pal da Esquer da 
em nos so País.

Se jun tar mos tal con cep ção à ou tra tese igual -
men te im por tan te, tam bém con cer nen te ao PPS – a
de que a de mo cra cia é, ao mes mo tem po, va lor uni -
ver sal e ins tru men to de me lho ria da so ci e da de –, ha -
ve rá aqui lo que al guns de nos sos in te lec tu a is têm
cha ma do de ”pe ce bis mo con tem po râ neo“, ex pres são 
cri a da para dar con ta de nos so ca mi nho de pe dras,
pas san do por equí vo cos, como o do no vem bro de
1935, mas tam bém pela re sis tên cia ao Esta do Novo;
por me mo rá ve is ba ta lhas, como ”O Pe tró leo é Nos -
so“, e pe las ”re for mas de base“; e, so bre ma ne i ra, por
acer tos po lí ti cos, como a nos sa pre sen ça, inar re dá -
vel, na luta con tra o re gi me de 1964, uma pre sen ça
ori en ta da pelo gra du a lis mo de ”re sis tir, iso lar e der ro -
tar“ aque les que usur pa vam o po der.

 



É pre ci so ter mos me mó ria para ren der mos nos -
sas ho me na gens ao mi li tan te his tó ri co, Caio Pra do
Jú ni or, como par te do mun do do PCB. Fi li a do em
1931 ao Par ti do fun da do por Astro jil do Pe re i ra, Caio
Pra do Jú ni or par ti ci pou ati va men te da ar ti cu la ção da
Ali an ça Na ci o nal Li ber ta do ra (ANL), cuja po lí ti ca de
am pla fren te úni ca de mo crá ti ca se ria de po is aban do -
na da por nós nos epi só di os de no vem bro de 1935.
Nos anos 40, Caio Pra do Jú ni or já era um in te lec tu al
in flu en te e tam bém se tor nou uma re fe rên cia de di re -
ção do nos so Par ti do, atu an do ati va men te nas mo vi -
men ta ções an ti di ta to ri a is re u ni das em tor no da União 
De mo crá ti ca Na ci o nal, a UDN, que mais tar de, em
1964, iria se trans for mar em sus ten tá cu lo po lí ti co do
re gi me mi li tar – é bom lem brar, tal vez, a UDN nos
seus me lho res mo men tos, para não lem brar mos a
UDN do de nun cis mo –, lu gar po lí ti co para onde con -
ver gi am as cor ren tes li be ra is e os re vo lu ci o ná ri os de
ori gem e ins pi ra ção mar xis tas.

Caio Pra do Jú ni or can di da tou-se à Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te de 1945, não con se guin do se
ele ger. Mas logo foi De pu ta do Cons ti tu in te do Esta do
de São Pa u lo, até a cas sa ção do re gis tro do PCB.

Não es tou bem cer to, mas gos ta ria de re gis trar
– e dis so te nho cer te za – que Caio Pra do Jú ni or foi
um dos gran des ide a li za do res da pes qui sa, da ciên -
cia e da tec no lo gia em São Pa u lo, por in ter mé dio de
um pro je to de sua au to ria. No en tan to – nes se pon to é 
que me fa lha a me mó ria –, não sei e não des co bri nas 
pes qui sas se par ti ci pou da cri a ção da Fun da ção de
Ciên ci as e Pes qui sa de São Pa u lo, a Fun cesp. É im -
por tan te sa li en tar esse fato, que tam bém já o anun ci -
a va como um ho mem da mo der ni da de.

Res sur ge, de po is da cas sa ção do re gis tro do
PCB, para ou tra fren te de luta, para a qual ti nha ex tra -
or di ná ria vo ca ção: a atu a ção edi to ri a lís ti ca, con for -
ma da com a par ce ria de Mon te i ro Lo ba to no pro je to
da Edi to ra Bra si li en se, de con si de rá vel in fluên cia na -
que les anos 40. Caio Pra do Jú ni or vol ta va, a par tir de
1955, com a Re vis ta Bra si li en se, até ser si len ci a do
pelo Gol pe de 1964. Da mes ma for ma como so fre ra
após os su ces sos de 1930 e 1935, ele, nos anos do
re gi me de ex ce ção pós-64, no va men te iria ex pe ri -
men tar per se gui ções, às qua is so bre vi ve ria, mo bi li -
zan do sua vo ca ção de in te lec tu al re vo lu ci o ná rio, ina -
ba la vel men te con ven ci do de que seus es tu dos, pes -
qui sas e en sa i os de in ter pre ta ção das co i sas bra si le i -
ras eram a me lhor arma com que con ta va para con ti -
nu ar o seu com ba te de ho mem pú bli co.

Não há pa ra do xo nes sa ho me na gem a um in te -
lec tu al e mi li tan te com o qual a di re ção do PCB tan to

se de sen ten deu. Até por que o PPS, além da con ti nu i -
da de, é tam bém o de sen ten di men to, a rup tu ra. Se o
ho me na ge a mos, nós o fa ze mos como uma in ter pe la -
ção da nos sa pró pria tra di ção dou tri na ris ta, acom pa -
nha da não ra ras ve zes do sec ta ris mo, que, por mu i -
tos anos, im pe diu-nos de es ta be le cer uma po lí ti ca
ge ne ro sa e de ser mos ge ne ro sos com crí ti cos como
Caio Pra do Jú ni or, se ve ro, qua li fi ca do e in can sá vel
no seu bom com ba te. Ele é um pa tri mô nio do pen sa -
men to de Esquer da en tre nós que pre ci sa ser me lhor
res ga ta do para nos aju dar no im pres cin dí vel ag gi or -
na men to, um con ce i to nas ci do por oca sião do Con cí -
lio Va ti ca no II, com o Papa João XXIII, que diz res pe i -
to à ca pa ci da de das ins ti tu i ções de se atu a li za rem
fren te às so ci e da des e ao mun do em trans for ma ção.
Para nós, ag gi or na men to é tor nar a Esquer da con -
tem po râ nea do fu tu ro.

Caio Pra do Jú ni or aju dou-nos a su pe rar a idéia
de re vo lu ção como rup tu ra abrup ta e dis so lu ção to tal
da or dem eco nô mi co-social – tal vez su pe ran do aque -
la dis jun ti va re for ma ou re vo lu ção, en ten den do que o
pro ces so da re for ma era re vo lu ci o ná rio –, a ver a po lí -
ti ca como um ins tru men to de me lho ria da so ci e da de,
a ser vi ço da po pu la ção, ins tru men to a ser ma ne ja do
por nós e por ou tros. Qu an to mais fir me por nós e mu i -
to mais am pla men te por ou tros, me lho res os re sul ta -
dos para o povo bra si le i ro e o Bra sil.

É com es sas evo ca ções – ao me lhor es ti lo da
po lí ti ca que che gou a de sen vol ver o ve lho ”Par ti dão“,
o seu Par ti do, o re pre sen tan te ma i or da Esquer da
bra si le i ra –, que ve nho ren der a ho me na gem do Se -
na do a Caio Pra do Jú ni or, ante a sua fa mí lia. Eu es ta -
va meio pre o cu pa do que, quan do che gas se esta
opor tu ni da de, seus fa mi li a res ain da não es ti ves sem
aqui, mas eles es tão pre sen tes nes ta ses são. A eles o 
nos so abra ço e as nos sas ho me na gens! Sua fa mí lia
está aqui re pre sen ta da por sua fi lha Yo lan da e sua
neta Cláu dia. A De pu ta da Lú cia Sou to, do Rio de Ja -
ne i ro, acom pa nha as ilus tres con vi da das e lhes faz,
como mu lher da Exe cu ti va Na ci o nal do nos so Par ti do, 
as hon ras.

Per mi tam-me um pe que no pa rên te ses, des ta -
can do uma das mais ins ti gan tes pu bli ca ções da in te -
lec tu a li da de bra si le i ra, edi ta da no iní cio da se gun da
me ta de do sé cu lo pas sa do. A Re vis ta Bra si li en se de
Caio Pra do Jú ni or exer ceu uma in fluên cia in co men -
su rá vel na vida po lí ti ca bra si le i ra do de cê nio de
1955-64. E o in ter lo cu tor des sa po lí ti ca não era só o
PCB, mas o que ele cha ma va de ”for ças po pu la res e
pro gres sis tas“. Essas, di ga-se ago ra, com a dis tân cia
do tem po, não sou be ram apro ve i tar as cir cuns tân ci as



e se con du zir com a mo de ra ção e a fir me za re que ri -
das por aque le ime di a to pré-64, quan do a so ci e da de
se mo vi men ta va em ações que se alar ga vam, en -
quan to ain da ca re cia de ”ali cer ces po lí ti cos“ su fi ci en -
te men te for tes. Com sua lar ga con cep ção, em bo ra
des se mu i ta im por tân cia aos par ti dos, Caio Pra do Jú -
ni or di zia que eles ain da de i xa vam mu i to a de se jar.
Era pre ci so le var a bom ter mo aque le pro ces so de re -
for mu la ção da so ci e da de bra si le i ra de gran de mon ta,
pos to na or dem do dia pe las en tão cha ma das ”re for -
mas de base“, em ple no Go ver no João Gou lart.

Não se ria exa ge ro afir mar que Caio Pra do Jú ni -
or pode ser con si de ra do um dos gran des úl ti mos in te -
lec tu a is com vo ca ção pú bli ca do País – e pou cos se
igua la ram a ele. Para usar um ter mo em voga à épo -
ca, pen sou ge nu i na men te a re vo lu ção bra si le i ra,
sem pre pelo pa râ me tro da ação efe ti va – da prá xis,
como um bom mar xis ta iria di zer. A te o ria era um ins -
tru men to de ação po lí ti ca e não de inér cia pro vo ca da
pela bus ca de ob je ti vos ir re a li zá ve is, mé to do mu i to
co mum em par te de al guns in te lec tu a is que re cla ma -
vam a trans for ma ção do Bra sil. Esse es ti lo de fa zer
po lí ti ca sem pre aju dou a pôr a es quer da di an te da
ação com res pon sa bi li da de, con tro lan do o com por ta -
men to er rá ti co e ca su ís ti co. Uma co la bo ra ção que foi
in tro du zi da por ele pró prio na cena pú bli ca no pas sa -
do e ain da con ti nua ofer ta da, ago ra pre sen te na nos -
sa cul tu ra po lí ti ca como uma mar ca in te lec tu al in de lé -
vel e do ta da de en si na men tos nada des pre zí ve is para 
a po lí ti ca e a cul tu ra dos nos sos dias. 

Po de ria evo car nos sas de sa ven ças, do Par ti do
e de nos sos qua dros in te lec tu a is, com Caio Pra do Jr.
Re cor do, in clu si ve, que um fo lhe to, um pros pec to foi
fe i to a res pe i to do gran de li vro A Re vo lu ção Bra si le i ra
pelo en tão in te lec tu al ma i or que tí nha mos em Per -
nam bu co, o sa u do so Pa u lo Ca val can ti. De ba tes que
se re a li za vam na re vis ta Ci vi li za ção Bra si le i ra, algo
de sig ni fi ca ti vo da in te lec tu a li da de, do pro ces so cul tu -
ral, da re sis tên cia, en fim, à di ta du ra mi li tar que foi ins -
ta la da em 1964. A ri gor, po de ria me re fe rir à nos sa
qua se sem pre in com pre en são do sen ti do de sua
obra, uma obra de cla ra da men te es cri ta para ori en tar
a prá ti ca de es quer da, do PCB em pri me i ro lu gar. Um
PCB que não es cu tou o his to ri a dor em te mas e oca -
siões por de ma is im por tan tes, como em 1945 – tra -
ta-se de um fato in te res san te que des co bri re cen te -
men te, que eu não co nhe cia – quan do ele in sis tiu na
ma nu ten ção da ali an ça com os li be ra is que re sis ti am
ao Esta do Novo e não con cor da va com a ali an ça com
Ge tú lio. Ter co nhe ci men to dis so ago ra vai me aju dar
in clu si ve quan do, em de ba tes, al gu mas pes so as ain -

da dis cu tem, do pon to de vis ta his tó ri co, por que o
PCB se ali ou a Ge tú lio, par ti cu lar men te Luiz Car los
Pres tes, quan do Ge tú lio ha via per mi ti do o en vio para
a Ale ma nha na zis ta de sua mu lher, Olga Be ná rio
Pres tes. É im por tan te isso, tal vez até para di zer das
nos sas ri que zas, das nos sas con tra di ções, do nos so
plu ra lis mo. E mais: quan do, nos anos 50 e 60, aler ta -
va para a apa rên cia de ra di ca li za ção e para a fra gi li -
da de do pro ces so po lí ti co e da or ga ni za ção po pu lar
da que la épo ca. Isso é o pré-64. 

Mes mo após o gol pe de 1964, quan do nos acer -
ta mos do pon to de vis ta prá ti co e de fen de mos a ime -
di a ta con cen tra ção de to dos os es for ços na mon ta -
gem da fren te úni ca de mo crá ti ca com a clas se po lí ti -
ca, como meio para re mo ver o au to ri ta ris mo, não ti ve -
mos as vis tas lar gas para cap tar o que Caio Pra do Jr.
que ria nos di zer com o seu li vro A Re vo lu ção Bra si le i -
ra (1966). Achá va mos que o li vro fa la va ape nas de
uma ”re vo lu ção agrá ria“, de fi ni da não por seus ob je ti -
vos an ti la ti fun diá ri os, como que ría mos, mas como
sim ples re gu la ção das re la ções de tra ba lho no mun -
do ru ral. 

Não pres ta mos a de vi da aten ção ao fato de que, 
na que le 1966, o his to ri a dor vol ta va às suas an ti gas
te ses e tor na va a in sis tir e pen sar o mo de lo de de sen -
vol vi men to na ci o nal como um pro ces so au -
to-sustentado; que ele di zia, en tão, que po de ria ser
es ti mu la do pelo mo vi men to das re i vin di ca ções tra ba -
lhis tas no cam po, no sen ti do de que ali se po dia ges -
tar um im pul so no mer ca do in ter no ca paz de de sen -
ca de ar um mo vi men to pro fun do, al ter na ti vo ao de -
sen vol vi men to ex clu den te que o re gi me de 1964 co -
me ça va a nos im por, ra di ca li zan do a sua po lí ti ca eco -
nô mi ca de de pen dên cia e pro mo ven do a mo der ni za -
ção con ser va do ra dos gran des se to res da agro pe -
cuá ria, com ex clu são da pe que na e mé dia pro pri e da -
de, so bre ma ne i ra com o con tro le dos mo vi men tos
dos tra ba lha do res ru ra is e de suas en ti da des re pre -
sen ta ti vas.

Não per ce be mos o que sig ni fi ca va a sua in sis -
tên cia em mos trar – con tra a nos sa an ti ga tese de
uma fe u da li da de bra si le i ra e seus res quí ci os – a for ça
do mo vi men to tra ba lhis ta ru ral e o im pac to que po de -
ria ter no pro ces so de mu dan ças pro gres sis tas do
País que tan to al me já va mos.

Caio Pra do Jr. dava à ques tão se cu lar da re for -
ma agrá ria um sig ni fi ca do ex tra í do da nos sa his tó ria
na ci o nal. Se gun do ele, des de a Abo li ção, a for ma ção
da na ci o na li da de ti nha o seu ”cal ca nhar de Aqui les“
no tema agrá rio, ou seja, na in ca pa ci da de de nos sa
agro pe cuá ria, es tru tu ra da em gran des uni da des, de

 



ele var a ma i o ria da for ça de tra ba lho ali em pre ga da a
ní ve is de ci vi li za ção mo der na. De acor do com a sua
te o ri za ção, a ”di a lé ti ca eco nô mi ca“ do cam po bra si le i -
ro não es ta va num sis te ma fe u dal ou la ti fun diá rio
atra sa do por res tos fe u da is ou res quí ci os fe u da is,
como cha má va mos, mas na con tra di ção que atra ves -
sa va os gran des se to res pro du ti vos, di vi din do o mun -
do ru ral en tre os mo no po li za do res da con di ção de
em pre go e os gran des gru pos po pu la ci o na is sem
ocu pa ção e re mu ne ra ção ade qua das, os sim ples -
men te sem tra ba lho e me i os de vida.

Caio Pra do Jr. era in sis ten te na tese de que a
luta dos em pre ga dos e das re i vin di ca ções tra ba lhis -
tas no cam po e dos sin di ca tos ru ra is ti nha po ten ci al
para se es pa lhar por todo o ter ri tó rio na ci o nal e não
ape nas lo ca li zar-se em fo cos de ten são, como eram
os con fli tos do tipo cam po nês – dos pos se i ros, me e i -
ros, ar ren da tá ri os e pe que nos pro du to res. Aqui
acres cen to: dos sem-terra. Via ali o mo vi men to prin ci -
pal. 

Cha ma va a aten ção para o fato de que o mo vi -
men to agrá rio de base sin di cal era por ta dor de um
gran de po ten ci al para ins ti tu ci o na li zar, con ti nu a men -
te, con si de rá ve is gru pos so ci a is, seja me di an te a sua
uti li za ção na eco no mia pro du ti va, seja como for ça de
tra ba lho va lo ri za da e como agri cul tor fa mi li ar nos in -
ters tí ci os dos gran des ra mos pro du ti vos. Essa con si -
de ra ção nos le va va à ur gên cia de afas tar mo-nos de
vez de qual quer ilu são so bre o uso dos cam po ne ses
como ins tru men to de ra di ca li za ção que, se gun do
pen sá va mos, aju da va a apro xi mar a eta pa da re vo lu -
ção so ci a lis ta no Bra sil.

Faço aqui, tam bém, um pe que no aden do. É in -
te res san te como al guns se to res da Esquer da bra si le i -
ra ain da não apren de ram essa li ção e pen sam e ima -
gi nam que o cam po nês bra si le i ro vai que i mar eta pas
e apro xi mar-se de um pro ces so re vo lu ci o ná rio so ci a -
lis ta no Bra sil. Falo es pe ci fi ca men te do Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Terra ou, pelo me nos,
de se to res des se mo vi men to.

Qu an do Caio Pra do Jr. en fa ti za va o tema agrá -
rio, ele não es ta va pen san do em re vo lu ção cam po ne -
sa, mu i to me nos em mo bi li zar mas sas ru ra is sim ples -
men te para de ses ta bi li zar a or dem bur gue sa. Cus ta -
mos mu i to a apren der o que o his to ri a dor en ten dia por 
re for ma agrá ria, mes mo quan do já se tor na va cla ro
que a re for ma agrá ria não era mais con di ção sine
qua non para vi a bi li zar o ca pi ta lis mo bra si le i ro –
como, aliás, de po is nos en si na ria um ou tro in te lec tu al
do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, Ivan Ri be i ro, mor to

no aci den te aé reo que vi ti mou o Mi nis tro per nam bu -
ca no, meu ami go Mar co Fre i re, de sa u do sa me mó ria.

Já em seu tem po, o his to ri a dor pro pu nha que se 
ti ves se uma am pla vi são do nos so mun do ru ral. De
acor do com sua te o ria agrá ria, ele con si de ra va a
ques tão da ter ra uma sub si diá ria ao mo vi men to ma i or 
e mais só li do que ele di vi sa va na mo bi li za ção – de na -
tu re za con tí nua e mais per ma nen te – dos em pre ga -
dos ru ra is dos gran des se to res da agro pe cuá ria, em
es pe ci al a par tir do Esta tu to do Tra ba lha dor Ru ral,
pro mul ga do pelo Pre si den te João Gou lart em 1963. E 
ti ra va dele as con se qüên ci as po lí ti cas.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Ouço, com mu i to pra zer, o apar te de V. Exª, no bre Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – No bre Se -
na dor Ro ber to Fre i re, eu dis se a V. Exª que ti nha che -
ga do cedo aqui para ou vi-lo nes ta ho me na gem mais
do que me re ci da a Caio Pra do Jr. Em ver da de, aque le 
ho mem pú bli co es ta va mu i to à fren te dos seus con -
tem po râ ne os e o dis cur so que V. Exª faz – e, de logo,
peço a V. Exª que me re le ve o apar te, que con si de ro
po bre de bri lho e in di gen te na for ma, ao dis cur so tão
elo qüen te que V. Exª está a fa zer, não ape nas elo -
qüen te como den so. A per so na li da de, evi den te men te, 
do ho me na ge a do...

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
No bre Se na dor, não te nha dú vi da de que o apar te de
V. Exª vai en ri que cer o meu pro nun ci a men to. 

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – O ho me -
na ge a do me re ce exa ta men te que um Se na dor do
por te de V. Exª, meu caro ami go Ro ber to Fre i re, ocu -
pe a tri bu na para tra çar-lhe o per fil. Hoje em dia, la -
men ta vel men te, os ho mens pú bli cos não me re cem o
re co nhe ci men to dos seus con tem po râ ne os, quan do
mu i to uma leve sa u da ção dos pós te ros na pes qui sa
que es tão fa zen do. Só in ter rom pi V. Exª por que eu
que ria re ves tir este meu apar te da mais in fi ni ta so li da -
ri e da de ao seu dis cur so. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral. E é ver da de.
Tal vez me nos pre ze mos es tar re co nhe cen do, in clu si -
ve como es ta mos aqui fa zen do, al guns equí vo cos na
apre ci a ção que fi ze mos de Caio Pra do Jr. Lem bro-me 
– e aqui abro um pa rên te se, mas já vou an te ci par –
que ini ci ei a mi nha mi li tân cia no Par ti do Co mu nis ta
Bra si le i ro, jun ta men te com Gre gó rio Be zer ra, em
1962, or ga ni zan do o sin di ca to ru ral em Per nam bu co,
na Zona da Mata. Cha má va mos os tra ba lha do res ru -



ra is – veja o equí vo co, era meio con fu so – de cam po -
ne ses. Cha má va mos to dos, não só o Par ti do, mas,
com mais pro pri e da de, quan do na Zona do Agres te,
as li gas cam po ne sas de Fran cis co Ju lião. E ali, mes -
mo quando não ad mi tía mos a tese de Caio Pra do Jr. -
de fen día mos a tese de que o cam po bra si le i ro, a agri -
cul tu ra bra si le i ra era de fe u da lis mo ou de res quí ci os fe -
u da is, de mo no cul tu ras la ti fun diá ri as, não per ce ben do
que ali es ta va o ger me con cre to do tra ba lha dor ru ral as -
sa la ri a do –, mes mo sem ter mos essa com pre en são, a
nos sa prá ti ca po lí ti ca era de acor do com o que Caio
Pra do Jr. di zia, por que es tá va mos or ga ni zan do sin di ca -
tos ru ra is e não ocu pan do pro pri e da des, como as li gas
cam po ne sas. E ha via um cer to con fron to, que ocor ria
no es pa ço do go ver no de mo crá ti co de Mi guel Arra es
de Alen car, em Per nam bu co. 

Esse dado é para di zer que, na que le mo men to,
se tal vez ti vés se mos me lhor en ten di do Caio Pra do
Jr., al guns dos er ros que fo ram co me ti dos no pré-64
pu des sem ter sido evi ta dos. Não sei se evi ta ria o gol -
pe, por que este não foi fru to dos nos sos er ros. Tal vez
te nha sido até dos nos sos acer tos no mo men to de as -
cen são da luta pela so ci e da de so ci a lis ta no mun do –
a re vo lu ção cu ba na, o gran de avan ço con tra o co lo ni -
a lis mo fran cês e ame ri ca no no Vi et nã. Foi mu i to mais
um qua dro de avan ço da luta por essa so ci e da de, que 
con di ci o nou mu dan ças em todo o mun do, do que os
er ros co me ti dos pela es quer da bra si le i ra, que fo ram
mu i tos, em par ti cu lar do Par ti do Co mu nis ta, que era o 
gran de re fe ren ci al e o gran de par ti do da Esquer da
na que le mo men to.

Eu fa la va exa ta men te da ques tão do Esta tu to do 
Tra ba lha dor Ru ral. Estou fu gin do um pou co, mas tal -
vez este seja um mo men to im por tan te não só para a
ho me na gem a Caio Pra do Jr., para o re co nhe ci men to
de sua im por tân cia. Por que não co me çar mos a pen -
sar, numa re vi são his tó ri ca sé ria, no que foi o pe río do, 
de trans for ma ção, de mu dan ças, de co lo car na agen -
da ques tões bá si cas des te País, do Go ver no João
Gou lart? E mais, até do go ver no que o an te ce deu, do
pe que no pe río do do re gi me par la men ta ris ta, du ran te
o qual con quis tas im por tan tes fo ram fe i tas. Lem bro
isso, por que foi em Per nam bu co, no Go ver no de Mi -
guel Arra es, que se teve a opor tu ni da de de fa zer o
gran de acor do co le ti vo do pri me i ro con tra to de tra ba -
lho do cam po bra si le i ro. Não foi pou ca co i sa: era de fi -
nir o que sig ni fi ca va uma ta re fa diá ria, a jor na da, oito
ho ras de tra ba lho do tra ba lha dor ru ral bra si le i ro. Foi
no Go ver no de Mi guel Arra es, em 1962, que se es ta -
be le ceu algo que não se tem ain da hoje com os bói -
as-frias, com os tra ba lha do res ru ra is, em al guns lu ga -

res. Infe liz men te, em al guns lu ga res, ain da há o tra -
ba lho es cra vo.

Para o gran de pen sa dor, não sen do a ter ra a
base prin ci pal da or ga ni za ção po pu lar no cam po, a
luta pela ter ra, que exis tia em áre as de ten são e con -
fli to, não de via ser vir de pre tex to agi ta ti vo ou ser con -
si de ra da meio para ala van car uma es tra té gia de re vo -
lu ção ir re a lis ta, o que só iria le var a der ro tas. 

Até pa re ce que não es tou fa lan do de Caio Pra do 
Jr., mas de mo men tos que es ta mos vi ven do, ou seja,
de al guns pro ces sos con fli tu o sos da de mo cra cia bra -
si le i ra pela sua mo der ni za ção.

A ques tão da ter ra como so lu ção cam po ne sa –
para for ta le cer a agri cul tu ra fa mi li ar – cons ti tu ía, para
Caio Pra do Jr., uma fren te de luta que cri a ria uma al -
ter na ti va de ocu pa ção, fa vo re cen do a va lo ri za ção dos 
tra ba lha do res no mer ca do de tra ba lho e tam bém era
uma im por tan te via de in cor po ra ção dos gru pos des ti -
tu í dos de em pre go, es pa lha dos pelo vas to ter ri tó rio
de po bre za que são as zo nas ru ra is bra si le i ras. Era
vis to como uma es tra té gia de vi ta li za ção do mer ca do
in ter no, a par tir da va lo ri za ção da for ça de tra ba lho
ocu pa da, ain da em si tu a ção pre cá ria e mu i to
mal-remunerada, e me di an te a vin cu la ção ao mun do
do em pre go de se to res des va li dos, tra zen do os pri -
me i ros para uma con di ção me lho ra da e os se gun dos
para uma vida per ma nen te e re la ções so ci a is mais
com ple xas e po li ti za das for ma do ras de no vas cons -
ciên ci as e com por ta men tos

Mais uma vez, mu i to atu al. Quem não se re cor -
da de Cel so Fur ta do ao fa lar do po ten ci al da ge ra ção
de em pre go que a agri cul tu ra bra si le i ra hoje de tém.
Isso foi dito na dé ca da de 60 por Caio Pra do Jr.

Em re su mo, Caio Pra do Jr. fa la va de uma ”re vo -
lu ção agrá ria“, numa con cep ção mais am pla do que a
ques tão da ter ra vis ta ao modo do cam po nês clás si co. 
Ele se an te ci pa va, e como ain da é atu al! 

Em um ex cep ci o nal li vro so bre o nos so ho me -
na ge a do, o pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral Ru ral
do Rio de Ja ne i ro Ra i mun do San tos pede que não de -
i xe mos de as so ci ar esse agra ris mo de Caio Pra do Jr.
ao per fil e à tra je tó ria con tem po râ nea da Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Agri cul tu ra, che -
gan do a di zer que esse agra ris mo te ria se con su ma -
do na Con tag, uma cen tral sin di cal nas ci da da vi são
que mu i to cedo – so bre tu do após a mor te de Ge tú lio
Var gas – com to das as di fi cul da des e in su fi ciên ci as,
os co mu nis tas co me ça ram a ter. Nis so, o PCB se guiu
– em prin cí pio, ti mi da men te – as ra zões de Caio Pra -
do Jr., per ce ben do que era na luta sin di cal agrá ria

 



que es ta va a base fir me do pro ces so re for ma dor do
cam po. 

Faço aqui um bre ve pa rên te se para lem brar,
com or gu lho, que o iní cio de mi nha vida par ti dá ria
deu-se exa ta men te nes se con tex to, ao par ti ci par, ao
lado do sa u do so Gre gó rio Be zer ra, da luta pela or ga -
ni za ção de sin di ca tos de tra ba lha do res ru ra is em Per -
nam bu co, um pou co em con tra di ção com as Li gas
Cam po ne sas li de ra das por Fran cis co Ju lião.

Qu e ro aqui di zer da im por tân cia do Par ti do Co -
mu nis ta, que foi a ori gem e o gran de mo vi men to que
vi a bi li zou a cri a ção da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Tra ba lha do res na Agri cul tu ra, em 1963, pe río do de
gran des con quis tas e avan ços na de mo cra cia bra si le -
i ra, in fe liz men te de ti do pelo Gol pe de 64. 

Sr. Pre si den te, já es tou con clu in do. 

Fa lar de Caio Pra do Jr. sig ni fi ca, an tes de tudo,
alu dir ao seu modo ori gi nal de ver o País, o Bra sil, e
sua gen te, nós bra si le i ros, a eco no mia e a po lí ti ca,
modo cons tru í do em um mar xis mo sin gu lar, como
bem sa li en ta o Pro fes sor Ra i mun do San tos. 

Re co lhe mos do Pro fes sor San tos ou tro tema
es tra té gi co em Caio Pra do Jr., tal vez o mais im por tan -
te, que atra ves sa toda a obra do nos so ho me na ge a -
do: a idéia do pro du ti vis mo, um tema agen da do ob je ti -
va men te nos dias de hoje, quan do nos de fron ta mos
com a gra vi da de da ex clu são so ci al, a ne ces si da de
do de sen vol vi men to eco nô mi co e os de sa fi os e im -
pas ses da glo ba li za ção.

Em li ge i ras pin ce la das, diz Caio Pra do Jr. que,
se a Abo li ção cons ti tu í ra em seu ges to po lí ti co o gros -
so da na ci o na li da de, ela, en tre tan to, não es tru tu ra ra
pro du ti va men te a ma i o ria da po pu la ção para dar-lhe
vida sa tis fa tó ria e re la ções eco nô mi co-sociais ade -
qua das. 

De po is, a mo der ni za ção se le ti va e o in dus tri a lis -
mo não alar ga ram, me di an te em pre go mo der no, a in -
cor po ra ção dos nu me ro sos con ti gen tes da
mão-de-obra que aflu íam ao mun do ur ba no em bus ca 
de vida me lhor ou ape nas para so bre vi ver.

É in te res san te tam bém si tu ar que o Bra sil ex pe -
ri men tou, em me nos de três dé ca das, uma pro fun da
trans for ma ção, que tal vez não te nha pa ra le lo no mun -
do: de uma so ci e da de ru ral, trans for ma mo-nos em
uma so ci e da de ur ba na, num pro ces so de in dus tri a li -
za ção que não teve, como dis se Caio Pra do Jr., con -
di ções de alar gar a ofer ta de em pre go, mo ti vo pelo
qual se cri a ram as nos sas pe ri fe ri as, onde o ní vel de
mi sé ria, mes mo na ma i or ci da de da Amé ri ca La ti na, é 
dra má ti co. 

A con di ção de ”país de de so cu pa dos“, como ele 
cha ma va o nos so pro ble ma so ci al con tem po râ neo, só 
se su pe ra ria num ”de sen vol vi men to sus ten ta do“ –
algo, hoje, bem in cor po ra do a toda uma con cep ção
am bi en ta lis ta, de fen di da pe los eco lo gis tas, par te da
agen da da mo der ni da de do sé cu lo XXI –, re al men te
pro du ti vo e de in clu são so ci al. E, para ele, so ci a lis ta
que era, esse ”de sen vol vi men to sus ten ta do“ sig ni fi -
ca va uma ”re es tru tu ra ção“ do ca pi ta lis mo a par tir da
va lo ri za ção do povo tra ba lha dor, de modo a tor nar
pro du ti va a for ça de tra ba lho na ci o nal. O seu so ci a lis -
mo de re for mas ca pi ta lis tas, po de-se di zer, con tem -
pla va for mas que bus ca vam en tro sar os me ca nis mos
da eco no mia – a pro du ção e o con su mo – num pro -
ces so ra di cal men te dis tin to da que le que cri a ra o país
mer can ti lis ta, de ”ne gó ci os fá ce is“, de des pre zo pelo
tra ba lha dor e de des ca so pelo pró prio tra ba lho e pela
pro du ti vi da de. Enfim, pro ces so de re gu la ção su ple ti -
va da eco no mia de mer ca do por um Esta do de mo cra -
ti za do e ori en ta do pela po lí ti ca e por pro gra mas po lí ti -
cos dos par ti dos. Um Esta do, como di ze mos hoje,
des pri va ti za do, su pe ra das as suas mar cas car to ri a is
e par ti cu la ris tas de gru pos atra sa dos da for ma ção so -
ci al bra si le i ra, que dele se be ne fi ci a ram – e ain da se
be ne fi ci am – ao lon go da nos sa his tó ria.

É sur pre en den te como esse ra ci o cí nio de Caio
Pra do Jr. res soa ain da hoje, es ti mu lan do as nos sas
men tes para o ag gi or na men to da es quer da bra si le i -
ra no seu en fren ta men to ao ne o li be ra lis mo, no con -
tex to da mun di a li za ção. 

Du ran te a pes qui sa, ten tan do re ver al guns des -
ses con ce i tos – eu já ha via lido seu li vro –, sur pre en -
di-me ao ver como ele co me ça va a ana li sar a cha ma -
da eco no mia de mer ca do e a sua re gu la ção, algo que
nós, co mu nis tas do PCB, só vi e mos a per ce ber quan -
do Gor ba chev, na tre men da cri se por que pas sa va a
eco no mia da União So vié ti ca, co me çou a dis cu tir a
cha ma da pe res tro i ka e che gou à con clu são de que a 
eco no mia de mer ca do ti nha sido vi to ri o sa e que ca bia 
dis cu tir como re gu lá-la, por meio de um pro ces so de
in ter ven ção – não mais nos mol des an ti gos e mu i to
me nos na to ta li za ção in ter ven ci o nis ta, que era a mar -
ca do so ci a lis mo real – de um Esta do de mo crá ti co re -
gu lan do a ati vi da de do mer ca do. Tra ta-se de um con -
ce i to bem mo der no para a Esquer da, não só da ver -
ten te do PCB, que é o PPS, mas da Esquer da in ter na -
ci o nal, que co me ça, a par tir des se con ce i to, a ter a
ca pa ci da de, in clu si ve, de ge rir as gran des eco no mi -
as, como no caso eu ro peu, na pers pec ti va des te sé -
cu lo XXI.



Isso é, re al men te, algo de fun da men tal im por -
tân cia para ana li sar mos essa con tri bu i ção que há
tan to tem po foi fe i ta e que, na opor tu ni da de, não foi
por nós apro pri a da, e que, hoje, ain da não o é por am -
plos se to res, da es quer da bra si le i ra in clu si ve. 

De ve mos en ca rar os nos sos de sa fi os nes ta
hora em que os vi ve mos, tal como o his to ri a dor via a
eco no mia de mer ca do: exi gin do que nela a pro du ção
se pu ses se a ser vi ço da ma i o ria da po pu la ção e do
País, como di zia ele na que les tem pos de ou tros de -
sen vol vi men tis mos, como o da era da Ce pal nos anos 
50 e 60 e o do re gi me mi li tar da ilu são do ”mi la gre
eco nô mi co“.

Qu e ro ma ni fes tar à opi nião pú bli ca bra si le i ra, di -
an te das se nho ras e dos se nho res Se na do res, o meu
re go zi jo e o do meu Par ti do com a ação de sen vol vi da
por Dan da Pra do, fi lha de Caio Pra do Jr., con ti nu a do -
ra de uma mi li tân cia edi to ri a lis ta, à fren te da Edi to ra
Bra si li en se.

Para ter mi nar este meu dis cur so de re va lo ri za -
ção de Caio Pra do Jr. – re va lo ri za ção no re pen sar -,
gos ta ria de di zer que, há al gum tem po, o PPS vem fa -
zen do o re pen sar, nele es tan do pre sen te Caio Pra do
Jr.. O meu Par ti do con si de ra o his to ri a dor como uma
das par tes in te gran tes e prin ci pa is da nos sa cul tu ra
hu ma nis ta, de mo crá ti ca e de es quer da e, por isso, va -
lo ri za-o como pa tri mô nio po lí ti co e in te lec tu al de to -
dos os bra si le i ros que acre di tam em um país mais
jus to e de mo crá ti co.

Nós, do PPS, nos sen ti mos fe li zes e hon ra dos
por fa zer mos par te da tra di ção e da he ran ça dos
gran des vul tos his tó ri cos, e Caio Pra do Jr. é um de les. 
Em vir tu de des sa re la ção aber ta com as boas idéi as e 
exem plos, rom pe mos ta bus, pre con ce i tos, jo ga mos
ver da des ab so lu tas no lixo, ten do a co ra gem de re in -
ter pre tar o ve lho e pro por o novo sem per der a uto pia
e as es pe ran ças por um mun do mais jus to e me lhor.

Des pe din do-nos, e já agra de cen do os pre sen te, 
acres cen ta mos que, em tem pos de apa gão e de pou -
co bri lho, no Go ver no e fora dele, mu i tas lu zes nos
gui am. Caio Pra do Jr., com toda cer te za, é uma das
prin ci pa is de las e, tal vez, a mais ra di an te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Luiz Otá vio.
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. 
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, pre za -

dos fa mi li a res de Caio Pra do Jr. – Srª Io lan da, fi lha, e
Cláu dia, neta, pre za da De pu ta da Lú cia Sou to e ami -
gos de Caio Pra do Jr., é com mu i ta ale gria que pres -
ta mos esta ho me na gem, de cor ren te da ini ci a ti va do
Se na dor Ro ber to Fre i re, a esse que é sem dú vi da um
dos ma i o res his to ri a do res do Bra sil e que deu uma
con tri bu i ção tão im por tan te ao pen sa men to eco nô mi -
co bra si le i ro e tam bém li ções de vida. 

No seu li vro For ma ção do Bra sil Con tem po râ -
neo, há al guns tre chos que são mu i to sig ni fi ca ti vos a
res pe i to de como de ve mos pro cu rar apren der so bre o 
Bra sil, so bre tu do aque les que como eu, pro fes sor de
Eco no mia que sou, gos to de apren der vi a jan do pelo
Bra sil.

Há um as pec to mu i to in te res san te que Caio
Pra do Jr. diz no seu li vro, de como há no Bra sil uma
co i sa que os his to ri a do res es tran ge i ros, quan do aqui
vêm, po dem ob ser var e per ce ber. Se vi a jar mos nas
pro fun de zas do Bra sil va mos en con trar por ve zes fa -
tos que ain da se re pe tem e que ocor re ram há 100,
150 anos. 

Vou ler este tre cho para mos trar algo que per ce -
bi re cen te men te.

Sal vo em al guns se to res do país, ain da con ser -
vam nos sas re la ções so ci a is, em par ti cu lar as de
clas se, num acen tu a do cu nho co lo ni al. Entre ou tros
ca sos, es tas di fe ren ças pro fun das que cin dem a po -
pu la ção ru ral en tre nós em ca te go ri as lar ga men te
dís pa res; dis pa ri da de que não é ape nas no ní vel ma -
te ri al de vida, já in te i ra men te des pro por ci o na do, mas
so bre tu do num es ta tu to mo ral res pec ti vo de umas e
ou tras e que nos pro je ta in te i ra men te para o pas sa do. 
Os de po i men tos dos vi a jan tes es tran ge i ros que nos
vi si ta ram em prin cí pi os do sé cu lo XIX são fre qüen te -
men te de fla gran te atu a li da de. Nes te, como aliás em
ou tros se to res de igual re le vo. Quem per cor re o Bra sil
de hoje fica mu i tas ve zes sur pre en di do com as pec tos
que se ima gi na exis ti rem nos nos sos dias uni ca men te 
em li vros de his tó ria; e se aten tar um pou co para eles,
verá que tra du zem fa tos pro fun dos e não são ape nas
re mi nis cên ci as ana crô ni cas.

Na sua nota mais pes so al, de ro da pé, como his -
to ri a dor que pro cu ra va co nhe cer as co i sas para en tão 
es cre ver li vros da qua li da de de For ma ção do Bra sil
Con tem po râ neo e A Re vo lu ção Bra si le i ra, ele aqui
diz: 

Pes so al men te só com pre en di per fe i ta men te as
des cri ções que Eschwe ge, Mawe e ou tros fa zem da
mi ne ra ção em Mi nas Ge ra is de po is que lá es ti ve e
exa mi nei de visu os pro ces sos em pre ga dos e que
con ti nu am, na qua se to ta li da de dos ca sos, exa ta men -

 



te os mes mos. Uma vi a gem pelo Bra sil é mu i tas ve -
zes, como nes ta e tan tas ou tras ins tân ci as, uma in -
cur são pela his tó ria de um sé cu lo e mais para trás.
Dis se-me cer ta vez um pro fes sor es tran ge i ro que
in ve ja va os his to ri a do res bra si le i ros que po di am
as sis tir pes so al men te às ce nas mais vi vas do seu
pas sa do. 

Sabe, Se na dor Ro ber to Fre i re, no iní cio dos
anos 90, uma de le ga ção, de De pu ta dos Fe de ra is e
Se na do res, foi até Rio Ma ria para ve ri fi car as con di -
ções de se mi-escravidão que lá con ti nu am a ocor rer.
Era o iní cio dos anos 90. Inclu si ve o Lula, em bo ra não
mais De pu ta do Fe de ral, es ta va pre sen te. Nes sa oca -
sião, ou vi mos de ze nas de tra ba lha do res que di zi am
apro xi ma da men te a se guin te his tó ria, em sín te se, co -
mum a eles: 

– Olha, cos tu ma mos vir aqui di an te do ho tel, ou
da ro do viá ria, ou do pos to de ga so li na, onde che gam
os fa zen de i ros, ou os seus ge ren tes de fa zen da, ou
os seus ca pa ta zes. 

– E daí te mos apro xi ma da men te o se guin te diá -
lo go: 

– Vo cês, se qui se rem, po de rão vir ali até a fa -
zen da, fica a uns 300 ou 500 qui lô me tros de Rio Ma -
ria, para tra ba lhar. Vão der ru bar a flo res ta, pre pa rar,
ro çar e plan tar a ter ra. De po is vo cês vão re ce ber um
tan to por isso. 

Os tra ba lha do res re sol vem su bir no ca mi nhão
ou no ôni bus e se guem para lá. Pas sa das umas qua -
tro se ma nas, ocor re o se guin te diá lo go:

– Ago ra eu pre ci so re ce ber. Pre ci so man dar di -
nhe i ro para a mi nha fa mí lia.

– Mas como re ce ber?
– Eu já tra ba lhei um bo ca do.
– Por en quan to você está de ven do.
– Como es tou de ven do?
– Você com prou mais na ven da do que tem di re i -

to a re ce ber.
– Bom, se for as sim eu vou em bo ra.
– Se você qui ser ir em bo ra vai le var um tiro.
Tra ta-se ti pi ca men te de uma si tu a ção de não li -

ber da de, uma si tu a ção de li mi ta ção to tal; ou seja, a
pes soa, sem qual quer ou tra al ter na ti va, aca ba ten do
que se sub me ter àque la con di ção de tra ba lho.

Ou tro dia, fui vi si tar Be lém do Pará e San ta rém e 
re sol vi, na vi a gem, ler a his tó ria da ca ba na gem. Li
uma des cri ção dos fa tos ocor ri dos há 150 anos e que
pa re cia exa ta men te aqui lo que es ta va ocor ren do na
dé ca da de 90. Eu per ce bo que, in fe liz men te, no Bra -
sil, há cer tas re la ções en tre tra ba lha do res ru ra is e fa -

zen de i ros que re mon tam àqui lo que ocor ria há 100,
150 anos. Daí esta ob ser va ção de Caio Pra do; ou
seja, ao vi a jar mos nas pro fun de zas do Bra sil va mos
en con trar mu i to ain da das re la ções eco nô mi cas e so -
ci a is que eram do Bra sil co lo ni al.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V.Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Qu e ro 
apro ve i tar para fa zer um co men tá rio, e, tal vez, pre ci -
sar me lhor o nos so equí vo co, que não foi o mes mo de
Caio Pra do Jr. Ele não se per deu pela apa rên cia de
uma vi a gem ao pas sa do, mas, nes sa vi a gem, viu os
ger mes do fu tu ro. Por exem plo, ima gi ná va mos que tí -
nha mos res quí ci os fe u da is na agri cul tu ra bra si le i ra
pelo cam bão, por epi só di os como esse que Lula e V.
Exª vi ven ci a ram em 1990, ou seja, o de fi car vin cu la -
do ao ar ma zém ou ao pro pri e tá rio por uma dí vi da que 
só fa zia cres cer. Isso ca rac te ri za va a idéia do fe u da -
lis mo, da ser vi dão; um pou co além do es cra vis mo.
Essa era uma re a li da de na agri cul tu ra, in clu si ve da
mo no cul tu ra ex ten si va e já ca pi ta lis ta, pelo me nos
nos seus lu cros, da agro in dús tria do açú car, na Zona
da Mata per nam bu ca na. Exis tia essa re a li da de. E a
con fun día mos com res quí ci os fe u da is. Mas na re la -
ção de tra ba lho, Caio Pra do Jr. co me ça va a ver o tra -
ba lha dor ru ral, o as sa la ri a do, a luta sin di cal como
uma pers pec ti va de mo bi li za ção per ma nen te do tra -
ba lha dor ru ral e do as sa la ri a do. Esse era o fu tu ro. E
era o que ele apon ta va. Não era esse res quí cio, essa
apa rên cia, ou, ain da, essa vi a gem ao pas sa do que
es ta va ca rac te ri zan do a eco no mia ru ral bra si le i ra,
mas exa ta men te a pers pec ti va da atu a ção de uma
for ça de van guar da, no caso o PCB. Daí a im por tân cia 
de ele ter vis to tudo isso e ter per ce bi do que aqui lo
era o fu tu ro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ro ber to Fre i re, V. Exª co lo ca mu i to bem a
qua li da de da con tri bu i ção de Caio Pra do Jr. Qu an do
aqui sou be da ho me na gem su ge ri da por V. Exª e re -
sol vi abra çá-la, pro cu rei o eco no mis ta Plí nio de Arru -
da Sam pa io Jú ni or, fi lho do nos so com pa nhe i ro Plí nio 
de Arru da Sam pa io, que re a li zou uma tese de dou to -
ra men to na Uni ver si da de de Cam pi nas so bre os tra -
ba lhos de Caio Pra do Jr., Flo res tan Fer nan des e Cel -
so Fur ta do. Tal é a qua li da de des se tra ba lho que vou
me per mi tir ler um tre cho do ca pí tu lo prin ci pal so bre
”Caio Pra do e o Subs tra to So ci al do Ca pi ta lis mo De -
pen den te“, onde há uma aná li se mu i to bem fe i ta da
con tri bu i ção des se no tá vel his to ri a dor.



Diz o tex to:

”De acor do com Caio Pra do, o sub de sen vol vi -
men to é uma for ma ção so ci al sui ge ne ris cuja ca rac -
te rís ti ca dis tin ti va é a exis tên cia de re la ções de pro du -
ção que im pe dem a con so li da ção de uma eco no mia
que pos sua ”exis tên cia au tô no ma“ e ”for ça pró pria“.
No caso das ”eco no mi as co lo ni a is em tran si ção“ – ob -
je to es pe cí fi co de suas pre o cu pa ções – o sub de sen -
vol vi men to está as so ci a do à in ca pa ci da de de as na -
ções emer gen tes rom pe rem os ne xos de de pen dên -
cia her da dos da co lo ni za ção e in te gra rem, em con di -
ções de re la ti va igual da de, o con jun to de sua po pu la -
ção no mer ca do de tra ba lho. Em Esbo ço dos Fun da -
men tos da Te o ria Eco nô mi ca, Caio Pra do co lo cou a
ques tão nos se guin tes ter mos: ”A eco no mia dos pa í -
ses sub de sen vol vi dos, no que se re la ci o na com o sis -
te ma in ter na ci o nal do ca pi ta lis mo e que for ma o es -
sen ci al dela, não se es tru tu ra em ba ses pró pri as e na -
ci o na is e, sim, em fun ção de ob je ti vos es tra nhos que
são os dos pa í ses do mi nan tes do sis te ma“.

A ori gi na li da de da con tri bu i ção de Caio Pa ra do
é mos trar que as con tra di ções que en gen dram o sub -
de sen vol vi men to con subs tan ci am-se na for ma ção de 
uma ”con jun tu ra mer can til“ pre cá ria. Mais do que um
tra ço quan ti ta ti vo, re la ci o na do com o ta ma nho ab so -
lu to do mer ca do in ter no, o au tor res sal ta o as pec to
qua li ta ti vo da ques tão, as so ci a do à de bi li da de e à ins -
ta bi li da de de seu pro ces so de mer can ti li za ção. A frou -
xi dão dos la ços do ca pi tal com o tra ba lho e a vo la ti li -
da de dos vín cu los do ca pi tal in ter na ci o nal com o es -
pa ço eco nô mi co na ci o nal ge ram um va zio so ci o e co -
nô mi co que im pe de a con so li da ção de um mer ca do
in ter no ca paz de se afir mar como pon to de par ti da e
de che ga da do mo vi men to de va lo ri za ção do ca pi tal.
Enfim, a ri que za de Caio Pra do con sis te em ter qua li -
fi ca do a es pe ci fi ci da de do es ta do de in cer te za pe ran -
te o des co nhe ci do, que é ca rac te rís ti co das eco no mi -
as ca pi ta lis tas de ori gem co lo ni al que não su pe ra ram
sua po si ção su bal ter na na eco no mia mun di al.

Sua re fle xão so bre a pro ble má ti ca do de sen vol -
vi men to deve ser vis ta como uma al ter na ti va tan to às
te ses da Inter na ci o nal Co mu nis ta, que de fen di am a
”re vo lu ção an ti fe u dal e an ti im pe ri a lis ta“ como úni co
meio de su pe rar o sub de sen vol vi men to quan to às te -
ses ”mo der ni za do ras“ e ”in ter na ci o na li zan tes“ ins pi -
ra das nas te o ri as con ven ci o na is de cres ci men to e ci -
clo di fun di das no após guer ra, que ad vo ga vam a ace -
le ra ção do cres ci men to eco nô mi co como a via mais
rá pi da para a au to de ter mi na ção do de sen vol vi men to.
Inver ten do o pro ce di men to que de ve ria ori en tar a
aná li se da re a li da de, para Caio Pra do, es ses en fo -

ques re a li za vam uma ver da de i ra te o ri za ção às aves -
sas, le van do à ado ção de mo de los abs tra tos e vi sões
es te re o ti pa das, des co la das da re a li da de so ci al. Por
isso, mes mo quan do im bu í das de sin ce ras in ten ções
re for mis tas, es sas pro po si ções não con se gui am al te -
rar o cur so dos acon te ci men tos. ”Não é pra ti cá vel
pro por re for mas que cons ti tu am efe ti va men te so lu -
ção para os pro ble mas pen den tes, sem a con di ção
de que es sas re for mas pro pos tas se apre sen tem nos
pró pri os fa tos in ves ti ga dos. Em ou tras pa la vras, de
nada ser vi ria, como tan tas ve zes se faz, tra zer so lu -
ções di ta das pela boa von ta de e ima gi na ção de re for -
ma do res, ins pi ra dos, em bo ra, na me lhor das in ten -
ções, mas que, por mais per fe i tas que em prin cí pio e
te o ri ca men te se apre sen tem, não en con tram nos pró -
pri os fa tos pre sen tes e atu an tes as cir cuns tân ci as de
as pro mo ver, im pul si o nar e re a li zar“.

Qu an to à tese que de fen de o ca rá ter an ti fe u dal
e an ti im pe ri a lis ta do pro ces so de cons tru ção da na -
ção, Caio Pra do a re fu ta pelo to tal ir re a lis mo de suas
prin ci pa is pre mis sas: a idéia de que ha ve ria res tos fe -
u da is e se mi fe u da is que es ta ri am en tra van do o pro -
ces so de mer can ti li za ção da so ci e da de; e a no ção de
que exis ti ria uma bur gue sia na ci o nal, com in te res ses
an ta gô ni cos ao im pe ri a lis mo, ca paz de se cons ti tu ir
no prin ci pal eixo de ar ti cu la ção da re vo lu ção bur gue -
sa. Em ou tras pa la vras, ele dis cor da da in ter pre ta ção
da re a li da de la ti no-americana, se gun do a qual ”(...)
as clas ses e ca te go ri as so ci a is da nos sa so ci e da de
se re du zi ri am ao se guin te: la ti fun diá ri os e bur gue sia
com pra do ra, am bas li ga das ao im pe ri a lis mo e con trá -
ri as à re vo lu ção. Dou tro lado, pro le ta ri a do e tra ba lha -
do res em ge ral, cam po ne ses, pe que na bur gue sia ur -
ba na e bur gue sia na ci o nal , que se ri am as for ças re vo -
lu ci o ná ri as“. 

No que se re fe re às te ses mo der ni zan tes, ins pi -
ra das em mo de los ma cro e co nô mi cos de cres ci men -
to, a crí ti ca de Caio Pra do é que, ba se an do-se em pa -
râ me tros ti ra dos das eco no mi as cen tra is, es tas te o ri -
as co me tem o equí vo co de su por que o de sen vol vi -
men to das eco no mi as de pen den tes re pe ti ria a mes -
ma tra je tó ria per cor ri da pe las na ções cen tra is. Nes ta
pers pec ti va, o de sen vol vi men to se ria o re sul ta do de
um pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal que iria gra du -
al men te fe chan do a bre cha que se pa ra es sas eco no -
mi as dos pa í ses de sen vol vi dos. Daí a gran de ên fa se
dada à cri a ção de con di ções fa vo rá ve is à aber tu ra de
opor tu ni da des de in ves ti men tos. Caio Pra do sin te ti za
suas ob je ções nos se guin tes ter mos: ”A te o ria cor ren -
te do de sen vol vi men to con si de ra ape nas o as pec to
quan ti ta ti vo des se de sen vol vi men to (a ‘quan ti da de’

 



de pro gres so eco nô mi co), sem dar ma i or aten ção às
di fe ren ças qua li ta ti vas do de sen vol vi men to, a sa ber,
o tipo ou ca te go ria de si tu a ção ou de evo lu ção eco nô -
mi ca em que se en qua dra cada país ou gru po de
país.

Ao re fu tar a con cep ção de que o mer ca do é
mera ex pres são da di vi são so ci al do tra ba lho, uma
idéia que im pli ca abs tra ir os de ter mi nan tes so ci a is e
po lí ti cos que in flu en ci am o pro ces so de mer can ti li za -
ção, a re fle xão de Caio Pra do co lo ca-se como al ter -
na ti va aos en fo ques que pri vi le gi am os as pec tos re la -
ci o na dos com os de ter mi nan tes dos in ves ti men tos.
Cons tru í dos para ex pli car a re a li da de das eco no mi as
ca pi ta lis tas cen tra is, es sas abor da gens ig no ram os
blo que i os ao de sen vol vi men to de cor ren tes das es tru -
tu ras in ter nas e ex ter nas her da das da si tu a ção co lo -
ni al e, por isso, não con se guem ex pli car as di fi cul da -
des que as eco no mi as pe ri fé ri cas en fren tam para
sub me ter a acu mu la ção de ca pi tal à von ta de da so ci -
e da de na ci o nal. Caio Pra do tra ta a ques tão da se -
guin te for ma: ”(...) se é ver da de que o rit mo de in ver -
sões cons ti tui, de cer ta for ma, ín di ce ade qua do do
de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, ele por si ape nas pou co
ou nada pode in for mar acer ca das con tin gên ci as a
que o de sen vol vi men to está sub me ti do e por tan to so -
bre a ma ne i ra mais ade qua da de pro mo vê-lo. A não
ser, como em re gra se faz, sim ples men te re co men -
dan do e es ti mu lan do in ver sões, seja a que tí tu lo ou a
que cus to so ci al fo rem. O a-historicismo e su bes ti ma -
ção da es pe ci fi ci da de his tó ri ca dos pa í ses sub de sen -
vol vi dos tor na a te o ria or to do xa“ – e, po de mos acres -
cen tar, pela mes ma ra zão a he te ro do xa – ”in ca paz de
ava li ar as cir cuns tân ci as pe cu li a res que em cada lu -
gar ou ca te go ria so ci o e co nô mi ca con di ci o nam as in -
ver sões e dão a me di da de sua fe cun di da de e ca pa ci -
da de de de ter mi nar um pro ces so au to-estimulante de 
cres ci men to que é o que se pro cu ra re a li zar“.

Em con tra po si ção às con cep ções apri o rís ti cas,
Caio Pra do in sis te na ne ces si da de de uma te o ria que
leve em con si de ra ção a es pe ci fi ci da de de nos sos
pro ble mas his tó ri cos e a di a lé ti ca con cre ta de seu
mo vi men to. Daí a im por tân cia fun da men tal que Caio
Pra do atri bui à his tó ria no es tu do dos pro ble mas do
de sen vol vi men to das eco no mi as co lo ni a is em tran si -
ção. Como se pode ler na in tro du ção de His tó ria e De -
sen vol vi men to, o de sa fio con sis te em iden ti fi car ”(...)
o pro ces so his tó ri co glo bal e de con jun to que liga o
pas sa do ao pre sen te; que se for ja na que le pas sa do e
que abre pers pec ti vas para o fu tu ro. Essa con ti nu i da -
de se en con tra, e so men te aí nos é dado des co bri-la
nos fa tos es pe cí fi cos e sua in ter li ga ção que vai dar

na que le pro ces so his tó ri co e o con fi gu ra. Pro ces so
que é so bre tu do his tó ri co e não se ajus ta a mo de los
cons tru í dos a pri o ri na base de ocor rên ci as que ca -
rac te ri za ram (...) a ins ti tu ci o na li za ção das re la ções
ca pi ta lis tas de pro du ção nos pa í ses que fo ram seus
pi o ne i ros. É na es pe ci fi ci da de pró pria de cada país
que se há de in da gar do pro ces so pelo qual ele se for -
mou, evo lu iu, cres ceu e de sen vol veu, ou se pode de -
sen vol ver e como, a fim de em pa re lhar-se aos pa -
drões do mun do mo der no“.

Não vou ler toda a tese de Plí nio de Arru da
Sam pa io Jú ni or – até so li ci to que seja trans cri to o res -
tan te des se ca pí tu lo, dada a re le vân cia des sa con tri -
bu i ção –, mas como a aná li se de Caio Pra do Jr., se
ele pu des se es tar hoje aqui pre sen te no Con gres so
Na ci o nal, se ria de ex tra or di ná ria va lia. Como se ria
im por tan te a sua ori en ta ção, por exem plo, quan to à
pro po si ção do Go ver no dos Esta dos Uni dos de ins ti -
tu ir aqui a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Será 
que de ve ría mos sim ples men te ace i tá-la, ou seja, não
mais con si de rar mos qua is quer ti pos de bar re i ras al -
fan de gá ri as ou de ca pi tal? De ve ría mos, de pron to,
ace i tar re gras co muns para que pu des sem os ca pi ta is 
mul ti na ci o na is, se di a dos nos Esta dos Uni dos com
enor me po der de es ca la e tec no lo gia mo der na, en tra -
rem em nos so País, com pe tin do, de pron to, sem qual -
quer tipo de con si de ra ção me lhor e mais apro fun da -
da, com as em pre sas na ci o na is? Não de ve ría mos ter
an tes o for ta le ci men to do Mer co sul? Será que de ve -
ría mos pen sar sim ples men te nes sa ques tão da Alca
sob a pers pec ti va dos pro pri e tá ri os do ca pi tal, como
pa re ce ser a von ta de e o ob je ti vo do Go ver no dos
Esta dos Uni dos, ou de ve ría mos vê-la sob a óti ca do
ser hu ma no, dos di re i tos dos tra ba lha do res, na pers -
pec ti va de um dia ter mos di re i tos so ci a is igua is do
Alas ca à Pa ta gô nia? Esse não tem sido, por en quan -
to, o ob je ti vo tra ça do pelo Go ver no dos Esta dos Uni -
dos. Será mu i to im por tan te que nós, in clu si ve à luz
dos en si na men tos de Caio Pra do, ao lado dos en si na -
men tos de Cel so Fur ta do, Flo res tan Fer nan des, ve -
nha mos a pen sar mu i to a res pe i to des se as sun to. 

Eu que ro, tam bém, aqui, re lem brar os meus
con ta tos pes so a is com seu pai e seu avô, os qua is
tive a hon ra de co nhe cer e de di a lo gar, até por que,
pre za da Yo lan da, tor nei-me um ami go fra ter no de seu 
ir mão Caio Gra co da Sil va Pra do, uma pes soa en ga -
ja da e um dos que mais me es ti mu lou a in gres sar na
car re i ra po lí ti ca e, in clu si ve, a fa zer par te des ta Casa.
Lem bro-me quan do seu pai es ta va bem de sa ú de, e
mes mo quan do es ta va um pou co mais en fra que ci do,
da sua lu ci dez e das suas idéi as a res pe i to, por exem -



plo, da for ma como o Esta do bra si le i ro em pre ga va
pes so as em to dos os ní ve is, quer mu ni ci pal, es ta du al
ou fe de ral. Ele pen sa va que, da que le modo, o Esta do
es ta va pro por ci o nan do às pes so as uma fun ção fun -
da men tal: o di re i to à vida, à exis tên cia. E, não fos se
por aque la ação do Esta do, o de sas tre de na tu re za
so ci al se ria mu i to ma i or. 

Tam bém que ro res sal tar a re le vân cia da con tri bu i -
ção de Caio Pra do Jú ni or com Mon te i ro Lo ba to na or ga -
ni za ção da Edi to ra Bra zi li en se, da Li vra ria Bra zi li en se,
que teve um pa pel ex tra or di ná rio na pu bli ca ção de to -
dos os li vros de Mon te i ro Lo ba to e tan tos ou tros. Eu
tam bém tive li vro pu bli ca do pela Edi to ra Bra zi li en se.

Então, mi nha ho me na gem à neta Cláu dia, aqui
pre sen te, se es ten de aos de ma is ne tos: Ca i to, João e
Su za na, que está nos ou vin do, e, cer ta men te, à mi -
nha que ri da afi lha da, Maia, neta de Caio Pra do.

Meus cum pri men tos ao Se na dor Ro ber to Fre i re
pela ini ci a ti va da ho me na gem.

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

Li vro: Entre a Na ção e a Bar ba rie

 Edi ta do pela Vo zes.

CAPÍTULO 3

CAIO PRADO E O SUBSTRATO SOCIAL DO CAPITALISMO
DEPENDENTE

«O im pe ri a lis mo é um su i ci da que mar cha se gu -

ra men te para sua con su ma ção», C. Pra do.

Intro du ção 

De acor do com Caio Pra do, o sub de sen vol vi men to é uma

for ma ção so ci al sui ge ne ris cuja ca rac te rís ti ca dis tin ti va é a exis -

tên cia de re la ções de pro du ção que im pe dem a con so li da ção de

uma eco no mia que pos sua “exis tên cia au tô no ma” e “for ça pró -

pria”.¹
 
No caso das “eco no mi as co lo ni a is em tran si ção” – ob je to

espe cí fi co de suas pre o cu pa ções – o sub de sen vol vi men to está as -

so ci a do à in ca pa ci da de de as na ções emer gen tes rom pe rem os ne -

xos de de pen dên cia her da dos da co lo ni za ção e in te gra rem, em con -

di ções de re la ti va igual da de, o con jun to de sua po pu la ção no mer ca -

do de tra ba lho.²
 
Em Esbo ço dos Fun da men tos da Te o ria Eco nô mi ca, 

o au tor co lo cou a ques tão nos se guin tes ter mos: “A eco no mia dos

pa í ses sub de sen vol vi dos, no que se re la ci o na com o sis te ma in ter -

na ci o nal do ca pi ta lis mo e que for ma o es sen ci al dela, não se es tru tu -

ra em ba ses pró pri as e na ci o na is e sim em fun ção de ob je ti vos es -

tra nhos que são os dos pa í ses do mi nan tes do sis te ma.” ³

A ori gi na li da de da con tri bu i ção de Caio Pra do é mos trar que

as con tra di ções que en gen dram o sub de sen vol vi men to con subs -

tan ci am-se na for ma ção de uma “con jun tu ra mer can til” pre cá ria.

Mais do que um tra ço quan ti ta ti vo, re la ci o na do com o ta ma nho ab -

so lu to do mer ca do in ter no, o au tor res sal ta o as pec to qua li ta ti vo da

ques tão, as so ci a do à de bi li da de e à ins ta bi li da de de seu pro ces so

de mer can ti li za ção. A frou xi dão dos la ços do ca pi tal com o tra ba lho

e a vo la ti li da de dos vín cu los do ca pi tal in ter na ci o nal com o es pa ço

eco nô mi co na ci o nal ge ram um va zio so ci o e co nô mi co que im pe de

a con so li da ção de um mer ca do in ter no ca paz de se afir mar como

pon to de par ti da e de che ga da do mo vi men to de va lo ri za ção do ca -

pi tal. Enfim, a ri que za de Caio Pra do con sis te em ter qua li fi ca do a

es pe ci fi ci da de do es ta do de in cer te za pe ran te o des co nhe ci do que

é ca rac te rís ti co das eco no mi as ca pi ta lis tas de ori gem co lo ni al que

não su pe ra ram sua po si ção su bal ter na na eco no mia mun di al.

Sua re fle xão so bre a pro ble má ti ca do de sen vol vi men to deve 

ser vis ta como uma al ter na ti va tan to às te ses da Inter na ci o nal Co -

mu nis ta, que de fen di am a ”re vo lu ção an ti-feudal e an ti-imperialista“ 

como úni co meio de su pe rar o sub de sen vol vi men to, quan to às te -

ses “mo der ni za do ras” e “in ter na ci o na li zan tes” ins pi ra das nas te o ri -

as con ven ci o na is de cres ci men to e ci clo di fun di das no após guer ra, 

que ad vo ga vam a ace le ra ção do cres ci men to eco nô mi co como a

via mais rá pi da para a au to de ter mi na ção do de sen vol vi men to.

Inver ten do o pro ce di men to que de ve ria ori en tar a aná li se da re a li -

da de, para Caio Pra do es ses en fo ques re a li za vam uma ver da de i ra

te o ri za ção às aves sas, le van do à ado ção de mo de los abs tra tos e

vi sões es te ri o ti pa das, des co la das da re a li da de so ci al. Por isso,

mes mo quan do em bu í das de sin ce ras in ten ções re for mis tas, es -

sas pro po si ções não con se gui am al te rar o cur so dos acon te ci men -

tos. ”Não é pra ti cá vel pro por re for mas que cons ti tu am efe ti va men te 

so lu ção para os pro ble mas pen den tes, sem a con di ção de que es -

sas re for mas pro pos tas se apre sen tem nos pró pri os fa tos in ves ti -

ga dos. Em ou tras pa la vras, de nada ser vi ria, como tan tas ve zes se

faz, tra zer so lu ções di ta das pela boa von ta de e ima gi na ção de re -

for ma do res, ins pi ra dos em bo ra na me lhor das in ten ções, mas que,

por mais per fe i tas que em prin cí pio e te o ri ca men te se apre sen tem,

não en con tram nos pró pri os fa tos pre sen tes e atu an tes as cir cuns -

tân ci as ca pa zes de as pro mo ver, im pul si o nar e re a li zar“. 
4 
Qu an to à

tese que de fen de o ca rá ter an ti-feudal e an ti-imperialista do pro ces -

so de cons tru ção da na ção, Caio Pra do a re fu ta pelo to tal ir re a lis mo 

de suas prin ci pa is pre mis sas: a idéia de que ha ve ria res tos fe u da is

e se mi-feudais que es ta ri am en tra van do o pro ces so de mer can ti li -

za ção da so ci e da de; e a no ção de que exis ti ria uma bur gue sia na ci -

o nal, com in te res ses an ta gô ni cos ao im pe ri a lis mo, ca paz de se

cons ti tu ir no prin ci pal eixo de ar ti cu la ção da re vo lu ção bur gue sa.

Em ou tras pa la vras, ele dis cor da da in ter pre ta çao da re a li da de la ti -

no-americana, se gun do aqual ”(...) as clas ses e ca te go ri as so ci a is

da nos sa so ci e da de se re du zi ri am ao se guin te: la ti fun diá ri os e bur -

gue sia com pra do ra, am bas li ga das ao im pe ri a lis mo e con trá ri as à

re vo lu ção. Dou tro lado, pro le ta ri a do e tra ba lha do res em ge ral, cam -



po ne ses, pe que na bur gue sia ur ba na e bur gue sia na ci o nal, que se -

ri am as for ças re vo lu ci o ná ri as“. 
5 

No que se re fe re às te ses mo der ni zan tes, ins pi ra das em

mo de los ma cro e co nô mi cos de cres ci men to, a crí ti ca de Caio Pra do 

é que, ba se an do-se em pa râ me tros ti ra dos das eco no mi as cen tra -

is, es tas te o ri as co me tem o equí vo co de su por que o de sen vol vi -

men to das eco no mi as de pen den tes re pe ti ria a mes ma tra je tó ria

per cor ri da pe las na ções cen tra is. Nes ta pers pec ti va, o de sen vol vi -

men to se ria o re sul ta do de um pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal

que iria gra du al men te fe chan do a bre cha que se pa ra es tas eco no mi -

as dos pa í ses de sen vol vi dos. Daí a gran de ên fa se dada à cri a ção de

con di ções fa vo rá ve is à aber tu ra de opor tu ni da des de in ves ti men tos.

Caio Pra do sin te ti za suas ob je ções nos se guin tes ter mos: ”A te o ria

cor ren te do de sen vol vi men to con si de ra ape nas o as pec to quan ti ta ti -

vo des se de sen vol vi men to (a ‘quan ti da de’ de pro gres so eco nô mi co), 

sem dar ma i or aten ção às di fe ren ças qua li ta ti vas do de sen vol vi men -

to, a sa ber, o tipo ou ca te go ria de si tu a ção ou de evo lu ção eco nô mi -

ca em que se en qua dra cada país ou gru po de país". 
6
 

Ao re fu tar a con cep ção de que o mer ca do é mera ex pres são 

da di vi são so ci al do tra ba lho, uma idéia que im pli ca abs tra ir os de -

ter mi nan tes so ci a is e po lí ti cos que in flu en ci am o pro ces so de mer -

can ti li za ção, a re fle xão de Caio Pra do co lo ca-se como al ter na ti va

aos en fo ques que pri vi le gi am os as pec tos re la ci o na dos com os de -

ter mi nan tes dos in ves ti men tos. Cons tru í dos para ex pli car a re a li da -

de das eco no mi as ca pi ta lis tas cen tra is, es tas abor da gens ig no ram

os blo que i os ao de sen vol vi men to de cor ren tes das es tru tu ras in ter -

nas e ex ter nas her da das da si tu a ção co lo ni al e, por isso, não con -

se guem ex pli car as di fi cul da des que as eco no mi as pe ri fé ri cas en -

fren tam para sub me ter a acu mu la ção de ca pi tal à von ta de da so ci -

e da de na ci o nal. Caio Pra do tra ta a ques tão da se guin te for ma: ”(...)

se é ver da de que o rit mo de in ver sões cons ti tui de cer ta for ma ín di -

ce ade qua do do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, ele por si ape nas

pou co ou nada pode in for mar acer ca das con tin gên ci as a que o de -

sen vol vi men to está sub me ti do e por tan to so bre a ma ne i ra mais

ade qua da de pro mo vê-lo. A não ser, como em re gra se faz, sim plis ti -

ca men te re co men dan do e es ti mu lan do in ver sões, seja a que tí tu lo

ou a que cus to so ci al fo rem. O a-historicismo e su bes ti ma ção da es -

pe ci fi ci da de his tó ri ca dos pa í ses sub de sen vol vi dos tor na a te o ria or -

to do xa“ – e, po de mos acres cen tar, pela mes ma ra zão a he te ro do xa

– ”in ca paz de ava li ar as cir cuns tân ci as pe cu li a res que em cada lu gar 

ou ca te go ria so ci o e co nô mi ca con di ci o nam as in ver sões e dão a me -

di da de sua fe cun di da de e ca pa ci da de de de ter mi nar um pro ces so

au to-estimulante de cres ci men to que é o que se pro cu ra re a li zar“.
7 

Em con tra po si ção às con cep ções apri o rís ti cas, Caio Pra do

in sis te na ne ces si da de de uma te o ria que leve em con si de ra ção a

es pe ci fi ci da de de nos sos pro ble mas his tó ri cos e a di a lé ti ca con cre -

ta de seu mo vi men to. Daí, a im por tân cia fun da men tal que Caio

Pra do atri bui à his tó ria no es tu do dos pro ble mas do de sen vol vi -

men to das eco no mi as co lo ni a is em tran si ção. Como se pode ler na

in tro du ção de His tó ria e De sen vol vi men to, o de sa fio con sis te em

iden ti fi car ”(...) o pro ces so his tó ri co glo bal e de con jun to que liga o

pas sa do ao pre sen te; que se for ja na que le pas sa do e que abre

pers pec ti vas para o fu tu ro. Essa con ti nu i da de se en con tra, e so -

men te aí nos é dado des co bri-la, nos fa tos es pe cí fi cos e sua in ter li -

ga ção que vai dar na que le pro ces so his tó ri co e o con fi gu ra. Pro -

ces so que é so bre tu do his tó ri co, e não se ajus ta a mo de los cons -

tru í dos a pri o ri  na base de ocor rên ci as que ca rac te ri za ram (...) a
ins ti tu ci o na li za ção das re la ções ca pi ta lis tas de pro du ção nos pa í -

ses que fo ram seus pi o ne i ros. E na es pe ci fi ci da de pró pria de cada

país que se há de in da gar do pro ces so pelo qual ele se for mou,

evo lu iu, cres ceu e de sen vol veu, ou se pode de sen vol ver e como, a

fim de em pa re lhar-se aos pa drões do mun do mo der no".
8
 

***

O ca pí tu lo está di vi di do em qua tro par tes. Na pri me i ra, mos -

tra re mos como Caio Pra do vê o subs tra to so ci al do sub de sen vol vi -

men to e in tro du zi re mos a no ção de con jun tu ra mer can til“ a ca te go -

ria an gu lar de sua ex pli ca ção do blo que io ao de sen vol vi men to nas

eco no mi as co lo ni a is em cri se. Na se gun da, dis cu ti re mos por que a

in dus tri a li za ção para subs ti tu i ção de im por ta ções, mes mo sig ni fi -

can do um avan ço no pro ces so de for ma ção das na ções emer gen -

tes, não su pe ra o ca rá ter cí cli co que ca rac te ri za o mo vi men to das

eco no mi as la ti no-americanas. Na se ção três, ve re mos por que a in -

ter na ci o na li za ção da in dus tri a li za ção com pro me te ir re me di a vel -

men te seu ca rá ter cons tru ti vo, ge ran do uma ten dên cia à re ver são

ne o co lo ni al. Por fim, na quar ta par te, con clu i re mos com al gu mas

ob ser va ções so bre a con tri bu i ção de Caio Pra do para a com pre en -

são da pro ble má ti ca do de sen vol vi men to.

1. Mer ca do e De sen vol vi men to Ca pi ta lis ta Na ci o nal

––––––––––
Entre os tra ba lhos so bre a obra de Caio Pra do, des ta ca mos as
se guin tes: BRAZ, J.A. – Caio Pra do Jr. e a Qu es tão Agrá ria no
Bra sil. Re vis ta Te mas de Ciên cia Hu ma nas, 1977; NOVAIS, F. –
Caio Pra do Jr. na His to ri o gra fia Bra si le i ra. In: MORAES, R.
ANTUNES, R., FERRANTE, V.B. (Orgs.) – Inte li gên cia Bra si le i ra.
1986; IGLÉSIAS, F. – Um His to ri a dor Re vo lu ci o ná rio. In:
––––––––– (Org.) – Caio Pra do Jr. — 1982; LEÃO, I.Z.C.C. – A
Ma triz Teó ri ca de Pra do Jr.: a Na ção Incon clu sa, 1994; REGO,
R.M.L. – O Sen ti men to do Bra sil:Caio Pra do Jr. – Con ti nu i da de e
Mu dan ças no De sen vol vi men to da So ci e da de Bra si le i ra, 1996.

² Caio Pra do es cla re ce sua idéia de ”eco no mia co lo ni al em tran si -
ção“ na se guin te ca rac te ri za ção que faz da eco no mia bra si le i ra:
”É as sim que se há de abor dar a re a li da de bra si le i ra atu al, o que
nos leva a con si de rá-la como si tu a ção tran si tó ria en tre, de um
lado, o pas sa do co lo ni al e o mo men to em que o Bra sil in gres sa
na his tó ria como área ge o grá fi ca ocu pa da e co lo ni za da com o
ob je ti vo pre cí puo de ex tra ir des sa área pro du tos des ti na dos ao
abas te ci men to do co mér cio e mer ca dos eu ro pe us; e dou tro lado
o fu tu ro, já hoje bem pró xi mo, em que essa mes ma área e seu
po vo a men to, afi nal na ci o nal men te es tru tu ra dos, com por ta rão
uma or ga ni za ção e sis te ma eco nô mi co vol ta dos es sen ci al e fun -
da men tal men te para a sa tis fa ção das ne ces si da des des sa mes -
ma po pu la ção que a ocu pa, e ca pa zes de as se gu rar a essa po -
pu la ção um ní vel e pla no de exis tên cia con sen tâ ne os com os pa -
drões da ci vi li za ção e cul tu ra de que par ti ci pa mos“, PRADO JR,
C, A Re vo lu ção ..., p. 123. Tal dis tin ção é im por tan te, pois, como



lem bra o au tor, ”(...) a de sig na ção ge né ri ca de ‘sub de sen vol vi -
men to’ apli ca da a pa í ses de ren da na ci o nal ba i xa (como faz a te -
o ria cor ren te e or to do xa do de sen vol vi men to) in clui na que la ca te -
go ria pa í ses de tipo ca pi ta lis ta es sen ci a li nen te dis tin to e que não
po dem por isso ser aqui tra ta dos em con jun to“, Idem, Esbo co dos 
..., 1957.  p. 197

–––––––––––––––––
³ Idem. Ibi de ni. p. 190. “Esses pa í ses – afir ma Caio Pra do – não
se es tru tu ra ram com for mas e re la ções de pro du ção do tipo da -
que las que en con tra mos nos pa í ses pro pri a men te ca pi ta lis tas: e
ape sar das trans for ma ções que so fre ram, e que con ti nu am a se
pro ces sar, per ma ne ce ram como que à mar gem do sis te ma ca pi -
ta lis ta in ter na ci o nal e nele en tro sa dos pe ri fe ri ca men te como par -
tes com ple men ta res e de pen den tes. Inter na men te con ser va ram
no es sen ci al a or ga ni za ção eco nô mi ca que lhes vi nha do pas sa -
do; e é só mu i to re cen te men te que co me ça ram a se trans for mar
e es tru tu rar em for mas ca pi ta lis tas. Mes mo só uma par te da que -
les pa í ses al can çou um ní vel apre ciá vel de de sen vol vi men to ca pi -
ta lis ta. Essa trans for ma ção e evo lu ção se re a li zam to da via numa
si tu a ção eco nô mi ca bem di ver sa da que la que en con tra ram as
áre as re tar da tá ri as do ca pi ta lis mo do sé cu lo pas sa do, como por
exem plo os Esta dos Uni dos re la ti va men te aos gran des cen tros
eu ro pe us do ca pi ta lis mo de en tão. Hoje as no vas áre as re tar da tá -
ri as que são os pa í ses sub de sen vol vi dos, se acham nes te mun do 
de eco no mia trus ti fi ca da e mo no po lis ta onde as po si ções de
man do se en con tram ocu pa das, e a fal ta de ver da de i ra li ber da de
eco nô mi ca (como aque la que im pe ra va sob o ca pi ta lis mo li be ral
do sé cu lo pas sa do) fe cha as pers pec ti vas para aque les que fi ca -
ram para trás. Entre o ca pi ta lis mo li be ral e ain da lar ga men te des -
cen tra li za do do sé cu lo pas sa do, e o sis te ma trus ti fi ca do de nos -
sos dias, vai uma gran de di fe ren ça no que res pe i ta aos pa í ses
me nos de sen vol vi dos ...”, Idem. Ibi dem, p. 197. De acor do com
Caio Pra do a ori gem do sub de sen vol vi men to re mon ta ao modo
como se deu a or ga ni za ção do sis te ma ca pi ta lis ta mun di al no sé -
cu lo XIX..

–––––––––––––––
4 PRADO JR., C. – A Re vo lu ção ..., 1966, p. 5-6
5 PRADO JR., C. – A Re vo lu ção ..., 1966, p. 225.
6 PRADO JR., C. Esbo co dos ..., 1957, p. 189. Em ou tros ter mos:
”A te o ria cor ren te e or to do xa do de sen vol vi men to eco nô mi co,
(...),  pos tu la sem ma i or in da ga ção cri ti ca a idéia de uma pro gres -
são, den tro do sis te ma ca pi ta lis ta, uni li ne ar e ho mo gê nea, isto é,
es sen ci al men te, idên ti ca qua is quer que se jam o país e a si tu a ção 
con si de ra dos. Se gun do a te o ria, os pa í ses da atu a li da de se dis tri -
bu i ri am por di fe ren tes ní ve is de de sen vol vi men to que se es ca lo -
nam numa tra je tó ria eco nô mi ca que to dos acom pa nham ou de -
vem acom pa nhar, em bo ra em rit mo di fe ren tes para cada qual, e
que pode even tu al men te ser nulo e até mes mo ne ga ti vo; mas que 
é sem pre qua li ta ti va men te o mes mo, de na tu re za e ca rá ter igual,
con sis tin do na qui lo que se en ten de mais ou me nos am bi gua men -
te por “pro gres so eco nô mi co”, Idem. Ibi dem, p. 189.

–––––––––
7 PRADO JR., C. – His tó ria e ..., 1989, p. 134-135 
8 PRADO JR., C. – His tó ria e ..., 1989, p. 30-31

Na vi são de Caio Pra do, o sub de sen vol vi men to é pro du to

de cir cuns tân ci as his tó ri cas que im pe dem que o pro ces so de acu -

mu la ção de ca pi tal seja su bor di na do à von ta de da so ci e da de na ci -

o nal. Nas eco no mi as co lo ni a is em tran si ção, esse im pe di men to é

ex pli ca do pela ocor rên cia de um tipo de for ma ção so ci al que fica à

mer cê dos rit mos e das ne ces si da des im pos tas pelo mo vi men to de

re pro du ção am pli a da do ca pi tal in ter na ci o nal.
9 
”No sis te ma in ter na -

ci o nal do ca pi ta lis mo de nos sos dias, os pa í ses cha ma dos sub de -

sen vol vi dos, ou an tes uma par te de les que nis so se as se me lham

ao Bra sil, ocu pam po si ção pe ri fé ri ca e com ple men tar, isto é, uma

si tu a ção su bor di na da e de pen den te...".
10 

Para Caio Pra do, as con tra di ções res pon sá ve is pelo sub de -

sen vol vi men to ma ni fes tam-se na im pos si bi li da de de a na ção es ta -

be le cer uma con jun tu ra mer can til com a en ver ga du ra e a so li dez

que se ri am ne ces sá ri as para per mi tir a con tí nua e pro gres si va ex -

pan são de uma eco no mia ca pi ta lis ta na ci o nal. Ao en fa ti zar a ques -

tão dos mer ca dos, o au tor cha ma a aten ção para os con di ci o nan -

tes sin crô ni cos e di a crô ni cos do pro ces so de mer can ti li za ção. Na

sua con cep ção, a pre ca ri e da de da con jun tu ra mer can til é ex pli ca da 

por duas or dens de fa to res. De um lado, a mo bi li da de es pa ci al do

ca pi tal in ter na ci o nal não per mi te que o mer ca do in ter no se afir me

como ins tân cia es tra té gi ca da con cor rên cia in ter ca pi ta lis ta. De ou -

tro, a pre sen ça de uma su per po pu la ção re la ti va mar gi na li za da do

mer ca do de tra ba lho blo que ia os me ca nis mos de so ci a li za ção dos

fru tos do pro gres so eco nô mi co, o que res trin ge o pro ces so de am -

pli a ção e di ver si fi ca ção do mer ca do con su mi dor.
11

A es sên cia do apor te de Caio Pra do à te o ria dos mer ca dos

está em de mons trar que o con tex to his tó ri co ad ver so pro vo ca ta -

ma nha des con fi an ça em re la ção ao fu tu ro das eco no mi as pe ri fé ri -

cas que sua im por tân cia re la ti va como fron te i ra de re pro du ção am -

pli a da do ca pi tal in ter na ci o nal fica re le ga da a um se gun do pla no.

Dis cu tin do os de ter mi nan tes do pro ces so de ex pan são dos in ves ti -

men tos, ele sin te ti zou a sua con cep ção as sim: ”O que deve ser

con si de ra do e que dá con ta des se cres ci men to é o que se en con tra 

na base e por de trás das in ver sões (...). A sa ber, e es sen ci al men te,

as cir cuns tân ci as ge ra is e os fa to res ori gi ná ri os que con di ci o nam,

pro mo vem e im pul si o nam a pro du ção; é em pri me i ro e prin ci pal lu -

gar, a con jun tu ra mer can til, isto é, as ca rac te rís ti cas da de man da.

Bem como as con di ções em que a pro du ção se or ga ni za, e as re la -

ções de pro du ção se es ta be le cem. E isto que con di ci o na rá o aflu xo 

de ca pi tal, a for ma ção e acu mu la ção dele, e a re sul tan te in ver são

pro du ti va que vem as sim, po de-se de cer ta for ma di zer, em úl ti mo

lu gar; e cer ta men te, como in ci den te ape nas“.
12 

–––––––––––––
9. Caio Pra do uti li za a idéia de «ca pi tal in ter na ci o nal» para qua li fi -
car a fal ta de nexo do ca pi tal com o es pa ço eco nô mi co na ci o nal e 
não para de sig nar a na ci o na li da de da pes soa ju rí di ca que con tro -
la o ca pi tal. Por tan to, um ca pi tal de ori gem na ti vo po de ria per fe i -
ta men te ser en qua dra do na ca te go ria de ca pi tal in ter na ci o nal se
seu ho ri zon te de acu mu la ção ex tra po las se as fron te i ras do es pa -
ço eco nô mi co na ci o nal.
10. PRADO JR., C. – Esbo ço dos..., 1957, p. 190. Expli can do a
fun ci o na li da de da eco no mia bra si le i ra no sis te ma ca pi ta lis ta mun -
di al, ele co lo cou o pro ble ma nos se guin tes ter mos: ”A eco no mia
mun di al evo lui para um vas to sis te ma do mi na do pelo ca pi tal fi -
nan ce i ro e dis pu ta do pe los vá ri os gru pos na ci o na is que re par tem 
en tre si aque le ca pi tal. Este sis te ma em que se en qua dra rá o
Bra sil, como to dos os de ma is pa í ses e po vos, ser vi rá o ca pi tal fi -



nan ce i ro (ou an tes, os di fe ren tes gru pos que o de têm) de mu i tas 
for mas, to das aliás li ga das e ar ti cu la das en tre si: 1º) Per mi ti rá a
par ti ci pa ção dele em to das as ati vi da des eco nô mi cas mun di a is,
fa cul tan do-lhe em ma i or ou me nor pro por ção a mar gem de lu -
cros que ofe re cem; 2º) Abri rá mer ca dos para a in dús tria na ci o nal 
res pec ti va, per mi tin do sua ex pan são sem pre ju í zo da ex plo ra ção
da ma is-valia in ter na; 3º) Porá à dis po si ção des ta in dús tria as
ma té ri as-primas de que ne ces si ta, e cuja pro du ção se es pa lha
fora de suas fron te i ras na ci o na is". Idem, His tó ria eco nô mi ca ...,
1970, p. 271.
11. O pro ces so de mer can ti li za ção das eco no mi as sub de sen vol vi -
das tam bém é blo que a do, como ve re mos na pró xi ma se ção, pela
pre sen ça de res tri ções ao pro ces so de cen tra li za ção do ca pi tal. A 
res pe i to do de ba te mar xis ta so bre a te o ria dos mer ca dos ver
ROLSDOWLSKY, R. op. cit., cap. 30.

A va li da de de seu ar gu men to so bre os efe i tos ne fas tos da

pre ca ri e da de da con jun tu ra mer can til so bre o de sen vol vi men to das 

eco no mi as co lo ni a is em tran si ção in de pen de de sua con cep ção

sub con su mis ta a res pe i to da for ma ção dos mer ca dos, pois o que

Caio Pra do pre ten de des ta car é a ex tre ma ins ta bi li da de da acu mu -

la ção de ca pi tal.
13 

Embo ra es tra nha à sua ma triz teó ri ca, a no ção

de in cer te za es tru tu ral  nos au xi lia a elu ci dar a es sên cia de seu

pen sa men to.
14 

Ao sin te ti zar as cir cuns tân ci as his tó ri cas, ex ter nas e 

in ter nas, que in flu en ci am a for ma ção das ex pec ta ti vas de lon go

pra zo de va lo ri za ção do ca pi tal, esta no ção nos per mi te ca rac te ri -

zar de ma ne i ra mais ade qua da a ex tre ma vul ne ra bi li da de das eco -

no mi as sub de sen vol vi das fren te às vi cis si tu des da eco no mia in ter -

na ci o nal e a in fluên cia de ses ta bi li za do ra des ta si tu a ção so bre a

con jun tu ra mer can til e as cor res pon den tes for mas de or ga ni za ção

da pro du ção. 

A im pos si bi li da de de pre vi sões ra zo a vel men te se gu ras

quan to à tra je tó ria fu tu ra da eco no mia faz com que a ex pec ta ti va de 

lon go pra zo de va lo ri za ção da ri que za ca pi ta lis ta se trans for me em

um ca le i dos có pio ul tra-sensível. Por isso, o modo de or ga ni za ção

do ca pi tal ten de a as su mir a for ma mais lí qui da pos sí vel e a ra ci o -

na li da de bur gue sa ten de a ad qui rir um ca rá ter par ti cu lar men te es -

pe cu la ti vo. Enfim, o pon to fun da men tal de sua ar gu men ta ção é que 

a ex tre ma ins ta bi li da de do pro ces so de mer can ti li za ção das eco no -

mi as pe ri fé ri cas não per mi te que o mer ca do in ter no se afir me como 

ho ri zon te de acu mu la ção e como ins tân cia de va li da ção so ci al do

cir cu i to de va lo ri za ção do ca pi tal. 

–––––––––––––
12. PRADO JR., C. – His tó ria e..., 1989, p. 26.
13. Para Caio Pra do, o des va ne ci men to das opor tu ni da des de in -
ves ti men to leva o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta a apre sen tar uma
ten dên cia ine xo rá vel à es tag na ção. Sua te o ria dos mer ca dos está 
de ta lha da em Esbo ço dos..., 1957, cap. 4, 5,  6 e 7.
14. A idéia de «in cer te za», ori gi nal men te for mu la da por Knight e,
pos te ri or men te, de sen vol vi da por Key nes, cons ti tui um im por tan te 
ins tru men to para pen sar os con di ci o nan tes das de ci sões de in -
ves ti men to. A no ção de «in cer te za es tru tu ral», to ma da de Ver cel -
li, per mi te dar um con te ú do his tó ri co es pe cí fi co ao con ce i to de
«in cer te za», vin cu lan do-o a um cam po de opor tu ni da des que de -
li mi ta as po ten ci a li da des de cada es pa ço eco nô mi co na ci o nal
como base de re pro du ção am pli a da do ca pi tal. A res pe i to do con -

ce i to de «in cer te za» ver KNIGHT, F. – Risk, un cer ta inty and pro -
fit. 1933; KEYNES, J.M. – Te o ria ge ral do em pre go, da ren da,
(1936), 1982; KEYNES, J.M. – A te o ria ge ral do em pre go (1937).
In: SZMRECSÁNYI, T. (Org.) – Key nes, 1978. O con ce i to de «in -
cer te za es tru tu ral» é de sen vol vi do em VERCELLI, A. – Fluc tu a ti -
ons and Growth: Key nes Schum pe ter, Marx  and lhe Struc tu ral
Insta bi lity of Ca pi ta lism. In: GOODWIN, R.M. cit et al –
Non-Lincar mo dels of Fluc tu a ting Growth, 1984; VERCELLI, A. –
Stag fla ti on and The Re cent Re vi val of Schum pe te ri an Entre pre -
ne urs hip. In: FRISCH. H. GAHLEN, B. (Ed.) – Ca u ses of Con tem -
po rary Stag na ti on. 1986; VERCELLI, A. – Uncer ta inty. Tech no lo -
gi cal Fle xi bi lity and Re gu la ti on, 1988. So bre o tema, ver tam bém.
SHACKLE, G.L.S. – Um Esque ma de Te o ria Eco nô mi ca, 1969;
SHACKLE, G.L.S. – Epis te mics and Eco no mics. 1972;
SHACKLE. G.L.S. – The ro man tic moun ta in and lhe clas sic lake:
Alan Cod ding ton’s Key ne si an. Jour nal of Post Key ne si an Eco no -
mics, 1984; SHAW. G.K. – Key ne si an Eco no mics: lhe per ma nent
re vo lu ti on, 1988; COODINGTON, A. Key ne si an Eco no mics: The
se arch for First prin ci pi es, 1984; CODDINGTON. A. – De fi ci ent
fo re sight; A trou ble so me the me in Key ne si an Eco no mics. Ame ri -
can Eco no mic Re vi ew, (s.l), p. 480-487, 1982; SYMPOSIUM on
Uncer ta inty. Jour nal of Post Key ne si an Eco no mics, v.6. n.3.
1984; DRISCOLL JR. G.P; RIZZO. M. – The Eco no mics of time
and ig no ran ce. 1985.

A pre ca ri e da de da con jun tu ra mer can til com pro me te a po si -

ção da eco no mia co lo ni al em tran si ção como ho ri zon te de re pro du -

ção am pli a da por que, como seu es pa ço eco nô mi co não pas sa de

um mero apên di ce do mer ca do glo bal, o ca pi tal in ter na ci o nal tem

for tes in cer te zas quan to à me lhor dis tri bu i ção es pa ci al de seu in -

ves ti men tos. Co men tan do o caso da eco no mia bra si le i ra, Caio Pra -

do ex pli cou: “Nes te sis te ma uni ver sal do im pe ri a lis mo, o Bra sil ocu -

pa (...) uma po si ção se cun dá ria. So bre ele se de sen ro la ou per pas -

sa a con cor rên cia ca pi ta lis ta trans por ta da para o ter re no in ter na ci -

o nal, e que, lon ge de se ter abran da do pela con cen tra ção de ca pi tal 

e for ma ção de imen sos mo no pó li os, in ten si fi cou-se por que é ago ra 

o em ba te de gi gan tes em fren tes ex ten sas, e não mais ape nas as

es ca ra mu ças pas sa das de mi nús cu los ca pi ta lis tas in di vi du a is con -

cor ren tes. O Bra sil é apa nha do e ar ras ta do pas si va men te do vér ti -

ce da que la luta, e sua evo lu ção eco nô mi ca será fun ção de gran des 

acon te ci men tos mun di a is que com pre en dem e ex pli cam ape nas

no ce ná rio uni ver sal e em con jun to com a his tó ria ge ral da Hu ma ni -

da de. Nes tas con di ções, tor na-se im pos sí vel me dir quan ti ta ti va -

men te, ou mes mo de fi nir qua li ta ti va men te de uma for ma com ple ta

a ação es pe cí fi ca e iso la da do im pe ri a lis mo com re la ção ao Bra sil

(...)”.
15

 

Como não é pos sí vel pre ver a im por tân cia re la ti va dos mer -

ca dos pe ri fé ri cos na es tra té gia de re pro du ção am pli a da do ca pi tal

em es ca la mun di al, a ex pec ta ti va de lon go pra zo dos mo no pó li os

in ter na ci o na is fica cons tan te men te su je i ta a so bres sal tos e al te ra -

ções abrup tas. Se as opor tu ni da des exis ten tes em ou tras pra ças

se tor na rem mais in te res san tes, eles ten dem a re de fi nir uni la te ral -

men te seus vín cu los com es ses es pa ços eco nô mi cos. Para ga ran -

tir essa li ber da de, o ca pi tal in ter na ci o nal exi ge o má xi mo de mo bi li -

da de es pa ci al. ”Não se po dem con si de rar os pa í ses sub de sen vol vi -

dos sim ples men te como um vá cuo ou se mi vá cuo ca pi ta lis ta, cuja



ca pa ci da de de ab sor ção de in ver sões pro vin das do
cen tro do sis te ma se ria dada pelo grau de sub de sen -
vol vi men to de les e pela di fe ren ça quan ti ta ti va de pro -
gres so eco nô mi co que os se pa ra dos pa í ses de sen -
vol vi dos. O sub de sen vol vi men to, em bo ra se ex pri ma
ge ral men te, mas não sem pre, por ín di ces mu i to ba i -
xos de pro gres so eco nô mi co e de ren da na ci o nal, im -
pli ca mais que essa sim ples in su fi ciên cia de pro gres -
so. Envol ve so bre tu do a po si ção pe ri fé ri ca e com ple -
men tar que cer tos pa í ses ocu pam no sis te ma do ca pi -
ta lis mo. E essa po si ção que faz de les pa í ses sub de -
sen vol vi dos e os ca rac te ri za como tal. E é as sim so -
men te com a con si de ra ção des sa cir cuns tân cia que
se po de rá ve ri fi car a ma ne i ra pela qual uma eco no -
mia sub de sen vol vi da re a ge em face das in ver sões
ex te ri o res nela re a li za das ou a se rem re a li za das, per -
mi tin do com isso de ter mi nar os li mi tes que se im põem 
a tais in ver sões".16

A im pos si bi li da de de o mer ca do na ci o nal afir mar-se como

pon to de par ti da do cir cu i to de va lo ri za ção tam bém com pro me te

sua im por tân cia como pon to de che ga da da re pro du ção am pli a da.

Como o ca pi tal in ter na ci o nal só se re a li za quan do se trans for ma

em mo e da con ver sí vel, a ex tre ma vul ne ra bi li da de do ba lan ço de

pa ga men tos das eco no mi as sub de sen vol vi das tor na-se uma fon te

adi ci o nal de im pre vi si bi li da de que so la pa a con fi an ça da ini ci a ti va

pri va da in ter na ci o nal no fu tu ro de seus ne gó ci os. Como lem bra

Caio Pra do, ”Não bas ta que esse ca pi tal pro por ci o ne lu cros em mo -

e da na ci o nal des ses pa í ses: é pre ci so ain da que se ve ri fi que a pos -

si bi li da de de con ver ter essa mo e da na ci o nal e de va lor uni ca men te 

in ter no, em mo e da de cur so in ter na ci o nal. O ca pi ta lis ta nor -

te-americano por exem plo faz suas con tas em dó la res, e é em dó la -

res que es pe ra ser re mu ne ra do. Cru ze i ros ou ou tras mo e das na ci o -

na is con ge la das nos pa í ses res pec ti vos de ori gem, isto é, in con ver -

sí ve is em dó la res, não o in te res sam. Tra ta-se, por tan to, de de ter mi -

nar, nas cir cuns tân ci as es pe cí fi cas das eco no mi as sub de sen vol vi -

das e de suas fi nan ças, a pos si bi li da de, e li mi tes dela, de re mu ne -

rar con ve ni en te men te, isto é, em mo e da in ter na ci o nal (ouro ou di vi -

sas), as in ver sões ex ter nas que ne las se re a li zam. E a essa re mu -

ne ra ção, que cons ti tui o lu cro do ca pi tal in ver ti do, há que acres cen -

tar as amor ti za ções que tam bém, con for me as cir cuns tân ci as do

ne gó cio, de vem ser mo bi li zá ve is“.
17

––––––––––––––

15. PRADO JR., C. – His tó ria eco nô mi ca ... 1970, p. 278.

16. PRADO JR., C. – Esbo ço dos ..., 1957, p. 190,

Nes se con tex to, o ca pi tal in dus tri al não en con tra ba ses ob -

je ti vas para se afir mar como modo do mi nan te de acu mu la ção. A

fal ta de con fi an ça no rumo da eco no mia leva o es pí ri to bur gues a fi -

car im preg na do de uma se gun da na tu re za es pe cu la ti va. Daí seus

vín cu los ul tra-oportunistas com a so ci e da de na ci o nal. 

No caso da ini ci a ti va pri va da lo cal, isto se ma ni fes ta pela

sua in ca pa ci da de de su pe rar a de pen dên cia e as su mir a li de ran ça

do pro ces so de de sen vol vi men to. O con tro le de me i os de pro du ção 

ru di men ta res faz com que sua so bre vi vên cia de pen da da con ti nu i -

da de de me ca nis mos de acu mu la ção pri mi ti va e que sua ex pan são

seja de ter mi na da pe las opor tu ni da des de ne gó ci os que se abrem

nos in ters tí ci os dos in ves ti men tos re a li za dos pe los gran des mo no -

pó li os es tran ge i ros. Por isso, a bur gue sia de pen den te não tem ca -

pa ci da de de ini ci a ti va. ”A fal ta de es pí ri to de luta e gran des as pi ra -

ções (...) se ob ser va na fa ci li da de com que ao pri me i ro si nal de di fi -

cul da des, os in dus tri a is se so li da ri zam em po ols e agru pa men tos

des ti na dos a con tro lar, li mi tar e re par tir a pro du ção. Isto sem o me -

nor es pí ri to de com ba te ou idéia de eli mi nar al gum ter ce i ro, mas

uni ca men te para usu fru i rem uma si tu a ção pa cí fi ca e cô mo da“, es -

cre ve Caio Pra do so bre o em pre sa ri a do bra si le i ro.
18

No que se re fe re ao ca pi tal in ter na ci o nal, o ca rá ter es pe cu -

la ti vo se ma ni fes ta na ex tre ma vo la ti li da de de seus la ços com o es -

pa ço eco nô mi co na ci o nal e se con subs tan cia no fato de que as

gran des em pre sas trans na ci o na is não abrem mão da mo bi li da de

es pa ci al de seus ca pi ta is, pois não ace i tam fi car con fi na das às

fron te i ras de eco no mi as que de sem pe nham pa pel re si du al na con -

cor rên cia in ter ca pi ta lis ta em es ca la glo bal. O es sen ci al é que o ca -

pi tal in ter na ci o nal não cria ra í zes no es pa ço eco nô mi co na ci o nal.

”O que nele con ta são os bra ços que po dem ser mo bi li za dos para o

tra ba lho, as pos si bi li da des na tu ra is que seu solo en cer ra, o con su -

mi dor po ten ci al que nele exis te e que even tu al men te uma cam pa -

nha bem di ri gi da pode cap tar. Mas es tes mes mos va lo res são por

si, nada; por que con tam uni ca men te como par ce las de um con jun -

to que abar ca o mun do e so men te nele re pre sen tam al gum pa -

pel“.
19

Como os mo no pó li os es tran ge i ros não abrem mão da pos si -

bi li da de de se me ta mor fo se ar em mo e da con ver sí vel, sua pre sen -

ça na eco no mia pe ri fé ri ca im pli ca a for ma ção de uma base pro du ti -

va com pos ta de dois sub-sistemas in de pen den tes. ”Tra ta-se de um

du a lis mo por que es sen ci al men te am bos os se to res se ca rac te ri -

zam à par te um do ou tro e não se re co brem. Isto é, cada um de les

tem sua ori en ta ção co mer ci al pró pria e ex clu si va – um para o mer -

ca do ex ter no, ou tro para o in ter no –, e so men te se con fun dem e so -

bre põem se cun dá ria e sub si di a ri a men te; e até mes mo, mu i tas ve -

zes, ape nas ex cep ci o nal men te", ex pli ca Caio Pra do.
20

 A im por tân -

cia vi tal do se tor es pe ci a li za do na pro du ção de bens para ex por ta -

ção de cor re do fato de que este é o úni co meio de se ge rar as di vi -

sas in dis pen sá ve is para san ci o nar o pro ces so de va lo ri za ção do

ca pi tal in ter na ci o nal em es ca la mun di al.

––––––––––––––

17. PRADO JR., C. – Esbo ço dos..., 1957, p. 191-192.
18. PRADO JR., C. – His tó ria eco nô mi ca ..., 1970, p. 262. 

19. Idem. Ibi dem. 1970, p. 279

 



A ine xo ra bi li da de do du a lis mo é ex pli ca da pela se guin te ra -

zão: sal vo ca sos ex cep ci o na is, as for ças pro du ti vas vol ta das para o 

aten di men to das ne ces si da des in ter nas não têm a me nor con di ção 

de com pe tir nos mer ca dos in ter na ci o na is. Di fe ren te men te do que

ocor re no ca pi ta lis mo ma du ro, onde o mer ca do ex ter no está em po -

si ção de igual da de em re la ção ao in ter no – e por isso pode ser vis to 

como sua mera ex ten são no pla no in ter na ci o nal –, nos pa í ses sub -

de sen vol vi dos es tes dois mer ca dos cons ti tu em re a li da des ra di cal -

men te dis tin tas, que res pon dem a ló gi cas pró pri as de cres ci men to.

O mer ca do ex ter no é con di ci o na do pe los ven tos do co mér cio in ter -

na ci o nal; e o in ter no, pe los fa to res que de ter mi nam a ca pa ci da de

de con su mo da so ci e da de.
21

A or ga ni za ção da eco no mia de pen den te em fun ção dos in -

te res ses efê me ros do ca pi tal in ter na ci o nal de i xa-a ao sa bor de

acon te ci men tos es tra nhos à vida da co le ti vi da de na ci o nal. Nes sas

cir cuns tân ci as, sua di nâ mi ca fica a re bo que dos acon te ci men tos

in ter na ci o na is. “Sua vida não é fun ção de fa to res in ter nos, de in te -

res ses e ne ces si da des da po pu la ção que nele ha bi ta; mas de con -

tin gên ci as da luta de mo no pó li os e gru pos fi nan ce i ros in ter na ci o -

na is con cor ren tes”
.2 

Por esse mo ti vo, nas eco no mi as ca pi ta lis tas

de pen den tes, o de sen vol vi men to é des con tí nuo e par ti cu lar men te

ins tá vel. Tra ta-se, afir ma Caio Pra do, de “(...) um pro ces so de mo ra -

do (...)evo lu in do com in ter mi tên ci as e atra vés de uma des con tí nua

su ces são de ar ran cos brus cos, pa ra das, e mes mo, even tu al men te, 

re cu os mo men tâ ne os”
.23

A ex tre ma ins ta bi li da de das eco no mi as ca pi ta lis tas pe ri fé ri -

cas tor na-as ex tre ma men te vul ne rá ve is a pro ces sos de re ver são

es tru tu ral, pois a fal ta de con tro le so bre os pa râ me tros que mol dam 

a con jun tu ra mer can til, de i xa a base pro du ti va per ma nen te men te

ex pos ta aos efe i tos de ses ta bi li za do res pro vo ca dos por mu dan ças

abrup tas no con tex to in ter na ci o nal. A vul ne ra bi li da de das eco no mi -

as de pen den tes a cri ses de de ses tru tu ra ção foi ex pli ca da nos se -

guin tes ter mos: “O fun ci o na men to de um sis te ma des ses de pen de -

rá ex clu si va men te da pos si bi li da de de pro du ção e do in te res se no

con su mo do pro du to es pe cí fi co e úni co que ser ve de base a tal sis -

te ma. Fa lhan do aque la pos si bi li da de (...),  ou o in te res se no con su -

mo, o sis te ma de cai; e nos ca sos ex tre mos en tra em co lap so, pois

ele não tem con di ções para se re com por so bre no vas ba ses. Cons -

ti tu iu-se para um fim ex clu si vo [...].  Na fal ta dis so, ele pe re ce”.
24

Nada me lhor do que sua in ter pre ta ção da his tó ria bra si le i ra

para ilus trar suas no ções de “di nâ mi ca re fle xa”, res pon sá vel pela

gran de ins ta bi li da de das eco no mi as sa té li tes, e de “re ver são es tru -

tu ral”, que com pro me tem a con ti nu i da de do pro ces so de for ma ção

da na ci o na li da de. “A eco no mia bra si le i ra con ta com inú me ros epi -

só di os des se tipo. Con sis te mes mo es sen ci al men te numa su ces -

são de les. Uma con jun tu ra in ter na ci o nal fa vo rá vel a um pro du to

qual quer que o país é ca paz de for ne cer, im pul si o na o fun ci o na -

men to dela, e dá a im pres são ilu só ria de ri que za e pros pe ri da de.

Mas bas ta que aque la con jun tu ra se des lo que, ou se es go tem os

re cur sos na tu ra is dis po ní ve is para que o fim es pe cí fi co a que se

des ti na a or ga ni za ção as sim mon ta da, para que a pro du ção de cli -

ne e ten da a se ani qui lar, tor nan do im pos sí vel a ma nu ten ção da

vida e das ati vi da des que ali men ta va. Em cada um dos ca sos em

que se or ga ni zou um ramo da pro du ção bra si le i ra (açú car, ouro e

di a man tes, al go dão, café, bor ra cha, ca cau e tan tos ou tros de me -

nor ex pres são), não se teve em vis ta ou tra co i sa que a opor tu ni da -

de es pe cu la ti va mo men tâ nea que se apre sen ta va. Para isso, ime -

di a ta men te, se mo bi li za vam os ele men tos ne ces sá ri os: po voa-se,

ou se re po voa uma cer ta área do ter ri tó rio mais con ve ni en te, com

di ri gen tes e tra ba lha do res da em pre sa que as sim se ins ta la  – ver -

da de i ra tur ma de tra ba lho –, e des sa for ma se or ga ni za a pro du -

ção. Não se irá mu i to além dis so, nem as con di ções em se dis pôs

tal or ga ni za ção o per mi tem. E con ti nu ar-se-á até o es go ta men to fi -

nal ou dos re cur sos na tu ra is dis po ní ve is, ou da con jun tu ra eco nô -

mi ca fa vo rá vel. De po is é a es tag na ção e o de clí nio das ati vi da des.

E o que so bra da po pu la ção que não pu der emi grar em bus ca de

ou tras aven tu ras se me lhan tes, pas sa a ve ge tar sem ter em que se

apli car a ob ter me i os re gu la res e ade qua dos de sub sis tên cia”
25.

–––––––––––
20. PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ..., 1970, p. 131
21. Para Caio Pra do, a di fe ren ci a ção en tre mer ca dos ex ter no e in -
ter no cons ti tui uma das prin ci pa is ca rac te rís ti cas das eco no mi as
co lo ni a is em cri se. “Na te o ria eco nô mi ca or to do xa os mer ca dos
ex ter no e in ter no se equi pa ram, e não são mais que sub di vi sões,
de na tu re za se me lhan te, do mer ca do em ge ral. A te o ria or to do xa
con si de ra na tu ral men te as va ri an tes de um para ou tro des ses se -
to res do mer ca do, bem como as cir cuns tân ci as es pe cí fi cas de
cada um. Mas es sen ci al men te, e em par ti cu lar na pers pec ti va
que diz res pe i to ao que nos in te res sa aqui mais de per to, eles se
equi va lem do pon to de vis ta or to do xo. Na eco no mia bra si le i ra,
con tu do, o as sun to não pode ser co lo ca do nes ses ter mos, como
nos re ve la sua aná li se aten ta, re a li za da em pers pec ti va his tó ri ca.
Aqui a sig ni fi ca ção e o pa pel do mer ca do ex ter no avul tam de tal
ma ne i ra que esse mer ca do se sin gu la ri za e in di vi du a li za in te i ra -
men te à par te. A ocor rên cia de um con su mo in ter na ci o nal dos
even tu a is gê ne ros que o ter ri tó rio era ca paz de pro du zir, será
con di ção pre cí pua e cir cuns tân cia de ter mi nan te da pró pria ins ta -
la ção e or ga ni za ção, no ter ri tó rio que cons ti tu i ria o Bra sil e suas
di fe ren tes par tes, de co le ti vi da de hu ma nas que evo lu i ri am para
uma na ci o na li da de. Assim os ele men tos com po nen tes des sa na -
ci o na li da de, tan to os eco nô mi cos como os so ci a is, de ri vam to dos 
eles, di re ta ou in di re ta men te, mas sem pre de for ma in ti ma men te
re la ci o na da, das cir cuns tân ci as de ter mi na das pela ocor rên cia de
um mer ca do ex ter no em que ela (a na ci o na li da de bra si le i ra) as -
sen ta ria suas ba ses e so bre o que se es tru tu rou. Inclu si ve na tu -
ral men te tam bém o mer ca do in ter no que nela se ve ri fi ca, e que
as sim se in di vi du a li za e ca rac te ri za em con tras te ra di cal com o
ex ter no, pois não é mais que de cor rên cia da que las mes mas cir -
cuns tân ci as de ter mi na das pela pre sen ça do ex ter no. O mer ca do
in ter no não é as sim, como or di na ri a men te se con si de ra na te o ria
eco nô mi ca usu al, e efe ti va men te acon te ce em re gra, pa ra le lo ao
ex ter no e si tu a do em pla no se me lhan te. Ele é fun ção des se úl ti -
mo. Po de-se di zer que dele de ri va”, PRADO JR. C. – His tó ria e ...,
1989, p. 138-139
22 PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ...,  1970. p. 279
23 PRADO JR. C. – His tó ria e ... , 1989, p. 77
24 PRADO JR., C. – A Re vo lu ção ... , 1966, p. 247



25 PRADO JR., C. – A Re vo lu ção ... , 1966, p. 247-248. Como ve -
re mos o ca rá ter re fle xo da eco no mia de pen den te não se al te ra
quan do, ao in vés de con si de rar mos as ati vi da des do ca pi tal in ter -
na ci o nal di re ta ou in di re ta men te re la ci o na das com a pro du ção
para o mer ca do ex ter no, con si de ra mos as ope ra ções que vi sam
a aten der o mer ca do in ter no.

2. Indus tri a li za ção como Ci clo de Subs ti tu i ção de
Impor ta ções

Na vi são de Caio Pra do, a de sar ti cu la ção da an ti ga di vi são

in ter na ci o nal do tra ba lho, or ga ni za da em tor no da eco no mia in gle -

sa, ge rou uma con jun tu ra mer can til mu i to par ti cu lar, que iso lou as

eco no mi as pe ri fé ri cas dos flu xos do co mér cio mun di al e dos mo vi -

men tos trans na ci o na is de ca pi ta is. A de sor ga ni za ção das tro cas e

das fi nan ças in ter na ci o na is, ao aba lar os ali cer ces da eco no mia

pri má ria ex por ta do ra, abriu es pa ço para que se ini ci as se um pro -

ces so de in dus tri a li za ção vol ta do para a “subs ti tu i ção de im por ta -

ções”.O dra má ti co es tran gu la men to cam bi al ge ra do pela cri se de

1929, ao que brar a ca pa ci da de para im por tar, in cen ti vou a ele va -

ção dos in ves ti men tos des ti na dos à am pli a ção da ca pa ci da de do

sis te ma pro du ti vo ori en ta do para aten der uma de man da in ter na

an tes aten di da por pro du tos fa bri ca dos no es tran ge i ro. “Ti nha pers -

pec ti va de su ces so qual quer ati vi da de que fos se ca paz de subs ti tu -

ir, em bo ra mal e com ar ti gos in fe ri o res, uma im por ta ção tor na da

por qual quer mo ti vo im pos sí vel; ou mes mo que uni ca men te eli mi -

nas se al gum cus to pago em mo e da es tran ge i ra.”
26

Para Caio Pra do, a ex pan são e a di ver si fi ca ção do par que

pro du ti vo e a ge ne ra li za ção das re la ções de as sa la ri a men to acir ra -

ram a cri se da eco no mia co lo ni al, es ti mu lan do a in te gra ção do mer -

ca do in ter no e o for ta le ci men to da ini ci a ti va pri va da na ci o nal. Nes -

se sen ti do, este pro ces so cons ti tui uma res pos ta po si ti va para a cri -

se da eco no mia co lo ni al. Nas pa la vras de Caio Pra do “(...) ape sar

de to dos (...) os as pec tos ne ga ti vos, o pro ces so de in dus tri a li za ção

re pre sen ta aber tu ra para um novo sis te ma eco nô mi co. Isto é, uma

eco no mia na ci o nal men te in te gra da e pre ci pu a men te vol ta da para

aten der às ne ces si da des in ter nas da co le ti vi da de hu ma na nela en -

ga ja da. O que vai de en con tro ao sis te ma an te ri or e tra di ci o nal em

que pre do mi na a fun ção ex por ta do ra.”
27

Embo ra re co nhe ça que a in dus tri a li za ção para subs ti tu i ção

de im por ta ções te nha dado um im por tan te im pul so à in te gra ção do

mer ca do in ter no, à ex pan são e à di ver si fi ca ção do par que pro du ti -

vo na ci o nal, Caio Pra do não ali men tou ilu sões em re la ção aos li mi -

tes des te pro ces so como ins tru men to de cons tru ção da na ção.

No que diz res pe i to à con jun tu ra mer can til, o prin ci pal pro -

ble ma é que a subs ti tu i ção de im por ta ções fi cou su bor di na da à ló -

gi ca de mo der ni za ção dos pa drões de con su mo das eli tes na ci o na -

is. Por essa ra zão, a in dus tri a li za ção pre ser vou as es tru tu ras da so -

ci e da de co lo ni al. Escre ven do na dé ca da de qua ren ta, no ca lor dos

acon te ci men tos, Caio Pra do ad ver tia que as ini ci a ti vas de subs ti tu -

i ção “(...) des ti nam-se pela sua pró pria na tu re za, à sa tis fa ção de

uma ne ces si da de li mi ta da an tes su pri da por via do co mér cio ex te ri -

or e in su la da do or ga nis mo eco nô mi co do país. Tor nam-se as sim,

fora de tais li mi tes, qua se to tal men te es té re is.”
28

No que se re fe re à or ga ni za ção da pro du ção, ape sar das

apa rên ci as em con trá rio, a ex pan são da in dus tri a li za ção re pu nha o 

du a lis mo eco nô mi co, uma vez que, em bo ra o pro ces so de subs ti tu -

i ção de im por ta ções pro vo cas se uma con tra ção no co e fi ci en te de

im por ta ção, ele não su pe ra va o pro ble ma do de se qui lí brio es tru tu -

ral no ba lan ço de pa ga men tos. Por isso, Caio Pra do ad ver tia que a

subs ti tu i ção de im por ta ções “Não aten de rá ca bal men te nem mes -

mo ao ob je ti vo es sen ci al a que ori gi na ri a men te se des ti na ra, a sa -

ber, (...), a eco no mia de di vi sas. Isso por que fre qüen te men te a eco -

no mia re a li za da com a pro du ção in ter na subs ti tu ti va, se anu la va

com a im por ta ção de in su mos ne ces sá ri os àque la pro du ção e que

o país não es ta va em con di ções de pro du zir su fi ci en te men te. [...]

Acres ce a es ses fa to res que con tri bu em para o de se qui lí brio das

con tas ex ter nas, o ar ti fi ci al e dis tor ci do sis te ma de pre ços a que le -

va ra a po lí ti ca de fa vo re ci men to da in dus tri a li za ção, e que ten dia a

de ses ti mu lar as ex por ta ções.”
29

Por essa ra zão, ape sar da drás ti ca con tra ção do grau de

aber tu ra ex ter na, o se tor ex por ta dor con ti nu ou sen do um fa tor li mi -

ta ti vo do de sen vol vi men to na ci o nal. Nas pa la vras de Caio Pra do:

“Embo ra numa for ma mais com ple xa, o sis te ma co lo ni al (...) con ti -

nua em es sên cia o mes mo do pas sa do, isto é, uma or ga ni za ção

fun da da na pro du ção de ma té ri as-primas e gê ne ros ali men ta res

de man da dos nos mer ca dos in ter na ci o na is. E com essa pro du ção e 

ex por ta ção con se qüen te que fun da men tal men te se man tém a vida

do país, pois é com a re ce i ta daí pro ve ni en te que se pa gam as im -

por ta ções, es sen ci a is à nos sa sub sis tên cia, e os dis pen di o sos ser -

vi ços dos bem re mu ne ra dos trus tes im pe ri a lis tas aqui ins ta la dos e

com que se pre ten de con tar para a in dus tri a li za ção e de sen vol vi -

men to eco nô mi co do país.”
30

Por tan to, o ex pres si vo de sen vol vi men to das for ças pro du ti -

vas não eli mi nou a vul ne ra bi li da de da eco no mia às vi cis si tu des da

eco no mia in ter na ci o nal. Por um lado, a con ti nu i da de da in dus tri a li -

za ção de pen deu da es ta bi li da de de uma con jun tu ra mer can til mu i -

to es pe ci al que iso la va o mer ca do das eco no mi as pe ri fé ri cas da

con cor rên cia de pro du tos im por ta dos. Por ou tro, o mo vi men to de

ex pan são e di ver si fi ca ção do par que pro du ti vo ali men tou-se das

pró pri as con tra di ções ge ra das pela di nâ mi ca de subs ti tu i ção de im -

por ta ções. É o ca rá ter re fle xo des te pro ces so que leva Caio Pra do

a in sis tir na sua na tu re za con tra di tó ria com o mo vi men to de cons -

tru ção da na ção. Fa zen do um ba lan ço da in dus tri a li za ção bra si le i -

ra, o au tor re su miu a ques tão nos se guin tes ter mos: “(...) não se

apre sen tam no Bra sil – por for ça de con tin gên ci as es tru tu ra is, e por 

isso mu i to gra ves e pro fun das – as cir cuns tân ci as pró pri as que em

ou tros lu ga res, e em es pe ci al nos pa í ses pi o ne i ros do mo der no de -

sen vol vi men to in dus tri al, pro mo ve ram a in dus tri a li za ção na base

de um pro ces so au to pro pul sor que lhes pro por ci o nou e as se gu rou

aque le pro gres so. A in dus tri a li za ção bra si le i ra mar cha rá ca nhes -

tra men te e por im pul sos des con tí nu os e de sor de na dos, ao sa bor

de vi cis si tu des que lhe são es tra nhas, como em par ti cu lar a ca pri -

cho sa con jun tu ra das fi nan ças ex ter nas. E em bo ra apre sen te al -

guns sur tos apre ciá ve is, e à pri me i ra vis ta até mes mo com cer tos

 



as pec tos es pe ta cu la res – como par ti cu lar men te o mais re cen te de -

les e de ma i or vul to que é o da fase pos te ri or à úl ti ma guer ra –, ela

não terá um pro gres so con tí nuo e sus ten ta do que por si pró prio lhe

fos se gra du al men te abrin do no vos e cada vez mais am plos ho ri -

zon tes. Ao con trá rio dis so, o que se ob ser va é sob cer tos as pec tos

até mes mo o agra va men to das cir cuns tân ci as es tru tu ra is e des fa -

vo rá ve is a um só li do e bem fun da men ta do cres ci men to eco nô mi co, 

e uma re la ti va re tra ção das pers pec ti vas.”
31

–––––––––––
26 PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ...,  1970, p. 299. Co men -
tan do o caso bra si le i ro. Caio Pra do re su miu a ques tão nos se -
guin tes ter mos: “O ve lho sis te ma, as sen te na ex por ta ção de gê -
ne ros pri má ri os, mos tra va-se in su fi ci en te para fa zer fren te à nova 
con jun tu ra que as sim se cri a ra. Daí o cres cen te de se qui lí brio ve -
ri fi ca do. E os me ca nis mos de com pen sa ção que tal si tu a ção de
de se qui lí brio põe em jogo irão dar lu gar a no vas for mas que
abrem pers pec ti vas para um ou tro tipo de eco no mia que, é de se
es pe rar, re vo lu ci o na rá e dará por ter ra com o tra di ci o nal e ana -
crô ni co sis te ma bra si le i ro,” Idem, His tó ria e ... , 1989, p. 110.
27 PRADO JR. C. – His tó ria e ... , 1989, p. 141.
28 PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ...,  p. 333. Como afir ma
Caio Pra do, tra ta-se de “(...) aten der, di re ta ou in di re ta men te, as
ne ces si da des do mer ca do con su mi dor re la ti va men te res tri to de
uma mi no ria que [...] se pode con si de rar eco nô mi ca e so ci al men -
te pri vi le gi a da, e do qual se acha va pra ti ca men te ex clu í da, por
for ça de seus ín fi mos pa drões, a gran de ma i o ria e mas sa da po -
pu la ção”, Idem, His tó ria e 1989, p. 119-120.
29 PRADO JR., C., His tó ria eco nô mi ca ... , p. 116-117. É im por tan -
te as si na lar que tal de ses tí mu lo não deve ser con si de ra do como
um pro ble ma ale a tó rio, que po de ria, even tu al men te, ter sido con -
tor na do. O viés an ti-exportador re sul ta, para Caio Pra do, da pró -
pria na tu re za da po lí ti ca cam bi al de in cen ti vo à subs ti tu i ção de
im por ta ções.
30. Idem. – A Re vo lu ção ... , 1966, p. 137
31 PRADO JR. C. – His tó ria e ... , l989, p. 122-123

3. Impe ri a lis mo e Indus tri a li za ção Pe ri fé ri ca

Na vi são de Caio Pra do a par ti ci pa ção dos gran des mo no -

pó li os in ter na ci o na is no pro ces so de subs ti tu i ção de im por ta ções

agra vou a ins ta bi li da de das eco no mi as-dependentes por que, ao

acor re rem à pe ri fe ria atra í dos pe las opor tu ni da des de ne gó ci os

aber tas pela ex pan são do mer ca do in ter no, eles in vi a bi li za ram a

con so li da ção de um “ca pi tal in dus tri al” de ori gem na ti va ca paz de li -

de rar o pro ces so de acu mu la ção. Por mais pa ra do xal que isso pos -

sa pa re cer, ape sar do ex pres si vo de sen vol vi men to das for ças pro -

du ti vas, a su bor di na ção do pro ces so de in dus tri a li za ção à ló gi ca do 

ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal agra vou a vul ne ra bi li da de ex ter na

da eco no mia, uma vez que não há nada que as se gu re de an te mão

que os lu cros acu mu la dos in ter na men te po de rão ser san ci o na dos

no mer ca do in ter na ci o nal. Don de a se ve ra crí ti ca de Caio Pra do ao

mo vi men to de in ter na ci o na li za ção de ca pi tal co man da do pela es -

tra té gia de con quis ta dos mer ca dos in ter nos das na ções emer gen -

tes pe los gran des trus tes in ter na ci o na is — fe nô me no ca rac te rís ti co 

do pós-guerra. “Não é com em pre en di men tos im pe ri a lis tas que po -

de mos con tar para um real de sen vol vi men to. Ao con trá rio des se

de sen vol vi men to, o que os em pre en di men tos im pe ri a lis tas de ter -

mi nam na atu al con jun tu ra bra si le i ra, é uma de for ma ção e ames -

qui nha men to do que de ve ria ser o nos so pro ces so de in dus tri a li za -

ção. E re pre sen tam as sim um re for ça men to do sis te ma co lo ni al

que é o prin ci pal res pon sá vel pe las nos sas de fi ciên ci as, li mi tan do

o de sen vol vi men to aos aca nha dos ho ri zon tes da que le sis te ma”.
32

O nú cleo de sua ar gu men ta ção é que o re cur so à pro du ção

in ter na é um ex pe di en te opor tu nis ta dos gran des trus tes in ter na ci -

o na is para ti rar pro ve i to de con jun tu ras mer can tis cir cuns tan ci a is. A 

trans fe rên cia de uni da des pro du ti vas para a pe ri fe ria não sig ni fi ca

ma i or au to no mia do es pa ço eco nô mi co na ci o nal por que o pro ces -

so de va lo ri za ção do ca pi tal per ma ne ce su bor di na do à ló gi ca de

va lo ri za ção do ca pi tal em es ca la mun di al. Caio Pra do re su miu o

pa pel do ca pi tal fi nan ce i ro no pro ces so de subs ti tu i ção de im por ta -

ções nos se guin tes ter mos: “(...) tais em pre en di men tos, cons ti tu in -

do par ce las por si in sig ni fi can tes de um todo que se cen tra li za mu i -

to lon ge de cada país em que se re a li zam, têm in te res ses de na tu -

re za es sen ci al men te in ter na ci o nal, e re sul tam uni ca men te de uma

po lí ti ca de ven das ori en ta da por di re tri zes co mer ci a is ime di a tis tas.

Assim sen do, os em pre en di men tos dos trus tes in ter na ci o na is não

se re la ci o nam, ou só por co in ci dên cia se re la ci o nam, com as ne -

ces si da des re a is e pró pri as dos pa í ses sub de sen vol vi dos em que

atu am. E atra vés da ação de les, que é po de ro sa gra ças aos avul ta -

dos re cur sos de que dis põem, bem como ao lar go pres tí gio que em

ge ral des fru tam, al guns se to res da eco no mia dos pa í ses sub de -

sen vol vi dos — aque les que in te res sam à po lí ti ca de ven das dos

trus tes — ten dem a se hi per tro fi ar em pre ju í zo e à cus ta de ou tros

de mu i to ma i or sig ni fi ca ção para aque les pa í ses. Com pro me te-se

as sim o de sen vol vi men to or de na do e har mô ni co das eco no mi as

sub de sen vol vi das ..”33

–––––––––––––––
32. PRADO JR., C. – His tó ria eco nô mi ca ... , 1970, p. 330
33. PRADO JR., C. – Esbo ço dos ... , 1957, p. 206. Caio Pra do ex -
pli cou a ques tão nos se guin tes ter mos: “Hoje, o que aflui dos cen -
tros ca pi ta lis tas para os pa í ses re tar da tá ri os e sub de sen vol vi dos
da pe ri fe ria do sis te ma, é mu i tas ve zes me nos o ca pi tal (pois este 
mes mo é fre qüen te men te re co lhi do no pró prio país sub de sen vol -
vi do sob for ma de emis são lo cal de tí tu los, lu cros an te ri or men te
acu mu la dos ou de pó si tos ban cá ri os em fi li a is lo ca is de es ta be le -
ci men to es tran ge i ros), do que a ini ci a ti va de gran des trus tes in -
ter na ci o na is es ta be le ci dos nos pa í ses sub de sen vol vi dos como
sim ples agên ci as de ven das. De fato, quan do não se tra ta (...) da
pro du ção de ma té ri as-primas ex por tá ve is, caso esse em que não 
há cor res pon dên cia apre ciá vel al gu ma en tre esse em pre en di -
men to e o de sen vol vi men to eco nô mi co do país onde se re a li za, a 
ini ci a ti va dos trus tes o que visa é tão-somente apa re lhar-se me -
lhor para as ven das. Isso se com pro va, en tre ou tros, pelo fato de
que, em re gra, an tes de se es ta be le ce rem no país em ques tão
com em pre en di men tos in dus tri a is e pro du to res, os trus tes ini ci am 
sua pe ne tra ção com agên ci as ou re pre sen ta ções co mer ci a is ven -
de do ras de seus pro du tos. É so men te de po is, e para con tor na -
rem o obs tá cu lo das ta ri fas al fan de gá ri as e ou tras res tri ções à
im por ta ção, ou para se apro ve i ta rem de mão-de-obra ba ra ta, ou
en tão por uma ques tão de fa ci li da de de trans por te e de si tu a ção



van ta jo sa de pro xi mi da de ma i or do mer ca do e li ga ção mais ín ti -
ma com ele, que os gran des trus tes in ter na ci o na is se ins ta lam no 
país com in dús tri as sub si diá ri as que no mais das ve zes não pas -
sam de pro lon ga men tos dele e se ção de aca ba men to de seus
pro du tos. Tra ta-se sem pre de um pro ces so que ob je ti va sim ples
am pli a ção de ven das, e não pro pri a men te apli ca ção de ca pi ta is
dis po ní ve is e or ga ni za ção de uma ati vi da de pro du ti va sim ples -
men te des ti na da a re mu ne rar es ses ca pi ta is". Idem. lbi dem, p.
198-199.

Logo, di fe ren te men te do que ti nha ocor ri do na fase do ca pi -

ta lis mo con cor ren ci al – quan do a ex por ta ção de ca pi tal pro du ti vo

in te gra va-se or ga ni ca men te nas eco no mi as pe ri fé ri cas –, na eta pa

do im pe ri a lis mo to tal este pro ces so é re gi do pelo in te res se do gran -

de ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o nal em mo no po li zar os mer ca dos e

os pro ces sos pro du ti vos das eco no mi as de pen den tes.
34

 Enquan to

no pe río do an te ri or a di fu são de es tru tu ras pro du ti vas con tri bui

para o de sen vol vi men to das eco no mi as re tar da tá ri as, na eta pa

sub se qüen te, tal pro ces so blo que ia o de sen vol vi men to na ci o nal,

fe chan do as pos si bi li da des para uma ar ran ca da re cu pe ra do ra.
35

––––––––––––––
34. As ca rac te rís ti cas do pro ces so de in ter na ci o na li za ção de ca pi -
tal li de ra do pe los gran des trus tes e suas con se qüên ci as para o
equi lí brio do sis te ma im pe ri a lis ta e o de sen vol vi men to dos pa í ses 
pe ri fé ri cos são exa mi na das em Ibem. Ibi dem. cap. 7.
35. A pro pó si to do pa pel do ca pi tal in ter na ci o nal no de sen vol vi -
men to das eco no mi as pe ri fé ri cas é opor tu no lem brar a ad ver tên -
cia de Caio Pra do, “O que nes se as sun to tem ilu di do e ain da ilu -
de mu i tos eco no mis tas é a equi pa ra ção su má ria e in jus ti fi ca da
que fa zem en tre os pa í ses sub de sen vol vi dos da atu a li da de e as
áre as e se to res por onde se ex pan diu e onde se es tru tu rou o ca -
pi ta lis mo nas cen te e em sua pri me i ra fase de evo lu ção. Re fi ro-me 
par ti cu lar men te à Eu ro pa, aos Esta dos Uni dos e aos do mí ni os
bri tâ ni cos no cur so do sé cu lo pas sa do, onde a in tro du ção em lar -
ga es ca la e rit mo ace le ra do da téc ni ca in dus tri al não so men te
pro por ci o nou, mas ain da im pôs um pro ces so con tí nuo e inin ter -
rup to de in ver sões que cri a va ele pró prio as con di ções para essa
con ti nu i da de; e que foi por isso ga nhan do per ma nen te men te em
vul to e rit mo de cres ci men to. Tra ta-se aí to da via de uma fase pre -
li mi nar de es tru tu ra ção do sis te ma ca pi ta lis ta em que a di fu são e
ex pan são se foi re a li zan do ho mo ge ne a men te, isto é, en glo ban do
su ces si va men te no vas áre as e se to res que des de logo se or ga ni -
za vam de ma ne i ra aná lo ga à dos cen tros ori gi ná ri os de onde par -
ti ra a ex pan são. As di fe ren tes par tes e o con jun to se am pa ra vam
as sim e se es ti mu la vam re ci pro ca men te; e o ca pi ta lis mo com seu 
co ro lá rio tec no ló gi co se in tro du ziu as sim e uni for me men te se ge -
ne ra li zou por to das aque las par tes. Não se ria o caso aqui de ana -
li sar mos as cir cuns tân ci as his tó ri cas ex tre ma men te com ple xas
em que isso se re a li zou, mas o fato é que a ex pan são ca pi ta lis ta
se deu nas áre as pri me i ra men te atin gi das con ser van do em todo
seu pro ces sa men to uma iden ti da de su fi ci en te para des de logo in -
clu ir aque las áre as, em pé de igual da de, num mes mo pla no do
sis te ma. Para ilus trar mos o as sun to, lem bre mos por exem plo que
em me a dos do sé cu lo pas sa do os Esta dos Uni dos, em bo ra mu i to 
aquém ain da da Ingla ter ra e mes mo da Fran ça em ter mos quan ti -
ta ti vos de pro gres so eco nô mi co, e re ce ben do des ses cen tros
seus prin ci pa is es ti mu los e im pul sos, equi pa ra vam-se es sen ci al -
men te a eles, com toda a di fe ren ça em bo ra, em ca te go ria e tipo
ca pi ta lis ta de or ga ni za ção eco nô mi ca”, PRADO JR., C. – Esbo ço
dos ...  1957, p. 196.

A ques tão cru ci al é que a as si me tria no grau de con cen tra -

ção e cen tra li za ção do ca pi tal in vi a bi li za qual quer pos si bi li da de de

uma re la ção de con cor rên cia equi li bra da en tre os ca pi ta is in ter na -

ci o na is e na ci o na is. Nes tas cir cuns tân ci as, a em bri o ná ria bur gue -

sia in dus tri al da so ci e da de pe ri fé ri ca fica con de na da à to tal sub -

mis são, fa zen do abor tar o pro ces so de na ci o na li za ção da eco no -

mia.
36

 Como re su miu Caio Pra do, ”(...) a con cor rên cia que em pre -

en di men tos es tran ge i ros fa zem às ini ci a ti vas na ci o na is, co lo ca es -

sas úl ti mas em po si ção de ní ti da in fe ri o ri da de. Ve da-lhes os se to -

res e as ati vi da des mais im por tan tes e de me lho res pers pec ti vas;

ou ne les as de i xa em se gun do e su bor di na do pla no. E se isso não é 

sem pre sen ti do e de vi da men te apre ci a do, é por que se tra ta de algo 

já tão es ta be le ci do e ar ra i ga do que se ace i ta como uma fa ta li da de

con tra a qual nada há a fa zer. A abri rem luta, pre fe rem as ini ci a ti vas 

na ci o na is a abs ten ção, ou quan do mu i to uma con vi vên cia pa cí fi ca,

seja em bo ra em po si ção de pen den te e su bor di na da. Eli mi na-se

com isso, e em be ne fí cio de in te res ses es tra nhos, o prin ci pal fa tor

pro gres sis ta do ca pi ta lis mo: a luta eco nô mi ca. O ca pi ta lis mo evo lui

as sim nos pa í ses sub de sen vol vi dos, des de o seu nas ce dou ro, sob

o sig no do mo no pó lio. E esse mo no pó lio, que nos gran des cen tros

ca pi ta lis tas da atu a li da de cons ti tui, com to dos seus as pec tos ne ga -

ti vos, pelo me nos a re sul tan te de um lon go e ár duo pro ces so de

luta eco nô mi ca e con cor rên cia de sen fre a da em que se apu ram as

boas qua li da des dos con cor ren tes que lo gra ram so bre vi ver, não se

apre sen ta nos pa í ses sub de sen vol vi dos se não com aque les seus

as pec tos ne ga ti vos”.
37

Por um lado, o con tro le do ca pi tal in ter na ci o nal so bre a in -

dus tri a li za ção gera gra ves dis tor ções no pro ces so de mer can ti li za -

ção. Não é mais o ca pi tal es tran ge i ro que se adap ta ao per fil do

mer ca do in ter no, mas sim o mer ca do in ter no que se ajus ta aos in -

te res ses co mer ci a is do ca pi tal es tran ge i ro. Isto por que “(...) os

gran des trus tes in ter na ci o na is con tam me nos, para se es ten de -

rem, com a pre e xis tên cia de um mer ca do para seus pro du tos, que

com a sua ca pa ci da de de cri a rem esse mer ca do e o ti ra rem às ve -

zes do nada ou qua se nada. Em suma, as gran des em pre sas mo -

no po lis tas de nos sos dias, ao con trá rio de suas an te ces so ras do

ca pi ta lis mo li be ral, se con du zem mu i to me nos pe las con di ções

pró pri as do lu gar onde pre ten dem ope rar, que pela ne ces si da de de 

am pli a rem in de fi ni da men te a ven da de seus pro du tos es pe cí fi cos,

se jam eles ou não, in di ca dos pe las exi gên ci as efe ti vas do mer ca do. 

Ha ven do mis ter, elas sa be rão como cri ar es sas exi gên ci as.
38

Por ou tro lado, di fe ren te men te do que ocor reu no sé cu lo

XIX, quan do a in ter na ci o na li za ção dos mer ca dos in ter nos in cen ti -

vou o for ta le ci men to da ini ci a ti va pri va da na ti va, na fase do im pe ri a -

lis mo to tal, o ca rá ter pre da tó rio do ca pi tal

––––––––––––––––

36.  “Nes sas con di ções, o cres ci men to e a ade qua da es tru tu ra ção 
do ca pi ta lis mo na ci o nal dos pa í ses sub de sen vol vi dos são gran -
de men te em ba ra ça dos. Sem pre em se gun do pla no em fren te aos 
po de ro sos   em pre en di men tos es tran ge i ros, vi ven do de fi nan ças
de sor ga ni za das e apo i an do-se por isso em ba ses ale a tó ri as, não
lhe é pos sí vel man ter-se e se de sen vol ver nor mal men te. A par te

 



de leão da ma is-valia pro por ci o na da pe las ati vi da des pro du ti vas
dos pa í ses sub de sen vol vi dos é por isso ab sor vi da pe los em pre -
en di men tos in ter na ci o na is que ne las con cor rem: e é em be ne fí cio 
des ses em pre en di men tos e da po lí ti ca in ter na ci o nal de ven das
dos trus tes que os con tro lam, que se re a li za a ma i or par te da
acu mu la ção ca pi ta lis ta. E as sim o ca pi ta lis mo na ci o nal não so -
men te per ma ne ce fra co e se su bor di na cada vez mais ao sis te ma 
in ter na ci o nal dos tras tes atra vés de li ga ções e par ti ci pa ção con -
jun ta em ne gó ci os em que é obri ga do a fi gu rar na po si ção de só -
cio me nor, como ain da se mos tra in ca paz de pro mo ver com as
pró pri as for ças o de sen vol vi men to na ci o nal que fica as sim pa ra -
do xal men te na de pen dên cia do mes mo fa tor que o em ba ra ça, a
sa ber, os em pre en di men tos e a ini ci a ti va dos trus tes in ter na ci o -
na is", PRADO JR., C. – Esbo ço dos ... , 1957. p. 208-209.
37. PRADO JR., C. – Esbo co dos ...,  1957. p. 206-207
38. PRADO JR, C. – Esbo ço dos ...,  1957, p. 199. O des me di do
po der de ma ni pu la ção dos mer ca dos pe ri fé ri cos é ex pli ca do pelo
au tor nos se guin tes ter mos: “A in ver são de ca pi tal não se gui rá
ou tra nor ma que a do in te res se co mer ci al ime di a to dos trus tes, e
se fará em ati vi da des da es pe ci a li da de da em pre sa e sem con si -
de ra ção a ou tras cir cuns tân ci as li ga das à es tru tu ra e mes mo con -
jun tu ra do país em que se re a li za, e di ta das pe las ver da de i ras
ne ces si da des dele no mo men to. O trus te, com seus lar gos re cur -
sos e po de rio eco nô mi co, su pri rá aque las cir cuns tân ci as que
num caso or di ná rio te ri am de ser le va das em con ta e ori en ta ri am
as in ver sões, ajus tan do-as de ma ne i ra con ve ni en te aos in te res -
ses do país. Uma po de ro sa in dús tria in ter na ci o nal po de rá en trar
no mer ca do de um país sub de sen vol vi do, e nele se im por e ex -
pan dir, mes mo que esse mer ca do se en con tre sa tu ra do de pro -
du tos si mi la res aos seus, ou que não haja nor mal men te ne ces si -
da de al gu ma de les”, Idem. Ibi dem, p. 199 mo no po lis ta as fi xia o
ca pi tal na ci o nal. 39 Ao in vés de fo men tar o de sen vol vi men to de
um sis te ma na ci o nal de ino va ções, os gran des trus tes blo que i am
o aces so do ca pi tal na ci o nal às no vas tec no lo gi as. 40 Antes de re -
for çar a ca pa ci da de de mo bi li za ção de re cur sos para in ves ti men -
tos pro du ti vos, o ca pi tal in ter na ci o nal mo no po li za os re cur sos dis -
po ní ve is para o fi nan ci a men to da acu mu la ção, con tro lan do os
mer ca dos de ca pi ta is das eco no mi as pe ri fé ri cas. 41 Não bas tas se 
isto, os gran des trus tes se si tu am em po si ção pri vi le gi a da para ti -
rar pro ve i to da ex tre ma ins ta bi li da de cam bi al que ca rac te ri za as
eco no mi as pe ri fé ri cas, for ta le cen do ain da mais sua po si ção de
for ça em re la ção ao ca pi tal na ci o nal e as au to ri da des eco nô mi -
cas.

Em suma, para Caio Pra do a pre sen ça do mi nan te dos gran -

des trus tes in ter na ci o na is no pro ces so de subs ti tu i ção de im por ta -

ções é in com pa tí vel com a for ma ção de um sis te ma eco nô mi co na -

ci o nal. Em pri me i ro lu gar, o des lo ca men to de uni da des pro du ti vas

para a pe ri fe ria não sig ni fi ca a in ter na li za ção da ca pa ci da de de ino -

va ção e o au men to pro gres si vo da com pe ti ti vi da de in ter na ci o nal.

“Não pode ha ver dú vi das que em pa í ses onde não se re a li za pes -

qui sa téc ni co-científica de pri me i ra mão, pró pria e au tô no ma, e di -

re ta men te in te gra da no pro ces so in dus tri al res pec ti vo, nes ses pa í -

ses es ta be le ce-se um vín cu lo ir re mo ví vel de de pen dên cia e su bor -

di na ção que eli mi na qual quer pers pec ti va, por mais re mo ta que

seja, de um pro gres so tec no ló gi co ori gi nal in de pen den te e im pul si -

o na do por for ças e ne ces si da des pró pri as“.
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 Em se gun do lu gar, a

in ter na ci o na li za ção dos mer ca dos in ter nos agra va a in cer te za

cam bi al. O cer ne do pro ble ma é que o con tro le do pro ces so de

subs ti tu i ção de im por ta ções pe los gran des trus tes gera uma cres -

cen te dis cre pân cia en tre a acu mu la ção in ter na de ca pi tal, que se

ma te ri a li za em mo e da na ci o nal, e a dis po ni bi li da de de di vi sas ne -

ces sá ria para sua re a li za ção no mer ca do in ter na ci o nal. Caio Pra do 

ex pli ca: “(...) es sas in ver sões são de um tipo novo e bem dis tin to,

quan to a seus efe i tos eco nô mi cos, do an te ri or em que se ob je ti va -

va di re ta ou in di re ta men te con tri bu ir para a ex por ta ção do país em

que se fa zem as in ver sões. Nes te úl ti mo caso, (...), as in ver sões

es tran ge i ras cri a vam au to ma ti ca men te as pró pri as fon tes de sua

re mu ne ra ção, a sa ber, as di vi sas ob ti das com a ex por ta ção. Isso

de i xa de ocor rer quan do as in ver sões se des ti nam a for ne cer ao

mer ca do in ter no. Inver sões des se tipo – a que de ve mos acres cen -

tar ou tras de efe i tos mais gra ves que são as de na tu re za co mer ci al

e so bre tu do fi nan ce i ra – de ter mi nam logo que ad qui rem cer to vul -

to, e por efe i to dos pa ga men tos ex ter nos a que dão lu gar sem um

cor res pon den te e com pen sa dor au men to dos me i os de sa tis fa zer

tais pa ga men tos, si tu a ções de crô ni co e fre qüen te men te agu do de -

se qui lí brio do ba lan ço de con tas ex ter nas dos pa í ses sub de sen vol -

vi dos. De se qui lí brio esse que atua como fa tor li mi tan te das pró pri -

as in ver sões, pois re duz e tor na es sen ci al men te pre cá ria a ca pa ci -

da de de aque les pa í ses sal da rem re gu lar men te seus dé bi tos in ter -

na ci o na is“.
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–––––––––––––––
39. Caio Pra do qua li fi ca a mu dan ça qua li ta ti va no ca rá ter do pro -
ces so de in ter na ci o na li za ção nos se guin tes ter mos: “(...) como
todo em pre en di men to ca pi ta lis ta, o que o trus te visa é na tu ral -
men te o lu cro. Mas o lu cro, no sis te ma atu al do ca pi ta lis mo, de ri -
va me nos da im por tân cia do ca pi tal de pro pri e da de do gru po fi -
nan ce i ro em pre en de dor e di ri gen te do trus te, que da me di da do
con tro le e co man do exer ci dos por es ses gru pos so bre ati vi da des
pro du ti vas e mer ca dos. Num tal sis te ma, evi den te men te, o pa pel
de em pre en di men tos es tran ge i ros no Bra sil e de ma is pa í ses do
nos so tipo não é o de sim ples im pul si o na dor e ini ci a dor do de -
sen vol vi men to in dus tri al. O ob je ti vo de um trus te ins ta la do no
Bra sil com suas fi li a is, sub si diá ri as e sa té li tes será fa tal men te o
de se ex pan dir ao má xi mo, des tru in do to dos os obs tá cu los que
se an te po nham a essa ex pan são e cap tan do em seu pro ve i to os
be ne fí ci os da que le de sen vol vi men to na me di da res tri ta em que
ele se re a li zar”, Idem. His tó ria eco nô mi ca ....  1970, p. 327

40. Como afir ma Caio Pra do, “(...) os cen tros de pes qui sa des sas 
gran des em pre sas in ter na ci o na is e im pe ri a lis tas que ope ram em
pa í ses como o nos so, se lo ca li zam na tu ral men te, como não po dia 
de i xar de ser, nos pa í ses de ori gem, nas res pec ti vas ma tri zes
des sas em pre sas. E suas sub si diá ri as no ex te ri or, que se ria o
nos so caso, so men te re ce bem por isso a sua in for ma ção téc ni ca
em se gun da mão, já ela bo ra da e for ma li za da em suas fon tes ori -
gi ná ri as. O que na tu ral men te re ti ra dos ci en tis tas e téc ni cos in dí -
ge nas de pa í ses como o Bra sil, as me lho res opor tu ni da des do
tra ba lho de pes qui sa, e os liga um bi li cal men te e em de pen dên cia 
com ple ta a seus re mo tos in for ma do res. E isso sem pers pec ti va
de sa í rem de tal si tu a ção que so men te ten de rá a se agra va”.
Idem. lbi dem, p. 329.
41. Afi nal, como lem bra Caio Pra do. “Entre o ca pi ta lis mo li be ral ain da
lar ga men te des cen tra li za do do sé cu lo pas sa do, e o sis te ma trus ti fi ca -
do de nos sos dias, vai uma gran de di fe ren ça no que res pe i ta aos pa í -
ses me nos de sen vol vi dos, como se ob ser va par ti cu lar men te bem no



tipo das in ver sões in ter na ci o na is de uma e de ou tra épo ca. Assim os
ca pi ta is eu ro pe us apli ca dos nos Esta dos Uni dos du ran te o sé cu lo
pas sa do, e que ti ve ram con si de rá vel pa pel no de sen vol vi men to da -
que le país, fo ram so bre tu do de dois ti pos que se fa zem hoje cada
vez mais es cas sos. Tra ta va-se en tão ou de ca pi ta is in di vi du a is le va -
dos por seus ti tu la res eu ro pe us que com eles emi gra vam para os
Esta dos Uni dos; ou en tão de ca pi ta is le van ta dos na Eu ro pa e apli ca -
dos no fi nan ci a men to de em pre en di men tos na ci o na is nor -
te-americanos. No pri me i ro caso, o ca pi tal se fa zia des de logo nor -
te-americano e se in te gra va por com ple to na eco no mia do país em
que se apli ca va. No caso do fi nan ci a men to, a re mu ne ra ção e os ser -
vi ços de ca pi tal es tran ge i ro se acha vam de uma vez por to das de ter -
mi na dos, como na hi pó te se de em prés ti mos; ou quan do ocor ria par ti -
ci pa ção di re ta (no caso de os ti tu la res eu ro pe us do ca pi tal se tor na -
rem aci o nis tas ou por ou tros tí tu los par ti ci pan tes das em pre sas nor -
te-americanas), o con tro le do ne gó cio e, por tan to, das obri ga ções fi -
nan ce i ras dele, (a re mu ne ra ção de ca pi tal) se con ser va va em mãos
nor te-americana. O em pre en di men to em suma era e se con ser va va
es sen ci al men te nor te-americano e in te gra do por com ple to na eco no -
mia na ci o nal do país”, PRADO JR, C., Esbo ço dos ... , 1957, p. 198.
Ver tam bém. Idem, – His tó ria eco nô mi ca ..., 1970, p. 327, nota 126

Cer ta men te Caio Pra do não ig no ra que me ca nis mos de fi nan ci -

a men to in ter na ci o nal e con jun tu ras mer can tis que es ti mu lem o re in ves -

ti men to dos lu cros po dem re du zir tem po ra ri a men te o ris co de es tran gu -

la men to cam bi al, dan do a im pres são de que a li de ran ça das em pre sas

trans na ci o na is so bre o pro ces so de in dus tri a li za ção não é in com pa tí vel 

com a for ma ção de um sis te ma eco nô mi co na ci o nal. O re cur so ao en -

di vi da men to ex ter no não pas sa, no en tan to, de um ex pe di en te tem po -

rá rio que só agra va os de se qui lí bri os es tru tu ra is das con tas ex ter nas.

Por es tas ra zões, mes mo quan do a en tra da de ca pi tal es tran ge i ro es ti -

mu la o pro ces so de in dus tri a li za ção e a con tra ção do co e fi ci en te de im -

por ta ções, o ca rá ter dual da eco no mia per ma ne ce, pois, se, por qual -

quer mo ti vo, acon te cer uma re ver são nos flu xos de ca pi ta is – seja por

ca u sa de uma de te ri o ra ção na im por tân cia re la ti va do mer ca do na ci o -

nal; de um co lap so no pa drão de fi nan ci a men to in ter na ci o nal; ou de

uma cri se de con fi an ça na ca pa ci da de de pa ga men to ex ter no – a ex -

pan são do se tor ex por ta dor cons ti tui o úni co meio de san ci o nar o ca pi -

tal acu mu la do in ter na men te pe los gran des mo no pó li os mul ti na ci o na is.

Cri ti can do a po lí ti ca de en di vi da men to dos go ver nos bra si le i ros nos

anos ses sen ta, ele co lo cou a ques tão nos se guin tes ter mos: ”Esse dé fi -

cit ten de (...) a se agra var, por que a na tu ral e fa tal ex pan são das em pre -

sas im pe ri a lis tas ins ta la das no país, e por tan to a am pli a ção de suas

ope ra ções, pro por ci o na rão lu cros cada vez ma i o res e por tan to re mes -

sas mais vul to sas para o ex te ri or. Ora, os cres cen tes dé fi cits que isso

de ter mi na rá, so men te po de rão ser co ber tos com os sal dos do co mér -

cio ex te ri or – pois o ex pe di en te que vem sen do ado ta do, do re cur so ao

fi nan ci a men to, em prés ti mo e mo ra tó ria não pode evi den te men te ser

con si de ra do per ma nen te, e não re sol ve rá nun ca, em de fi ni ti vo, a si tu a -

ção. Mas como, dou tro lado, nada faz pre ver uma am pli a ção apre ciá vel

de nos sa ca pa ci da de de ex por ta ção, an tes pelo con trá rio, há que con -

tar com uma re tra ção do aflu xo de ca pi ta is es tran ge i ros, uma vez que

se fará cada vez mais di fí cil às fi nan ças bra si le i ras dar co ber tu ra cam bi -

al às re mes sas para o ex te ri or que as em pre sas de ten to ras da que le ca -

pi tal pre ten de rão efe tu ar. E pelo con trá rio, es sas em pre sas pro cu ra rão,

em fren te às di fi cul da des cres cen tes da si tu a ção, re ti rar do país o

má xi mo pos sí vel de suas dis po ni bi li da des“.
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Logo, a des pe i to das apa rên ci as, a li de ran ça das em pre sas

trans na ci o na is so bre as ati vi da des pro du ti vas vol ta das para o mer -

ca do in ter no im pli ca o res sur gi men to de re la ções tí pi cas do an ti go

sis te ma co lo ni al. Como diz o au tor: “(...) as in ver sões es tran ge i ras

do tipo que ana li sa mos cons ti tu em mu i to me nos um fa tor de pro -

gres so real – o pro gres so apa ren te que pro por ci o nam não vai ge -

ral men te além da su per fí cie e ex te ri o ri da de – que de per tur ba ções

des tru i do ras, a pra zo mais ou me nos bre ve, dos even tu a is e mo -

men tâ ne os be ne fí ci os pro du zi dos. Elas não re pre sen tam, por tan to, 

um es tí mu lo ao de sen vol vi men to e ca paz de lhes alar gar per ma -

nen te men te as pers pec ti vas. Te mos as sim que as cir cuns tân ci as

eco nô mi cas de nos sos dias se dis tin guem pro fun da men te das da

fase de ex pan são do ca pi ta lis mo na qual se deu a for ma ção e o de -

sen vol vi men to dos cen tros ca pi ta lis tas con tem po râ ne os. Uma ex -

pan são se me lhan te já não é mais pos sí vel nos pa í ses que per ma -

ne ce ram à mar gem e na pe ri fe ria do sis te ma, como se deu com os

pa í ses sub de sen vol vi dos de hoje, pois ocor rem nes sa ex pan são

fa to res or gâ ni cos de de se qui lí brio e de for ma ção que ir re me di a vel -

men te a com pro me tem e de têm“.
45

–––––
42. PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ..., 1970, p. 329.

43. PRADO JR. C. – Esbo ço dos .... 1957. p. 195. Em ou tra pas sa -
gem, Caio Pra do re su miu a ques tão nos se guin tes ter mos: ”Na
me di da to da via do de sen vol vi men to dos pa í ses sub de sen vol vi dos 
e da pa ra le la for ma ção de um mer ca do in ter no apre ciá vel com a
con se qüen te ori en ta ção para ele de uma par ce la cres cen te das
ati vi da des eco nô mi cas, in clu si ve das pro mo vi das pe las in ver sões
es tran ge i ras an tes apli ca das uni ca men te na pro du ção para a ex -
por ta ção, (o) equi lí brio das con tas ex ter nas ten de a se rom per,
pois (...) não ha ve rá mais cor res pon dên cia ne ces sá ria, nem pro -
vá vel e até mes mo pos sí vel en tre os re cur sos que os pa í ses sub -
de sen vol vi dos re ce bem por con ta de suas ex por ta ções, e o que
têm de pa gar pe las im por ta ções e mais pelo ser vi ço dos ca pi ta is
es tran ge i ros ne les in ver ti dos. E não se ve ri fi ca aque la cor res pon -
dên cia, ten den do o sis te ma per ma nen te men te para o de se qui lí -
brio, por que não ope ram na eco no mia dos pa í ses sub de sen vol vi -
dos, dada a sua na tu re za com ple men tar e sub si diá ria, fa to res
ade qua dos de com pen sa ção dos de se qui lí bri os ve ri fi ca dos e ca -
pa zes de res ta be le ce rem o equi lí brio rom pi do. Pelo con trá rio, a
ten dên cia é fre qüen te men te em sen ti do opos to e de ir re pa rá vel
de sa jus ta men to. A ex por ta ção, a im por ta ção, o ser vi ço fi nan ce i ro
do ca pi tal es tran ge i ro e as no vas in ver sões des se ca pi tal – ... –
não se re la ci o nam en tre si de ma ne i ra a va ri a rem em fun ção uns
dos ou tros, as se gu ran do um ni ve la men to, ou pelo me nos uma
ten dên cia ao ni ve la men to, ou pelo me nos uma ten dên cia ao ni ve -
la men to dos itens res pec ti va men te do de ver e do ha ver. Tra ta-se
de ele men tos des co nec ta dos en tre si e li ga dos a cir cuns tân ci as
pró pri as a cada qual e es tra nhas ao ba lan ço das con tas“,
PRADO JR. C. – His tó ria eco nô mi ca ..., 1970, p. 202. Para uma
ex pli ca ção de ta lha da dos me ca nis mos de ins ta bi li da de fi nan ce i -
ra, ver Idem, C. – Esbo ço dos ..., 1957, p. 202 a 206.

44. PRADO JR. C.– A Re vo lu ção..., l966, p. 138

45. Idem. – Esbo ço dos ..., 1957, p. 200-201

 



4. Obser va ções Fi na is 

Con cen tran do-se so bre o subs tra to so ci al de um es pa ço eco -

nô mi co na ci o nal, o es que ma ana lí ti co de Caio Pra do es ta be le ce os

re qui si tos his tó ri cos ne ces sá ri os para que as re la ções de pro du ção

per mi tam com pa ti bi li zar de sen vol vi men to ca pi ta lis ta e so ci e da de

na ci o nal au to de ter mi na da. Sua in ter pre ta ção so bre os pro ble mas

das eco no mi as sub de sen vol vi das pri vi le gia dois as pec tos: os fa to res 

res pon sá ve is pela pre ca ri e da de do pro ces so de mer can ti li za ção e

os de ter mi nan tes da vo la ti li da de do vín cu lo do ca pi tal in ter na ci o nal

no es pa ço eco nô mi co na ci o nal. São es sas as ca u sas da ex tre ma

ins ta bi li da de das eco no mi as co lo ni a is em tran si ção e de sua ele va da 

vul ne ra bi li da de a cri ses de re ver são es tru tu ral.

De sen vol vi do para es tu dar mo vi men tos de lon ga du ra ção

da eco no mia, o apa re lho con ce i tu al de Caio Pra do não é ade qua do 

para equa ci o nar ana li ti ca men te os con di ci o nan tes in ter nos do de -

sen vol vi men to eco nô mi co. A in su fi ciên cia de seu ins tru men tal teó -

ri co para pen sar o pro ces so de adap ta ção das eco no mi as sub de -

sen vol vi das às opor tu ni da des aber tas pelo sis te ma ca pi ta lis ta

mun di al leva sua in ter pre ta ção da evo lu ção do ca pi ta lis mo a in cor -

rer em um viés em pi ri cis ta. Daí a in su fi ciên cia de sua aná li se para

ex pli car os me ca nis mos que dão uma cer ta es ta bi li da de às eco no -

mi as de pen den tes e sub de sen vol vi das. No nos so en ten di men to,

tais de fi ciên ci as de cor rem da fal ta de ar ti cu la ção teó ri ca en tre re la -

ções de pro du ção, lu tas de clas ses e in cor po ra ção de pro gres so

téc ni co.

A su bes ti ma ção do po der de di fu são das es tru tu ras da Se -

gun da Re vo lu ção Indus tri al, im pul si o na do pelo vi go ro so mo vi men -

to de in ter na ci o na li za ção do ca pi tal no pós-guerra, le vou Caio Pra -

do a su pe res ti mar a es tre i te za do mer ca do in ter no bra si le i ro como

obs tá cu lo ao mo vi men to de ex pan são das for ças pro du ti vas no

país. A ava li a ção ina de qua da do fô le go do pro ces so de in dus tri a li -

za ção por subs ti tu i ção de im por ta ções in du ziu-o, no iní cio dos

anos ses sen ta, a de fen der te ses es tag na ci o nis tas que obli te ra ram

sua vi são so bre a con jun tu ra mu i to par ti cu lar que vi a bi li zou o sur -

pre en den te di na mis mo da eco no mia bra si le i ra até o fi nal dos anos

se ten ta. 

Estu dan do as ba ses téc ni cas e po lí ti cas do sub de sen vol vi -

men to, as sim como seus re fle xos so bre o pro ces so de cons ti tu i ção

do sis te ma eco nô mi co na ci o nal, os tra ba lhos de Flo res tan Fer nan -

des e de Cel so Fur ta do nos for ne cem im por tan tes ele men tos para

pre en cher es tas la cu nas. Flo res tan Fer nan des nos aju da rá a en -

ten der como o pa drão de do mi na ção en re da o ca pi ta lis mo de pen -

den te nas ma lhas do pro ces so de mo der ni za ção con ser va do ra.

Cel so Fur ta do, por sua vez, nos per mi ti rá des ven dar a ra ci o na li da -

de adap ta ti va que co man da o mo vi men to de in dus tri a li za ção das

eco no mi as pe ri fé ri cas.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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 à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Se na dor Ro -
ber to Fre i re, pro po nen te des ta ses são de ho me na -
gem, fa mi li a res, ami gos, ad mi ra do res de Caio Pra do
Jr. Do meu pon to de vis ta, Caio Pra do Jr. era um gran -
de re vo lu ci o ná rio; re vo lu ci o ná rio no sen ti do de como
com pre en deu e agiu nes te mun do, de sor te que a sua 
obra e a sua tra je tó ria es tão aqui sen do lou va das pelo 
mé ri to das suas ações e das suas re a li za ções. Esta
nos sa ati tu de, de es tar mos aqui ce le bran do os seus
mé ri tos, os seus me re ci men tos, lou van do as suas re -
a li za ções, faz par te da for ma hu ma na de re co nhe cer
o quan to a His tó ria é cu mu la ti va e pode tra zer às no -
vas ge ra ções algo que, qua li ta ti va men te, teve uma
subs tân cia du rá vel e ca paz de rom per no tem po,
trans mi tin do-se às ge ra ções do pre sen te e do fu tu ro.

Eu que ro aqui, em bre ves pa la vras, fa zer o meu
re gis tro. A mi nha pa i xão pela obra do Caio Pra do Jr.
se dá quan do alu na de His tó ria da Fa cul da de de His -
tó ria da Uni ver si da de Fe de ral do Acre, oca sião em
que es tu dá va mos a sua obra e o tí nha mos como re fe -
rên cia, por que, do pon to de vis ta da his to ri o gra fia bra -
si le i ra, ele deu uma gran de con tri bu i ção. A sua ma i or
con tri bu i ção foi o rom pi men to com a égi de po si ti vis ta
na abor da gem dos fa tos his tó ri cos, que, até à épo ca
da sua bri lhan te obra, o li vro For ma ção do Bra sil Con -
tem po râ neo, era mu i to pre sen te, ou seja, os fa tos fa -
lam por si mes mos. Caio Pra do Jr. in tro duz a aná li se
ma te ri a lis ta, o ma te ri a lis mo di a lé ti co na his tó ria bra si -
le i ra, dan do uma gran de con tri bu i ção no sen ti do de
que a nos sa his to ri o gra fia sa ís se do mero re la to dos
fa tos para uma abor da gem ana lí ti ca des ses fa tos,
com uma vi são in ter pre ta ti va e sem cor rer o ris co de
cair num re la ti vis mo que não se ins ti tu ís se como ciên -
cia, mas im pri min do o pon to de vis ta do au tor sob o
as pec to eco nô mi co, his tó ri co e as sim por di an te. 

Um ou tro as pec to que con si de ro im por tan te é
que, quan do se tem essa for ma de ana li sar e pen sar o 
mun do não ape nas como su je i to pas si vo, é qua se
ine vi tá vel o com pro mis so com a trans for ma ção des sa 
re a li da de que se está ana li san do. Pas sa a ocor rer
uma in te ra ção viva. O au tor não se co lo ca como um
su je i to ne u tro, que não par ti ci pa da his tó ria. Pelo con -
trá rio, Caio Pra do ti nha a cla ra per cep ção, como re vo -
lu ci o ná rio que era, de que a his tó ria era fru to da von -
ta de dos ho mens in te ra gin do com os seus pro ces sos, 



de for ma di a lé ti ca, no sen ti do de que essa his tó ria pu -
des se ser trans for ma da, numa pers pec ti va de eqüi -
da de e jus ti ça so ci al, na cons tru ção de um País que
pu des se ofe re cer um ou tro des ti no para os mi lha res e 
mi lhões de ex clu í dos que te mos hoje. 

Além da sua par ti ci pa ção como in te lec tu al e
pes qui sa dor, ele teve uma par ti ci pa ção mu i to for te
como su je i to, o que não é mu i to fre qüen te na que les
que têm uma po si ção de des ta que den tro da Aca de -
mia. Mu i tas ve zes, se é um bri lhan te pes qui sa dor, ou
um bri lhan te ci en tis ta, e não há um con se qüen te en -
vol vi men to com a pro ble má ti ca do seu país, do seu
povo, da sua na ção, da sua co mu ni da de. Não era esse
o caso de Caio Pra do Jr. Ele, in clu si ve, so freu as con -
se qüên ci as des se seu en vol vi men to, des sa sua ati tu -
de em as su mir um pon to de vis ta, de ter opi nião, de
per ten cer li te ral men te a um par ti do, como dis se o Se -
na dor Ro ber to Fre i re na jus ta ho me na gem que faz. 

Ele faz par te de uma es pé cie de tri lo gia da nos -
sa his to ri o gra fia, de tudo que exis te para aná li se dos
nos sos pro ces sos his tó ri cos, cul tu ra is, so ci a is e eco -
nô mi cos. Me re ceu, in clu si ve, elo gi os do nos so sa u do -
so Flo res tan Fer nan des, que re co nhe cia na sua obra
o mé ri to de não cair na for ma pan fle tá ria de uti li zar a
abor da gem mar xis ta para fa zer de ter mi na dos enun ci -
a dos por de ma is sim plis tas.

Ele lan çou mão, de for ma pi o ne i ra, das con tri bu -
i ções do ma te ri a lis mo his tó ri co, do ma te ri a lis mo di a -
lé ti co, sem ser sim plis ta, sem ser pan fle tá rio, apre -
sen tan do o con te ú do pos sí vel acu mu la do na sua épo -
ca, com os me i os de que dis pu nha, para fa zer uma
aná li se mu i to sig ni fi ca ti va do pro ces so de res sus ci ta -
men to do es cra vis mo no mun do mo der no. Escra vis -
mo este que já ha via sido com ple ta men te abo li do no
mun do an ti go e que, no Bra sil res sur ge com mu i ta for -
ça, como base de sus ten ta ção do an ti go sis te ma co -
lo ni al. O as sun to foi mu i to bem tra ta do por Ja cob Go -
ren der, que, ao lado de Caio Pra do Jr., tal vez te nha fe -
i to uma das mais be las aná li ses so bre o an ti go sis te -
ma co lo ni al, que ti nha como for ça de tra ba lho, como
pos si bi li da de de re pro du ção, uma das for mas mais
per ver sas de ex plo ra ção do ho mem pelo ho mem, que 
era o re gi me es cra vo cra ta im ple men ta do no Bra sil co -
lô nia.

De sor te que es ses ho mens co ra jo sos e, de cer -
ta for ma, ilu mi na dos me re cem aqui no nos so res pe i to. 
Uma obra que é ca paz de atra ves sar o tem po per ma -
ne ce pre sen te na vida da que les que con ti nu am a pro -
pa gá-la e be ne fi cia a to dos a não ter uma vi são sim -
plis ta dos pro ces sos re a li za dos para ala van car no vas
ma ne i ras de abor da gem e no vos pro ce di men tos de

pes qui sa nas mais di ver sas for mas que a Aca de mia
lan ça mão para con tri bu ir com a so ci e da de.

Esses pi o ne i ros me re cem toda a nos sa ho me -
na gem e só po de ria en cer rar esta mi nha bre ve par ti ci -
pa ção ofe re cen do à me mó ria...

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra Ma ri na Sil va, per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Pois
não, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Qu e -
ro pa ra be ni zar o Se na dor Ro ber to Fre i re e os de ma is
Se na do res pela ini ci a ti va da ho me na gem ao gran de
pen sa dor Caio Pra do Jr. A ho me na gem é mais do que 
me re ci da por que Caio Pra do Jr. foi um his to ri a dor re -
vo lu ci o ná rio do Bra sil, um ho mem de le tras, his to ri a -
dor, eco no mis ta e fi ló so fo, que mar cou um tem po de
pen sa men to im por tan te no Bra sil. Como mar xis ta,
tra ba lhou a par ti cu la ri da de bra si le i ra da for ma ção so -
ci al do Bra sil. A gran de van ta gem do pen sa dor foi
ana li sar a co lô nia para en ten dê-la na sua to ta li da de.
Por isso ele é ca paz de re cons tru ir a his tó ria so ci al e
eco nô mi ca do País. Tam bém é im por tan te o apon ta -
men to que os de ba te do res fa zem so bre a in fluên cia
do pen sa men to de Caio Pra do Jr. na obra de vá ri os
ou tros pen sa do res que vi ri am tra ba lhar so bre a ques -
tão na ci o nal, como Sér gio Bu ar que de Ho lan da. A
pre o cu pa ção re cor ren te de Caio Pra do, por mu i tas
dé ca das, se ria a de cons tru ir uma eco no mia po lí ti ca
ori gi nal, ade qua da à par ti cu la ri da de bra si le i ra, que
to mas se como pon to de par ti da e cri té rio de efi cá cia a 
sa tis fa ção das ne ces si da des de con su mo da imen sa
ma i o ria, mer gu lha da em imen sa e ina ce i tá vel mi sé ria
ma te ri al e es pi ri tu al. Para tan to, a ta re fa po lí ti ca que
se im pu nha e que, cum pri da, te ria sig ni fi ca do uma
com ple ta in ver são do sen ti do ori gi nal da co lo ni za ção,
se ria a re for ma agrá ria. Di fe ren te men te do PCB, no
en tan to, Caio Pra do in sis te, co e ren te e im per tur bá vel, 
no ca rá ter não cam po nês da re for ma agrá ria: aqui se
tra ta va, an tes, de ge ne ra li zar os di re i tos tra ba lhis tas
da mas sa ru ral, de or ga ni zar sin di ca tos, como o modo 
ade qua do de va lo ri zar o tra ba lho e er ra di car a mi sé ria 
em es ca la na ci o nal. Des car ta da a fi gu ra so ci al do
cam po nês, Caio Pra do via na luta di re ta pela ter ra
uma ques tão re si du al, cir cuns cri ta a de ter mi na das re -
giões de con fli to so ci al agu do, que não de via ser pos -
ta à fren te de uma in te li gen te e ge ne ra li za da luta por
re for mas nas re la ções de tra ba lho, que ter mi nas se,
por as sim di zer, a ta re fa abo li ci o nis ta. Este agra ris mo
”oci den tal“ de Caio Pra do de ve ria cum prir a pro mes sa 
de re con ci li a ção en tre país e povo, en tre eco no mia e
so ci e da de, for ne cen do o só li do pon to de apo io para

 



re cons ti tu i ção da pró pria eco no mia mo der na e in dus -
tri al em ter mos efe ti va men te na ci o na is. Eis o cer ne do 
pro ces so da re vo lu ção bra si le i ra, se gun do Caio Pra -
do: uma re vo lu ção si mul ta ne a men te agrá ria e na ci o -
nal, en ra i za da na es pe ci fi ci da de da His tó ria do Bra sil
e ra di cal men te vol ta da con tra o ví cio con gê ni to de
nos sa for ma ção so ci al. Essas são as mi nhas pa la -
vras e agra de ço a V. Exª o apar te.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço a V. Exª o apar te, que com ple men ta o meu mo -
des to pro nun ci a men to.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que tal vez seja 
por isso que, na ava li a ção de Antô nio Cân di do, os li -
vros fun da men ta is para com pre en der o Bra sil se jam
A For ma ção do Bra sil Con tem po râ neo, de Caio Pra do 
Jr.; Ra í zes do Bra sil, de Sér gio Bu ar que de Hol lan da;
e Casa Gran de & Sen za la, de Gil ber to Frey re. Estes
três gran des gi gan tes de ram uma gran de con tri bu i -
ção ao pen sa men to so ci al, eco nô mi co e à his to ri o gra -
fia bra si le i ra. 

Sin to-me fe liz de po der es tar aqui fa zen do este
re gis tro, por que mu i tas des sas pes so as re a li za ram
suas pes qui sas ape sar dos em pe ci lhos im pos tos por
re gi mes au to ri tá ri os e por for ças que não gos ta ri am
de ver o pen sa men to his to ri o grá fi co bra si le i ro par tir
para uma vi são ana lí ti ca dos pro ble mas bra si le i ros e,
sim, de con ti nu ar na que le mes mo di a pa são, de re pe -
tir os fa tos, de sim ples men te nar rar a his tó ria sem ne -
nhum com pro mis so com a sua trans for ma ção. 

Exa ta men te por isso, que ro con clu ir a mi nha
par ti ci pa ção nes ta so le ni da de, de di can do a Caio Pra -
do Jú ni or um po e ma de Rus sel Cham plin, que diz o
se guin te:

Te mí vel é o caso,
Lá gri mas há no mero re la to;
Ine ga vel men te che gou o tem po
Qu an do nin guém po dia di zer;
”Eu vi“.
Ju bi lo so é o caso,
Ale gria há no mero re la to;
É che ga do o tem po
Qu an do eu pos so di zer ”eu sei“,
Por que ”eles vi ram“.

Hoje, milhares e milhares de jovens, milhares
e milhares de pessoas podem dizer que o sabem,
porque eles viram e foram capazes de construir uma 
outra forma de pensar e de interpretar o Brasil; de
pensar e de interpretar principalmente a nossa
formação econômica e social, num período bastante 
triste da nossa História, que foi o regime

escravocrata da colônia portuguesa implementado
aqui, que criou o modelo mais perverso de
exploração do homem pelo homem. 

Con cor do in te i ra men te com a aná li se que foi fe i -
ta pelo Se na dor Ro ber to Fre i re, no sen ti do de que foi
um equí vo co trans plan tar o mo de lo mar xis ta para se
ten tar en con trar o fe u da lis mo no Bra sil. Mas es ses er -
ros são ine ren tes àque les que têm co ra gem de se de -
bru çar so bre os acon te ci men tos e de ten tar dar uma
res pos ta aos mes mos. 

Se eles não ti ves sem vis to, se eles não ti ves sem 
er ra do, hoje não sa be ría mos e, com cer te za, não te -
ría mos acer ta do. 

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Sr. Se na dor Lú cio Alcân ta ra 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a dé ca da de
30 as sis tiu ao sur gi men to de três re fe rên ci as fun da -
men ta is para a for ma ção do co nhe ci men to his tó ri co
dis po ní vel so bre o Bra sil. A pri me i ra, Evo lu ção Po lí ti -
ca do Bra sil, de Caio Pra do Jú ni or, da ta da de 1933.
Em se gui da, no mes mo ano, veio Casa Gran de e
Sen za la, de Gil ber to Frey re. Por úl ti mo, em 1936, Sér -
gio Bu ar que de Ho lan da pu bli cou o seu Ra í zes do
Bra sil.

Os três au to res for mam, no di zer de Fran cis co
Iglé si as, ”o élan ino va dor da dé ca da de 1930, à qual
tudo o que vem de po is se liga, di re ta ou in di re ta men -
te. A his to ri o gra fia ad qui ria ma i o ri da de e sta tus no -
bre“. A opi nião é com par ti lha da por Ber nar do Ri cu pe -
ro, para quem, ”as sim como os mo der nis tas que os
ha vi am pre ce di do, os três ca va le i ros de 1930 pa re -
cem ter en ca ra do como sua prin ci pal ta re fa a cri a ção
de um país ou, ao me nos, da idéia que se faz dele
(...)“.

Caio Pra do Jú ni or, a quem es ta mos hoje ho me -
na ge an do, ti nha, ao pro du zir a sua Evo lu ção Po lí ti ca
do Bra sil , so men te 26 anos, uma de mons tra ção ine -
quí vo ca de seu ta len to e de sua só li da for ma ção. Foi o 
pri me i ro his to ri a dor bra si le i ro a uti li zar o ins tru men tal
do mar xis mo para tra tar a his tó ria de nos so País.

O seu ta len to, a ex ce lên cia da sua for ma ção e a
sua im por tân cia como his to ri a dor aca ba ram se con -
fir man do em dois ou tros tí tu los, im pres cin dí ve is à
com pre en são do Bra sil. Re fi ro-me, en tre tan tas obras
suas, a For ma ção do Bra sil Con tem po râ neo, de
1942, e His tó ria Eco nô mi ca do Bra sil , de 1945.



Den tre suas inú me ras vi a gens, des ta cam-se
para efe i to da com pre en são da sua obra, as que fez
pelo Bra sil. Fre qüen te men te acu sa do de não se uti li -
zar de fon tes pri má ri as em suas obras his tó ri cas,
Caio pre fe ria se va ler do co nhe ci men to in loco da re a -
li da de bra si le i ra. E, numa nota de pé de pá gi na da
Intro du ção de For ma ção do Bra sil Con tem po râ neo,
ex pli ca va seu mé to do, ci tan do um pro fes sor es tran -
ge i ro que lhe ha via dito que in ve ja va os his to ri a do res
bra si le i ros que po di am as sis tir pes so al men te às ce -
nas mais vi vas do seu pas sa do dado o ana cro nis mo
da nos sa or ga ni za ção so ci al e eco nô mi ca.

Mas Caio Pra do não foi ape nas um no tá vel his -
to ri a dor. Du ran te seus 83 anos de vida, de di cou-se a
mu i tas ou tras re a li za ções. Ana li san do-se tudo o que
fez, en tre tan to, per ce be-se nele um ex tra or di ná rio
amor ao País e às idéi as. Qu e ria mu dar o Bra sil e via
nas idéi as, fir me men te an co ra das na re a li da de, o ca -
mi nho para isso.

Da edu ca ção pri mo ro sa, pro por ci o na da por
seus pais, Caio fez fer ra men ta para uma bus ca in ces -
san te do des ven da men to e trans for ma ção do País.
Embo ra fos se for ma do em Di re i to, fre qüen tou por dois
anos o cur so de Ge o gra fia e His tó ria, ten do sido alu no
de Def fon ta i nes, o pai da Ge o gra fia hu ma na mo der na.
Seus co nhe ci men tos de Ge o gra fia vi ri am a ser vir
como ali cer ce fir me para sua obra his to ri o grá fi ca.

Irre qui e to, Caio co me çou, en tre tan to, mu i to jo -
vem, pela mi li tân cia po lí ti ca. Em 1928, ins cre veu-se,
aos 21 anos de ida de, no Par ti do De mo crá ti co, que
nas ce ra, em São Pa u lo, em opo si ção ao tra di ci o nal
Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta. Mi li tan te la bo ri o so e
dis ci pli na do, lan çou-se, en tão, ao tra ba lho de or ga ni -
za ção do novo par ti do.

Com a che ga da de Ge tú lio Var gas ao po der,
após a Re vo lu ção de 30, Caio ocu pou a de le ga cia re -
vo lu ci o ná ria de Ri be i rão Pre to, uma das mu i tas or ga -
ni za das para apu rar os er ros e des vi os. Di an te da evi -
dên cia de que os pro ces sos não con du zi ri am a nada,
das dis sen sões en tre os ven ce do res e da sua fal ta de
pro gra ma, o jo vem ide a lis ta foi se de sen can tan do.
Afas tou-se do Par ti do De mo crá ti co, ao qual tan to se
de di ca ra, fi li an do-se, em 1931, ao Par ti do Co mu nis ta, 
do qual nun ca mais sa i ria.

Com o Par ti do Co mu nis ta es ta be le ceu uma re -
la ção pe cu li ar. Ape sar da sua in de pen dên cia em re la -
ção à ori en ta ção do Par ti do, o que po de ria ter lhe va li -
do pu ni ções ou mes mo a ex pul são, sem pre foi res pe i -
ta do, em par te pelo cur rí cu lo de mi li tan te, em par te
pela ad mi ra ção que ad qui ri ra como his to ri a dor, como

ex pli ca Ja cob Go ren der. Além dis so, pas sa ra pe las
pri sões com um com por ta men to dig ni fi can te. 

Se nun ca foi pu ni do, Caio Pra do tam bém nun ca
ocu pou car gos im por tan tes na es tru tu ra par ti dá ria,
nem pre ten deu sair do Par ti do, ape sar das di ver gên -
ci as ex plí ci tas que com ele man ti nha. Como bem no -
tou Hé lio Ja gua ri be, Caio era tal vez o úni co teó ri co
mar xis ta do Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro, e que por
isso mes mo (man ti nha) sua au to no mia in te lec tu al,
não se de i xan do le var para a mera re pe ti ção me câ ni -
ca de cha vões de pro pa gan da.

De po is de duas pri sões sob Ge tú lio Var gas e al -
gu mas vi a gens à Eu ro pa, onde mi li tou no com ba te ao 
fascismo, na Fran ça, e na aju da aos re pu bli ca nos, na
guer ra ci vil es pa nho la, Caio vol tou ao Bra sil e, em 1947, 
foi ele i to de pu ta do es ta du al por São Pa u lo. O man da to
não du rou mu i to: o cli ma de guer ra fria pos te ri or à II Gu -
er ra Mun di al le vou à cas sa ção do Par ti do Co mu nis ta e à 
per da dos man da tos dos seus de pu ta dos.

De di cou-se, en tão, às idéi as e à sua dis se mi na -
ção. Já ha via fun da do a Li vra ria e Edi to ra Bra si li en se, às 
qua is, ao lado de seu tra ba lho in te lec tu al, de vo tou-se
com ple ta men te. Além dis so, em se tem bro de 1955,
Caio deu par ti da a ou tra de suas im por tan tes em pre i ta -
das no cam po das idéi as, a Re vis ta Bra si li en se. 

A Re vis ta foi man ti da por 52 nú me ros, até o seu
fe cha men to pelo re gi me mi li tar de 1964. Mes mo não
sen do um ór gão do Par ti do Co mu nis ta, a Re vis ta Bra si -
li en se, que teve em Caio seu prin ci pal co la bo ra dor,
sem pre man te ve uma li nha de opo si ção, em bo ra aco -
lhes se co la bo ra ções de va ri a das ten dên ci as. Em seu
ma ni fes to de fun da ção, Caio Pra do afir ma va que ela
não te ria li ga ções de or dem po lí ti ca e par ti dá ria e se ria
ori en ta da por seus pró pri os re da to res e co la bo ra do res.

Caio tam bém fun da ria a Grá fi ca Uru pês, cujo tí -
tu lo, em pres ta do de uma de suas obras prin ci pa is, era 
uma ho me na gem ao ami go Mon te i ro Lo ba to. Seu ob -
je ti vo, com ela, era vi a bi li zar a im pres são de li vros e
re vis tas de quan tos o de se jas sem, en se jan do a ex -
pres são ple na das idéi as, tão ca ras ao seu pro je to de
mu dan ça do País.

Par te do re co nhe ci men to que se deve a Caio
Pra do Jú ni or, foi-lhe pres ta do ain da em vida. Re ce -
beu, em 1966, o Prê mio Juca Pato, como in te lec tu al
do ano, pela pu bli ca ção de A Re vo lu ção Bra si le i ra.
Em 1988, re ce beu, do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no -
lo gia, o Prê mio Almi ran te Álva ro Alber to, para a área
de Ciên ci as Hu ma nas. 

Mas Caio Pra do Jú ni or foi mu i to ma i or. Sua
gran de za está ins cri ta em sua obra, re ve ren ci a da por
to dos os que co nhe cem os te mas a que esse gran de

 



mes tre se de di cou. Se Caio não mu dou o Bra sil na ve -
lo ci da de que de se ja va, lan çou e de ba teu idéi as que
per mi tem que se o com pre en da e que pos si bi li tam às
no vas ge ra ções tra ba lhar pelo de sen vol vi men to de
nos so País.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Se nho res fa mi li a res, ami gos de Caio Pra do Jú ni or, a
Pre si dên cia se as so cia às jus tas ho me na gens aqui
pres ta das e sus pen de a ses são, por cin co mi nu tos,
para os cum pri men tos.

Está sus pen sa a ses são.

(Sus pen sa às 15 ho ras e 52 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 54 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está re a ber ta a ses são.

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

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 341, DE 2001 – CN
(Nº 575/2001, 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
aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da
União, em fa vor de di ver sos ór gãos dos Po de res Le -
gis la ti vo, Ju di ciá rio, Exe cu ti vo e do Mi nis té rio Pú bli co
da União, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$686.140.095,00, para re for ço de do ta ções con sig -
na das nos or ça men tos vi gen tes“.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 00157/MP

Bra sí lia, 13 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

Pro je to de Lei que abre aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -

ne i ro de 2001) cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$686.140.095,00 (se is cen tos e oi ten ta e seis mi -
lhões, cen to e qua ren ta mil, no ven ta e cin co re a is),
em fa vor de di ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo,
Ju di ciá rio, Exe cu ti vo e do Mi nis té rio Pú bli co da
União, con for me a se guir re la ci o na dos:

                                          R$1,00   

Câ ma ra dos De pu ta dos 16.935.126
Se na do Fe de ral 14.051.439
Tri bu nal de Con tas da União 8.966.515
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 2.089.290
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 5.024.973
Jus ti ça Fe de ral 14.497.145
Jus ti ça Mi li tar 11.393.569
Jus ti ça Ele i to ral 4.375.975
Jus ti ça do Tra ba lho 46.761.629
Jus ti ça do Dis tri to Federal e dos 
Ter ri tó ri os 21.008.401
Pre si dên cia da Re pú bli ca 2.923.179
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do 
Abas te ci men to 70.570.169
Mi nis té rio da Fa zen da 46.642.747
Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or 14.997.193
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia 1.735.372
Mi nis té rio da Pre vi dên cia e 
Assis tên cia So ci al 164.499.000
Mi nis té rio Pú bli co da União 29.002.794
Mi nis té rio da Sa ú de 33.540.000
Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go  1.070.001
Mi nis té rio dos Trans por tes 29.666.271
Mi nis té rio da Cul tu ra 686.063
Mi nis té rio do Meio Ambi en te 27.423.094
Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio 7.491.605
Go ver no do Dis tri to Fe de ral – Re cur sos 
sob Su per vi são do Min. da Fa zen da 110.788.545
TOTAL 686.140.095

2. O cré di to em ques tão ob je ti va a re com po si -
ção de par te das do ta ções de pes so al e en car gos
so ci a is, can ce la das em vir tu de da não apro va ção
das fon tes ”106 – Re cur sos Ordi ná ri os Con di ci o na -
dos“ e ”110 – Con tri bu i ção para o Pla no de Se gu ri -
da de So ci al do Ser vi dor Con di ci o na da“, con for me
De cre to de 16 maio de 2001, bem como a com ple -
men ta ção de do ta ções para pa ga men to de des pe -
sas que es tão a exi gir pron to aten di men to.



3. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to
das pro po si ções dos ór gãos são ori un dos de:

a) R$622.526.701,00 (se is cen tos e vin te e dois 
mi lhões, qui nhen tos e vin te e seis mil, se te cen tos e
um reais) do su pe rá vit fi nan ce i ro da União apu ra do no 
Balanço Pa tri mo ni al de 2000;

b) R$12.532.424,00 (doze mi lhões, qui nhen tos e
trin ta e dois mil, qua tro cen tos e vin te e qua tro re a is) do
su pe rá vit fi nan ce i ro das em pre sas pú bli cas e das so ci e -
da des de eco no mia mis ta, in te gran tes dos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al, apu ra do no Ba lan ço Pa tri -
mo ni al do exer cí cio an te ri or;

c) R$27.873.775,00 (vin te e sete mi lhões, oi to -
cen tos e se ten ta e três mil, se te cen tos e se ten ta e cin -
co re a is) do ex ces so de ar re ca da ção da Fon te 250 –
Re cur sos Não Fi nan ce i ros Di re ta men te Arre ca da dos; e

d) R$23.207.195,00 (vin te e três mi lhões, du zen tos
e sete mil, cen to e no ven ta e cin co re a is) do re ma ne ja -
men to de do ta ções or ça men tá ri as dos ór gãos a se guir
dis cri mi na dos, não acar re tan do pre ju í zo à exe cu ção das
pro gra ma ções ob je to de can ce la men to:

Mi nis té rio da Fa zen da 23.173.747
Mi nis té rio do Meio Ambi en te  33.448
TOTAL 23.207.195

4. Escla re ço, por opor tu no, que a so li ci ta ção em
re fe rên cia será vi a bi li za da me di an te pro je to de lei, a ser 
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, e está 
am pa ra da nas dis po si ções con ti das no art. 43, § 1º, in -
ci sos I, II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de
1964, obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção.

5. Di an te do ex pos to, sub me to à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de 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 14, DE 2001-CN

Abre aos Orça men tos Fis cal e da Se -
gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di -
ver sos ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Ju -
di ciá rio, Exe cu ti vo e do Mi nis té rio Pú bli co
da União, cré di to su ple men tar no va lor glo -
bal de R$686.140.095,00, para re for ço de

do ta ções con sig na das nos or ça men tos
vi gen tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001), em fa vor da Câ ma ra dos De pu ta dos, do 
Se na do Fe de ral, do ri bu nal de Con tas da União, do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, 
da Jus ti ça Fe de ral, da Jus ti ça Mi li tar, da Jus ti ça Ele i to -
ral, da Jus ti ça do Tra ba lho, da Jus ti ça do Dis tri to Fe de -
ral e dos Ter ri tó ri os, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, do Mi nis -
té rio da Fa zen da, do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al, do Mi nis té rio Pú bli co da União, do Mi nis té rio da
Sa ú de, do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, do Mi nis -
té rio dos Trans por tes, do Mi nis té rio da Cul tu ra, do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio e do Go ver no do Dis tri to Fe de ral – Re -
cur sos sob Su per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di -
to su ple men tar no va lor glo bal de R$686.140.095,00
(se is cen tos e oi ten ta e seis mi lhões, cen to e qua ren ta
mil, no ven ta e cin co re a is), para aten der às pro gra ma -
ções cons tan tes do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de:

I – su pe rá vit fman ce i ro da União apu ra do no Ba -
lan ço Pa tri mo ni al de 2000, no va lor de
R$622.526.701,00 (se is cen tos e vin te e dois mi lhões,
qui nhen tos e vin te e seis mil, se te cen tos e um re a is);

II – su pe rá vit fi nan ce i ro das em pre sas pú bli cas e
das so ci e da des de eco no mia mis ta, in te gran tes dos
Orça men tos Fis cal e da Se gu ri da de So ci al, apu ra do no 
Ba lan ço Pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or, no va lor de
R$12.532.424,00 (doze mi lhões, qui nhen tos e trin ta e
dois mil, qua tro cen tos e vin te e qua tro re a is);

III – ex ces so de ar re ca da ção no va lor de
R$27.873.775,00 (vin te e sete mi lhões, oi to cen tos e se -
ten ta e três mil, se te cen tos e se ten ta e cin co re a is); e

IV – can ce lamen to de do ta ções or ça men tá ri as
cons tan tes do Ane xo II des ta Lei, no va lor de
R$23.207.195,00 (vin te e três mi lhões, du zen tos e sete
mil, cen to e no ven ta e cin co re a is).

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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

§ 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

§ 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-a 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 3-6-64)
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção) 

MENSAGEM Nº 342, DE 2001-CN
(Nº 576/2001,na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
De fe sa, cré di to su ple men tar no va lor de
R$225.538.950,00, para re for ço de do ta ções cons -
tan tes do or ça men to vi gen te”.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 159/MP

Bra sí lia, 13 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 pro por a
aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça men to Fis cal 
da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), no
va lor de R$225.538.950,00 (du zen tos e vin te e cin co
mi lhões, qui nhen tos e trin ta e oito mil, no ve cen tos e
cin qüen ta re a is), em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa,
des ti na do a aten der a des pe sas in te gran tes do Pro -
gra ma Pro te ção da Ama zô nia, con for me dis cri mi na -
do a se guir: 

2. O Pro gra ma Pro te ção da Ama zô nia, de gran -
de im por tân cia es tra té gi ca para o País, pas sa, no pre -
sen te exer cí cio, por uma fase de fun da men tal im por -
tân cia para o cum pri men to do cro no gra ma ini ci al men -
te es ta be le ci do, que pre vê para me a dos de 2002 o
iní cio de suas ope ra ções.

3. Para a re a li za ção des se in ten to, faz-se ne ces -
sá rio o apor te de re cur sos adi ci o na is, uma vez que as 



do ta ções con sig na das ao vi gen te Orça men to, des ti -
na das à aqui si ção de ae ro na ves, à ins ta la ção de
equi pa men tos em sí ti os ope ra ci o na is e às obras ci vis
em cur so, são in su fi ci en tes.

4. Os re cur sos con ti dos no pre sen te cré di to e
sua res pec ti va apli ca ção fo ram re gis tra dos no Sis te -
ma Inte gra do de Da dos Orça men tá ri os – SIDOR, por
in ter mé dio dos Ofí ci os Ele trô ni cos nº 408 e 413, do
Mi nis té rio da De fe sa, am bos de 27 de abril de 2001.

5. Escla re ço, por opor tu no, que o ple i to em
ques tão vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de lei a ser
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, obe -
de ci das as pres cri ções con ti das no art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o art. 43, §
1º, in ci sos I e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de
1964.

6. 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 15, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to
su ple men tar no va lor de R$225.538.950,00,
para re for ço de do ta ções cons tan tes do or -
ça men to vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple men tar no
va lor de R$225.538.950,00 (du zen tos e vin te e cin co
mi lhões, qui nhen tos e trin ta e oito mil, no ve cen tos e
cin qüen ta re a is), para aten der às pro gra ma ções
cons tan tes do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de:

I – in cor po ra ção de su pe rá vit fi nan ce i ro do Te -
sou ro Na ci o nal apu ra do no exer cí cio de 2000, no
va lor de R$60.876.522,00 (ses sen ta mi lhões, oi to -
cen tos e se ten ta e seis mil, qui nhen tos e vin te e
dois re a is); e

II – in gres so de ope ra ções de cré di to ex ter nas,
no va lor de R$164.662.428,00 (cen to e ses sen ta e
qua tro mi lhões, se is cen tos e ses sen ta e dois mil, qua -
tro cen tos e vin te e oito re a is).

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)



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 3-6-64)

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 3-6-64)

§ 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 344, DE 2001-CN
(Nº 577/01, 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
das Co mu ni ca ções, cré di to es pe ci al no va lor de
R$239.050.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 137/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 es pe ci al ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001), no va lor de R$239.050.000,00 (du zen tos e
trin ta e nove mi lhões e cin qüen ta mil re a is), em fa vor
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções – MC.

2. O ple i to apre sen ta do tem por fi na li da de in clu -
ir, no or ça men to de 2001, a pro gra ma ção do Fun do
para o De sen vol vi men to Tec no ló gi co das Te le co mu ni -

ca ções — FUNTTEL, ins ti tu í do pela Lei nº 10.052, de
28 de no vem bro de 2000. Tal cré di to per mi ti rá a cri a -
ção de ações que vi sam ao de sen vol vi men to de no -
vas tec no lo gi as apli ca das às te le co mu ni ca ções, de -
ven do, ini ci al men te, ser in clu í das no pro gra ma de
“Qu a li da de dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções”, con -
for me dis cri mi na das a se guir:

• Pro mo ção do De sen vol vi men to de Tec no lo gi -
as Ino va do ras nas Te le co mu ni ca ções.

Esta ação, no va lor de R$119.525.000,00 (cen to 
e de ze no ve mi lhões, qui nhen tos e vin te e cin co mil re -
a is), des ti na-se a es ti mu lar a cri a ção de tec no lo gi as
ino va do ras vol ta das à me lho ria, à efi ciên cia e à com -
pe ti ti vi da de do sis te ma bra si le i ro de te le co mu ni ca -
ções.

• Ca pa ci ta ção de Re cur sos Hu ma nos em Tec -
no lo gi as e Pes qui sa Apli ca da às Te le co mu ni ca ções.

Os re cur sos pre vis tos para esta ação al can çam
o va lor de R$23.905.000,00 (vin te e três mi lhões, no -
ve cen tos e cin co mil re a is), com o ob je ti vo de pro mo -
ver a qua li fi ca ção dos re cur sos hu ma nos no de sen -
vol vi men to de no vas tec no lo gi as e di fu são de co nhe -
ci men tos em ati vi da des de pes qui sa apli ca da às te le -
co mu ni ca ções.

• Pro mo ção do Aces so de Pe que nas e Mé di as
Empre sas a Re cur sos de Ca pi tal.

A so li ci ta ção, no va lor de R$47.810.000,00
(qua ren ta e sete mi lhões, oi to cen tos e dez mil re a is),
visa a per mi tir que pe que nas e mé di as em pre sas te -
nham aces so aos re cur sos de ca pi tal, com o in tu i to de 
am pli ar a com pe ti ti vi da de da in dús tria bra si le i ra de te -
le co mu ni ca ções.

• Fo men to à Pes qui sa e ao De sen vol vi men to
em Te le co mu ni ca ções na Fun da ção CPqD.

Esta ati vi da de tem pre vi são de des pe sa da or -
dem de R$47.810.000,00 (qua ren ta e sete mi lhões,
oi to cen tos e dez mil re a is), des ti na dos a ga ran tir à
Fun da ção Cen tro de Pes qui sa de De sen vol vi men to
em Te le co mu ni ca ções – CPqD a con ti nu i da de na re a -
li za ção de pes qui sas e de sen vol vi men to tec no ló gi co
na área de te le co mu ni ca ções.

3. Os re cur sos ne ces sá ri os à vi a bi li za ção do
ple i to se rão pro ve ni en tes da trans fe rên cia de re cur -
sos do Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
— FISTEL, no va lor de R$100.000.000,00, (cem mi -
lhões de re a is) e do ex ces so de ar re ca da ção da Con -
tri bu i ção so bre a Re ce i ta Bru ta das Empre sas Pres ta -
do ras de Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, no va lor
pre vis to de R$139.050.000,00 (cen to e trin ta e nove
mi lhões e cin qüen ta mil re a is), de acor do com o dis -

 



pos to no art. 3º, in ci so III e pa rá gra fo úni co do art. 4º
da Lei nº 10.052, de 28 de no vem bro de 2000.

4. Assim, em aten di men to ao dis pos to no art. 42, 
§ 7º, da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as de 2001), de mons tra-se a se -
guir o ex ces so de ar re ca da ção da con tri bu i ção aci ma
men ci o na da:

Con vém as si na lar que o re fe ri do su pe rá vit fi -
nan ce i ro, ge ra do pe las re ce i tas do Fis tel, foi apu ra do
no Ba lan ço Pa tri mo ni al do exer cí cio de 2000, da
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções — ANATEL,
en ti da de vin cu la da ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.

6. O cré di to em ques tão en con tra-se em con so -
nân cia com o que pres cre ve o art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o art. 43, § 1º,
in ci sos I e II, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964,
sen do in dis pen sá vel o seu en ca mi nha men to à de li be -
ra ção do Con gres so Na ci o nal, me di an te pro je to de
lei, por tra tar-se de cré di to es pe ci al, ten do em vis ta o
aten di men to de des pe sas para as qua is não cons ta
pro gra ma ção na Lei Orça men tá ria vi gen te (Lei nº
10.171, de 2001).

7. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei,
que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe -
ci al.

Res pe i to sa men te, Mar tus Ta va res, Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 16, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, cré di to es pe ci al no va lor de
R$239.050.000,00, para os fins que es pe -
ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
es pe ci al no va lor de R$ 39.050.000,00 (du zen tos e
trin ta e nove mi lhões e cin qüen ta mil re a is), em fa vor

do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, 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:

I – da trans fe rên cia de R$100.000.000,00 (cem
mi lhões de re a is), ori un dos do Fun do de Fis ca li za ção
das Te le co mu ni ca ções – FISTEL, de acor do com o
dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 4º da Lei nº
10.052, de 28 de no vem bro de 2000, cons tan te do su -
pe rá vit fi nan ce i ro da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções – ANATEL; e

II – do ex ces so de ar re ca da ção da Con tri bu i ção
so bre a Re ce i ta Bru ta das Empre sas Pres ta do ras de
Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, no va lor de
R$139.050.000,00 (cen to e trin ta e nove mi lhões e
cin qüen ta mil re a is), em de cor rên cia do dis pos to no
in ci so III do art. 4º da Lei nº 10.052, 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 10.052, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2000

Insti tui o Fun do para o De sen vol vi -
men to Tec no ló gi co das Te le co mu ni ca ções 
– FUNTTEL, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 3º Com pe te ao Con se lho Ges tor:

I – apro var as nor mas de apli ca ção de re cur -
sos do Fun do em pro gra mas, pro je tos e ati vi da des
pri o ri tá ri as na área de te le co mu ni ca ções, em con so -
nân cia com o dis pos to no art. 1º des ta lei;

II – apro var, acom pa nhar e fis ca li zar a exe cu -
ção do Pla no de Apli ca ção de Re cur sos sub me ti dos 
pe los agen tes fi nan ce i ros e pela Fun da ção CPqD;

III – sub me ter, anu al men te, ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções a pro pos ta or ça men tá ria do Funt tel,
para in clu são no pro je to de lei or ça men tá ria anu al a
que se re fe re o § 5º do art. 165 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ob ser va dos os ob je ti vos de fi ni dos no art. 1º
des ta Lei, as po lí ti cas de de sen vol vi men to tec no ló gi -
co fi xa das pe los Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo e a 
exis tên cia de li nhas de cré di to;

IV – pres tar con ta da exe cu ção or ça men tá ria e 
fi nan ce i ra do Funt tel;

V – pro por a re gu la men ta ção dos dis po si ti vos
des ta Lei, no âm bi to de sua com pe tên cia;

VI – apro var seu re gi men to in ter no;

VII – de ci dir so bre ou tros as sun tos de in te res -
se do Funt tel.

Art. 4º Cons ti tu em re ce i tas do Fun do:

I – do ta ções con sig na das na lei or ça men tá ria
anu al e seus cré di tos adi ci o na is;

II – (VETADO)

III – con tri bu i ção de meio por cen to so bre a re -
ce i ta bru ta das em pre sas pres ta do ras de ser vi ços
de te le co mu ni ca ções, nos re gi mes pú bli cos e pri va -
dos, ex clu in do-se, para de ter mi na ção da base de
cál cu lo, as ven das can ce la das, os des con tos con ce -
di dos, o Impos to so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu -
la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi -
ços de Trans por te Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e

de Co mu ni ca ção (ICMS), a con tri bu i ção ao Pro gra -
ma de Inte gra ção So ci al (PIS) e a Con tri bu i ção para 
o Fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al (CONFINS);

IV – con tri bu i ção de um por cen to de vi da pe las 
ins ti tu i ções au to ri za das na for ma da lei, so bre a ar -
re ca da ção bru ta de even tos par ti ci pa ti vos re a li za dos 
por meio de li ga ções te le fô ni cas;

V – o pro du to de ren di men to de apli ca ções do
pró prio Fun do;

VI – o pro du to da re mu ne ra ção de re cur sos re -
pas sa dos aos agen tes apli ca do res; 

VII – do a ções;

VIII – ou tras que lhe vi e rem a ser des ti na das.

Pa rá gra fo úni co. O pa tri mô nio ini ci al do Funt tel
será cons ti tu í do me di an te a trans fe rên cia de
R$100.000.000,OO (cem mi lhões de re a is) ori un dos 
do Fis tel.

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

LEI Nº 9.995, DE 25 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2001 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art 42. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos
adi ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de -
ta lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al.
§ 1º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns -
tan ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con -
se qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos -
tas so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos,
das ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu -
los e me tas.

§ 2º Os de cre tos de aber tu ra de cré di tos su -
ple men ta res au to ri za dos na lei or ça men tá ria se rão
sub me ti dos pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão ao Pre si den te da Re pú bli ca, acom -
pa nha dos de ex po si ção de mo ti vos que in clua a jus -
ti fi ca ti va e a in di ca ção dos efe i tos dos can ce la men -
tos de do ta ções so bre exe cu ção das ati vi da des, dos 
pro je tos, das ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos 
sub tí tu los e me tas.

§ 3º Até cin co dias após a pu bli ca ção dos de -
cre tos de que tra ta o § 2º des te ar ti go o Po der Exe -
cu ti vo en ca mi nha rá à Co mis são Mis ta Per ma nen te
pre vis ta no art. 166, § 1º, da Cons ti tu i ção, có pia dos
re fe ri dos de cre tos e ex po si ções de mo ti vos.

 



§ 4º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal.

§ 5º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des -
pe sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca -
mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 6º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te 
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 7º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos 
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti -
vos de que tra tam os §§ 1º e 2º des te ar ti go con te -
rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i tas para o
exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a clas si fi ca -
ção de que tra ta o art. 8º, § 1º, in ci so VI, des ta lei.

§ 8º Qu an do a aber tu ra de cré di tos adi ci o na is
im pli car a al te ra ção das me tas cons tan tes do de -
mons tra ti vo re fe ri do no art. 8º, § 1º, in ci so XIV, des ta 
Lei, este de ve rá ser ob je to de atu a li za ção. 

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

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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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
3-6-64)

§ 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 cre di to 
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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
3-6-64)

§ 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 ção.)

MENSAGEM Nº 345, DE 2001-CN
(Nº 578/2001, 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 da Se gu ri da de So ci al da União, em
fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, cré di to su ple men tar no va lor de
R$916.000,00, para re for çar do ta ções con sig na das 
no vi gen te or ça men to”.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 200l. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 158/MP

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2001

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 so li ci ta ção de
aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça men to da
Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001), no va lor de R$916.000,00 (no ve -
cen tos e de zes se is mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio 
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al

2. O ple i to em ques tão visa a re for çar do ta ções 
do or ça men to da que le Mi nis té rio, con for me de ta lha -
men to a se guir:



3. A su ple men ta ção no Pro gra ma de Ges tão de
Po lí ti ca de Assis tên cia So ci al des ti na-se à im plan ta -
ção do Por tal do Alvo ra da e do Car tão Se gu ro So ci al
e à ca pa ci ta ção de con se lhe i ros, ges to res o téc ni cos
de as sis tên cia so ci al.

4. O cré di to pro pos to para o Pro gra ma Qu a li da -
de do Aten di men to na Pre vi dên cia So ci al ob je ti va a
am pli a ção do aten di men to pres ta do pela Ou vi do ria
Ge ral do Mi nis té rio, no que con cer ne ao re ce bi men to
dc re cla ma ções, su ges tões e re pre sen ta ções, com
vis tas a pro mo ver a me lho ria da qua li da de dos ser vi -
ços pre vi den ciá ri os.

5. Os re cur sos adi ci o na is so li ci ta dos para o
Pro gra ma de Apo io Admi nis tra ti vo vi sam a hon rar os 
com pro mis sos já as su mi dos para o exer cí cio de
2001.

6. Cabe es cla re cer que, se gun do in for ma ções
do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, as 
pro gra ma ções ob je to de can ce la men to não so fre rão 
pre ju í zos na sua exe cu ção, uma vez que os re ma ne -
ja men tos pro pos tos fo ram de ci di dos com base em
pro je ções de suas pos si bi li da des de dis pên dio até o 
fi nal do pre sen te exer cí cio.

7. O cré di to em ques tão de cor re de so li ci ta ção
apre sen ta da por in ter mé dio do Ofi cio Ele trô ni co nº
3/2001 e será vi a bi li za do me di an te pro je to de lei, a
ser sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, 
obe de ci das as pres cri ções 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 III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.

8. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li -
be ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to dc
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 17, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to da Se gu ri da de
So ci al da União, em fa vor do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, cré -
di to su ple men tar no va lor de
R$916.000,00, para re for çar do ta ções
con sig na das no vi gen te or ça men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to da Se gu ri da de 

So ci al da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de
2001), em fa vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al, cré di to su ple men tar no va lor de
R$916.000,00 (no ve cen tos e de zes se is mil re a is),
para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do Ane xo I
des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al de do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,

 



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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-84)

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 3-6-64)

§ 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)              
.................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men to Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 346, DE 2001-CN
(Nº 579/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Fa zen da, cré di to es pe ci al no va lor de R$700.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca“.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 200l. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 149/MP

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
O Mi nis té rio da Fa zen da en ca mi nha so li ci ta ção

de cré di to adi ci o nal no va lor de R$700.000,00 (se te -
cen tos mil re a is), em fa vor da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos — SUSEP, des ti na do à con ces são



 

de em prés ti mos às so ci e da des se gu ra do ras, de ca pi -
ta li za ção e en ti da des de pre vi dên cia pri va da aber ta,
na con di ção de mas sas li qui dan das, am pa ra da pela
Lei nº 10.190, de 14 de fe ve re i ro de 2001.

2. Esta al te ra ção faz-se ne ces sá ria para aten der 
às con di ções es ta be le ci das na Lei de Di re tri zes Orça -
men tá ri as (LDO) para o exer cí cio de 2001 (Lei nº
9.995, de 25 de ju lho de 2000), que, em seu art. 38,
pa rá gra fo úni co, es ta be le ce que será men ci o na da na
ca te go ria de pro gra ma ção a le gis la ção que au to ri zar
a aju da fi nan ce i ra, a qual quer tí tu lo, à em pre sa com
fins lu cra ti vos, in clu í da a con ces são de em prés ti mos,
fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos, nos ter mos do § 2º

do art. 26 da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio
de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal).

3. Em ra zão da ne ces si da de de que seja dis -
cri mi na da a des pe sa cor res pon den te, bem como
iden ti fi ca da a le gis la ção que a ori gi nou, nos ter mos
da LDO, in dis pen sá vel se faz a cri a ção de ação or -
ça men tá ria es pe cí fi ca para esse fim, por meio de
cré di to es pe ci al, de vi do à im pos si bi li da de de aten di -
men to des sas des pe sas nas pro gra ma ções já exis -
ten tes na que la Uni da de.

4. Os re cur sos ne ces sá ri os à vi a bi li za ção do
ple i to são ori un dos do can ce la men to par ci al da do -
ta ção es ta be le ci da para a ação ”Fis ca li za ção dos
Mer ca dos de Se gu ros, Ca pi ta li za ção, Pre vi dên cia
Pri va da Aber ta e Res se gu ro“, no âm bi to da SUSEP.

5. A pro po si ção em pa u ta de ve rá ser sub me ti -
da à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal, me di an te
pro je to de lei de cré di to es pe ci al, por se tra tar de
aten di men to de des pe sas para as qua is não cons ta
ação ade qua da e pre vis ta na atu al Lei Orça men tá -
ria, obe de ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, e o dis pos to nos arts. 41, in ci so II,
e 43, § 1º in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço
de 1964.

6. É vá li do men ci o nar que a aber tu ra do pre sen -
te cré di to não tra rá pre ju í zos à ob ten ção do re sul ta do
pri má rio do Go ver no Fe de ral, haja vis ta que, con for -
me men ci o na do an te ri or men te, há dis po ni bi li da de de
re cur sos em ação da au tar quia, na qual ha ve rá can -
ce la men to.

7. Nes sas con di ções, este Mi nis té rio ma ni fes -
ta-se fa vo ra vel men te à so li ci ta ção apre sen ta da, ra -
zão pela qual 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 es pe ci al.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 18, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di -
to es pe ci al no va lor de R$700.000,00,
para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
es pe ci al no va lor de R$700.000,00 (se te cen tos mil re -
a is), em fa vor do Mi nis té rio da Fa zen da, para aten der
à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de can ce la -
men to par ci al de do ta ção or ça men tá ria, con for me
dis pos to no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.190, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, da Lei
nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977, da Lei nº
5.627, de 1º de de zem bro de 1970, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º Às so ci e da des se gu ra do ras de ca pi ta li za -

ção e às en ti da des de pre vi dên cia pri va da aber ta apli -
ca-se o dis pos to nos arts. 2º e 15 do De cre to-Lei nº
2.321, de 25 de fe ve re i ro de 1987, 1º a 8º da Lei nº
9.447, de 14 de mar ço de 1997 e, no que cou ber, nos
arts. 3º a 49 da Lei nº 6.024, de 13 de mar ço de 1974.

Pa rá gra fo úni co. As fun ções atri bu í das ao Ban -
co Cen tral do Bra sil pe las Leis re fe ri das nes te ar ti go
se rão exer ci das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos – SUSEP, quan do se tra tar de so ci e da des
se gu ra do ras, de ca pi ta li za ção ou de en ti da des de
pre vi dên cia pri va da aber ta.
....................................................................................

LEI Nº 9.995, DE 25 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2001 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 38. A des ti na ção de re cur sos para equa li za -

ção de en car gos fi nan ce i ros ou de pre ços, pa ga men -
to de bo ni fi ca ções a pro du to res e ven de do res e aju da
fi nan ce i ra, a qual quer tí tu lo, a em pre sa com fins lu cra -
ti vos, ob ser va rá o dis pos to no art. 26 da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Será men ci o na da na res pec ti -
va ca te go ria de pro gra ma ção a le gis la ção que au to ri -
zou o be ne fi cio.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101
 DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 26. A des ti na ção de re cur sos para, di re ta ou

in di re ta men te, co brir ne ces si da des de pes so as fí si -
cas ou dé fi cits de pes so as ju rí di cas de ve rá ser au to ri -
za das por lei es pe cí fi ca, aten der às con di ções es -

tabele ci das na lei de di re tri zes or ça men tá ri as e es tar
pre vis ta no or ça men to ou em seus cré di tos adi ci o na is.

§ 1º O dis pos to no ca put apli ca-se a toda a ad -
mi nis tra ção in di re ta, in clu si ve fun da ções pú bli cas e
em pre sas es ta ta is, ex ce to, no exer cí cio de suas atri -
bu i ções pre cí pu as, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras e o
Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 2º Com pre en de-se in clu í da a con ces são de
em prés ti mos, fi nan ci a men tos e re fi nan ci a men tos, in -
clu si ve as res pec ti vas pror ro ga ções e a com po si ção
de dí vi das, a con ces são de sub ven ção e a par ti ci pa -
ção em cons ti tu i ção ou au men to de ca pi tal.
....................................................................................

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. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se

em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

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 3-6-64)

§ 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 D.O. 3-6-64)

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 3-8-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)



§ 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)
....................................................................................

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.

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

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men to Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

OFÍCIO

 DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 246/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na Casa de 
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, a Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de de zem -
bro de 1997. (Pro je to en vi a do a san ção em
19.06.2001)

PROJETO RECEBIDO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 53, DE 2001

(Nº 4.346/2001, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 10 da 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, para
mo di fi car o nú me ro de can di da tos as ele i -
ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O ca put e o § 1º do art. 10 da Lei nº 9.504, 
de 30 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“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,
li mi ta do, no caso de can di da tos para a Câ ma -
ra dos De pu ta dos, ao nú me ro de cem.

§ 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, só 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, li mi -
ta do, no caso de can di da tos para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, ao nú me ro de cem por par -
ti do par ti ci pan te da co li ga ção.

....................................................."(NR)

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.346, DE 2001

Alte ra a re da ção do art. 10 da 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, para
mo di fi car o nú me ro de can di da tos às ele i -
ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10, ca put, e seu § 1º, da Lei nº

9.504, de 30-9-97, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“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, li mi ta do, no caso de can di da tos
para a Câ ma ra dos De pu ta dos, ao nú me ro
de cem.

§ 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, só 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, li mi -
ta do, no caso de can di da tos para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, ao nú me ro de cem por par -
ti do par ti ci pan te da co li ga ção.

............................................................."

 



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

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro pos ta tem por ob je ti vo a li mi ta ção 
do nú me ro de can di da tos a Câ ma ra Fe de ral ao má xi -
mo de 100 con cor ren tes no caso des se nú me ro ser
ul tra pas sa do.

O mo ti vo des sa li mi ta ção pren de-se ao fato de
não con fun dir mos o ele i tor na hora de sua es co lha,
es pe ci al men te ago ra que te mos a vo ta ção pelo meio
ele trô ni co.

Sa be mos que é usu al a uti li za ção, para iden ti fi -
ca ção de cada can di da to, o nú me ro do par ti do acres -
ci do de (3) três dí gi tos para De pu ta dos Esta du a is e o
nú me ro do par ti do acres ci do de (2) dois dí gi tos para
De pu ta dos Fe de ra is.

Pois bem, é ai que se en con tra a di fi cul da de. Se
ti ver mos mais de 100 can di da tos a De pu ta do Fe de ral, 
se re mos obri ga dos a uti li zar após o nú me ro do par ti -
do (3) três dí gi tos, fa zen do com que o nú me ro fi que
se me lhan te aos dos De pu ta dos Esta du a is, po den do
ge rar dú vi das ao ele i tor.

Gos ta ria tam bém de res sal tar, que tal ocor rên -
cia só se ve ri fi ca no Esta do de São Pa u lo, pois te mos
(70) se ten ta ca de i ras e mul ti pli ca das por 150% te ría -
mos 105 can di da tos. Se não hou ver mu dan ças no nú -
me ro da re pre sen ta ção de ca de i ras por es ta do para
ma i or, ou al te ra ção da le gis la ção ele i to ral nes se as -
pec to, os de ma is es ta dos não so fre ri am al te ra ção al -
gu ma.

Assim sen do, gos ta ría mos de con tar com o apo -
io de V. Exªs para a apro va ção da mes ma.

Sala das ses sões, 21 de mar ço de 2001. – De -
pu ta do Mil ton Mon ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as Ele i ções.

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

DO REGISTRO DE CANDIDATOS

....................................................................................
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 se 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.
....................................................................................
....................................................................................

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

PARECERES

PARECERES Nº 599 e 600, DE 2001

So bre o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 491, de 1999
(nº 2.556/2000, na que la Casa), de au to ria
do Se na dor Pe dro Piva, que al te ra a re da -
ção do art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, des ti nan do ao Co mi tê
Olím pi co Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o -
lím pi co Bra si le i ro os re cur sos dos con -
cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra -
is e si mi la res que es pe ci fi ca.

PARECER Nº 599, 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

I – Re la tó rio

Nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 65 da
Cons ti tu i ção Fe de ral é en ca mi nha do ao exa me des ta
Co mis são de Edu ca ção o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos 



De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº 491, de
1999, que ”al te ra a re da ção do art. 9º da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, des ti nan do ao Co mi té Olím -
pi co Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro os 
re cur sos dos con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe -
de ra is e si mi la res que es pe ci fi ca“.

A pro po si ção, na for ma apre sen ta da pelo no bre
Se na dor Pe dro Piva, me di an te al te ra ção do art. 9º da
Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, ob je ti va va des -
ti nar ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro dois por cen to da
ar re ca da ção bru ta dos con cur sos de prog nós ti cos, lo -
te ri as fe de ra is e si mi la res, su je i tos à au to ri za ção fe -
de ral, de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na do 
aos prê mi os.

Além dis so, de ter mi na va que ao Co mi tê Pa ra o -
lím pi co Bra si leiro fos se con ce di da, anu al men te, a ren -
da lí qui da to tal de um dos tes tes da Lo te ria Espor ti va
Fe de ral e, nos anos de re a li za ção de Jo gos Olím pi cos e 
de Jo gos Pan-Americanos, des ti na da a ren da lí qui da de 
um se gun do tes te para aten di men to da par ti ci pa ção de
de le ga ções na ci o na is nes ses even tos.

Com re fe rên cia à apli ca ção dos re cur sos as sim
ar re ca da dos, o Pro je to pre via a pos si bi li da de de que
fos sem apli ca dos em pro gra mas de edu ca ção es por -
ti va, de ca rá ter per ma nen te, vi san do à po pu la ção in -
fan to ju ve nil, pre fe ren te men te as cri an ças ca ren tes.
De ter mi na va, ain da, que to das as ati vi da des fi nan ci a -
das com os re cur sos ob je to da pro pos ta es ti ves sem
su je i tas à fis ca li za ção do Tri bu nal de Con tas da
União.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Pro po si ção re ce -
beu emen da subs ti tu ti va in te gral que uti li za téc ni ca le -
gis la ti va di ver sa da ori gi nal, pro pon do al te ra ção do
art. 56, e não do art. 9º da Lei nº 9.615/98.

Do pon to de vis ta do con téu do, o novo tex to pro -
pos to man tém a in te gra li da de da ini ci a ti va apre sen ta -
da pelo Se na dor Pe dro Piva, ape nas tor nan do ex plí ci -
tas as des ti na ções dos re cur sos pre vis tos. Des sa for -
ma, em um in ci so VII, acres ci do ao art. 56, o Subs ti tu ti -
vo re pro duz o tex to apre sen ta do por Sua Exce lên cia,
pre ven do que ”dois por cen to da ar re ca da ção bru ta dos
con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la -
res cuja re a li za ção es ti ver su je i ta a au to ri za ção fe de ral,
de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na do aos
prê mi os“, se jam des ti na dos ao des por to.

Ade ma is, me di an te o acrés ci mo de cin co pa rá -
gra fos ao ci ta do art. 56, o Subs ti tu ti vo es ta be le ce:

– no § 1º, que do to tal dos re cur sos re -
sul tan tes do per cen tu al pre vis to aci ma, oi -
ten ta e cin co por cen to se rão des ti na dos ao

Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e quin ze por
cen to ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro;

– no § 2º, que dos to ta is re fe ri dos no § 
1º, dez por cen to de ve rão ser in ves ti dos em
des por to es co lar e cin co por cen to, em des -
por to uni ver si tá rio;

– no § 3º, que os re cur sos re fe ri dos no 
in ci so VII de ve rão ser re ce bi dos pe los be ne -
fi ciá ri os di re ta men te da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral no pra zo de dez dias úte is da data
de re a li za ção do sor te io e se rão apli ca dos
ex clu si var nen te em pro gra mas e pro je tos de 
for ma ção de re cur sos hu ma nos, de pre pa ra -
ção téc ni ca, ma nu ten ção de atle tas, bem
como de par ti ci pa ção em even tos des por ti -
vos;

– no § 4º, que os Mi nis té ri os da Edu -
ca ção e do Espor te e Tu ris mo de vam ser ci -
en ti fi ca dos dos pro je tos re fe ri dos no in ci so II 
do § 3º;

– no § 5º, que ca be rá ao Tri bu nal de
Con tas da União fis ca li zar a apli ca ção dos
re cur sos re pas sa dos.

II – Aná li se

Por oca sião de sua tra mi ta ção no Se na do Fe de -
ral, já ti ve mos opor tu ni da de de ma ni fes tar nos so apo -
io à ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Pe dro Piva. Em pa re -
cer exa ra do nes sa mes ma Co mis são de Edu ca ção,
re co nhe ce mos o lou vá vel sig ni fi ca do da me di da, uma 
vez que o es por te bra si le i ro não tem re ce bi do, nem
por par te do Po der Pú bli co, nem por par te do in ves ti -
dor pri va do, o su por te fi nan ce i ro in dis pen sá vel para o
seu com ple to de sen vol vi men to.

De fato, a Lei nº 9.615, de 1998, pre vê como re -
cur sos para o des por to, nos ter mos do art. 56:

Art. 56. Os re cur sos ne ces sá ri os ao fo -
men to das prá ti cas des por ti vas for ma is e
não-formais a que se re fe re o art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral se rão as se gu ra dos em 
pro gra mas de tra ba lho es pe cí fi cos cons tan -
tes dos or ça men tos da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além
dos pro ve ni en tes de:

I – fun dos des por ti vos;
II – re ce i tas ori un das de con cur sos de

prog nós ti cos;
III – do a ções, pa tro cí ni os e le ga dos;
IV – prê mi os de con cur sos de prog -

nós ti cos da Lo te ria Espor ti va Fe de ral não
re cla ma dos nos pra zos re gu la men ta res;

 



V – in cen ti vos fis ca is pre vis tos em lei;
VI– ou tras fon tes.

Espe ci fi ca men te com re la ção aos re cur sos para 
o des por to olím pi co, ob je to da pre sen te pro po si ção, a 
Lei Pelé des ti na res pec ti var nen te ao Co mi tê Olím pi co 
Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro, anu al -
men te, a ren da lí qui da to tal de um dos tes tes da Lo te -
ria Espor ti va Fe de ral. Nos anos de re a li za ção dos Jo -
gos Olím pi cos e Jo gos Pa na me ri ca nos é des ti na da a
ren da lí qui da de um se gun do tes te para cada uma
das en ti da des.

Como se vê, é ex tre ma men te li mi ta do e in su fi ci -
en te o mon tan te des ti na do ao des por to olím pi co, ten -
do em vis ta sua im por tân cia para a pro je ção do nome
do Bra sil à po si ção de des ta que no ce ná rio in ter na ci -
o nal. Em suas di fe ren tes mo da li da des, lon ge de con fi -
gu rar ati vi da de de ní vel se cun dá rio, o des por to olím -
pi co re pre sen ta uma ati vi da de so ci al re le van te, de -
ven do, por isso mes mo, cons ti tu ir tema per ma nen te
de aten ção do Par la men to bra si le i ro.

Nes se sen ti do, re a fir man do nos so po si ci o na -
men to an te ri or, en ten de mos ex tre ma men te ade qua -
do que se dote o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e o Co mi -
tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro de mon tan te adi ci o nal de
re cur sos, re cor ren do-se a for mas adi ci o na is de sub -
ven ção, como os con cur sos de prog nós ti cos, de
modo a com pen sar os dis pên di os que as ati vi da des
re que rem.

Além dis so, a pre sen te ini ci a ti va abre es pa ço
para uma efe ti va pro mo ção do es por te en tre nós, sem 
re cor rer à cri a ção de no vos in cen ti vos fis ca is e sem
in flu en ci ar no po der de atra ção dos jo gos lo té ri cos.
No te-se, tam bém, que a pro pos ta não mo di fi ca a re -
ce i ta fi nal dos con cur sos, já que o per cen tu al pro pos -
to será de du zi do do va lor des ti na do aos prê mi os.

De ou tra par te, de ve mos res sal tar o alto sig ni fi -
ca do so ci o e du ca ti vo da me di da ora sob aná li se, vez
que pro por ci o na rá a ab sor ção de con tin gen te ma i or
de cri an ças e jo vens para a prá ti ca des por ti va, ofe re -
cen do um novo ho ri zon te de vida para mu i tos de nos -
sos me no res. Da dos re cen tes de mons tram que o es -
por te pode ser uti li za do como ins tru men to de com ba -
te às dro gas e à mar gi na li za ção das cri an ças e de
que a prá ti ca es por ti va cons ti tui uma mo ti va ção mais
vi go ro sa do que o en si no for mal para me ni nos de rua, 
por exem plo.

Essas cri an ças cos tu mam pre te rir a es co la em
nome do tra ba lho, seja por con ta da im pos si bi li da de
de con ci liá-los, seja de vi do à ina de qua ção da es co la,
que des pre za o seu sa ber prá ti co e as suas ne ces si -
da des re a is de co nhe ci men to. Des se modo, re la ti va -

men te aos me ni nos de rua, a edu ca ção for mal fa lha
no sen ti do de abrir opor tu ni da des e pro por ci o nar, a
lon go pra zo, sua as cen são so ci al. Me re cem a me lhor
aco lhi da por par te do Par la men to bra si le i ro, por tan to,
as ini ci a ti vas que es ti mu lem pro gra mas e pro je tos
que con sa grem a prá ti ca des por ti va como ins tru men -
to de in clu são so ci al e ple na ci da da nia, por meio da
bus ca e de sen vol vi men to de no vos ta len tos es por ti -
vos.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, e enal te cen do, uma vez
mais, a ini ci a ti va do no bre Se na dor Pe dro Piva, so -
mos de pa re cer fa vo rá vel à apro va ção do Subs ti tu ti vo
apre sen ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 491, de 1999.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2001. – 

Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, Re la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Luiz Pon tes  
José Co e lho – Wal deck Orne las – Ro meu Tuma –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Val mir Ama ral – Ca sil do
Mal da ner – Emí lia Fer nan des – Álva ro Dias – Ma ri -
na Sil va – Hugo Na po leão – Gil vam Bor ges.

PARECER Nº 600, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio
Em pros se gui men to ao rito le gis la ti vo, vem ao

exa me des ta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos o
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de
Lei nº 491, de 1999, que “al te ra a re da ção do art. 9º da 
Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, des ti nan do ao
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co
Bra si le i ro os re cur sos dos con cur sos de prog nós ti cos
e lo te ri as fe de ra is e si mi la res que es pe ci fi ca”.

A pro po si ção, na for ma apre sen ta da pelo no bre
Se na dor Pe dro Piva, me di an te al te ra ção do art. 9º da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, ob je ti va va des ti nar ao
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro dois por cen to da ar re ca da -
ção bru ta dos con cur sos de prog nós ti cos, lo te ri as fe de ra -
is e si mi la res, su je i tos à au to ri za ção fe de ral, de du zin -
do-se este va lor do mon tan te des ti na do aos prê mi os.

Além dis so, de ter mi na va que ao Co mi tê Pa ra o lím -
pi co Bra si le i ro fos se con ce di da, anu al men te, a ren da lí -
qui da to tal de um dos tes tes da Lo te ria Espor ti va Fe de -
ral e, nos anos de re a li za ção de Jo gos Olím pi cos e de
Jo gos Pan-Americanos, des ti na da a ren da lí qui da de
um se gun do tes te para aten di men to da par ti ci pa ção de
de le ga ções na ci o na is nes ses even tos.



Com re fe rên cia à apli ca ção dos re cur sos as sim
ar re ca da dos, o Pro je to pre via a pos si bi li da de de que
fos sem apli ca dos em pro gra mas de edu ca ção es por ti -
va, de ca rá ter per ma nen te, vi san do à po pu la ção in fan -
to-juvenil, pre fe ren te men te as cri an ças ca ren tes. De ter -
mi na va, ain da, que to das as ati vi da des fi nan ci a das com 
os re cur sos ob je to da pro pos ta es ti ves sem su je i tas à
fis ca li za ção do Tri bu nal de Con tas da União.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Pro po si ção re ce -
beu emen da subs ti tu ti va in te gral que uti li za téc ni ca le -
gis la ti va di ver sa da ori gi nal, pro pon do al te ra ção do
art. 56, e não do art. 9º da Lei nº 9.615/98.

Do pon to de vis ta do con te ú do, o novo tex to pro -
pos to man tém a in te gra li da de da ini ci a ti va apre sen ta -
da pelo Se na dor Pe dro Piva, ape nas to man do ex plí ci -
tas as des ti na ções dos re cur sos pre vis tos. Des sa for -
ma, em um in ci so VII, acres ci do ao art. 56, o Subs ti tu -
ti vo re pro duz o texto apre sen ta do por Sua Exce lên cia,
pre ven do que “dois por cen to da ar re ca da ção bru ta dos
con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la -
res cuja re a li za ção es ti ver su je i ta a au to ri za ção fe de ral,
de du zin do-se este va lor do mon tan te des ti na do aos
prê mi os”, se jam des ti na dos ao des por to.

Ade ma is, me di an te o acrés ci mo de cin co pa rá -
gra fos ao ci ta do art. 56, o Subs ti tu ti vo es ta be le ce:

 –  no § 1º, que do to tal dos re cur sos
re sul tan tes do per cen tu al pre vis to aci ma, oi -
ten ta e cin co por cen to se rão des ti na dos ao
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e quin ze por
cen to ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro;

 –  no § 2º, que dos to ta is re fe ri dos no
§ 1º, dez por cen to de ve rão ser in ves ti dos
em des por to es co lar e cin co por cen to, em
des por to uni ver si tá rio;

 –  no § 3º, que os re cur sos re fe ri dos
no in ci so VII de ve rão ser re ce bi dos pe los
be ne fi ciá ri os di re ta men te da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral no pra zo de dez dias úte is da
data de re a li za ção do sor te io e se rão apli ca -
dos ex clu si va men te em pro gra mas e pro je -
tos de for ma ção de re cur sos hu ma nos, de
pre pa ra ção téc ni ca, ma nu ten ção de atle tas,
bem como de par ti ci pa ção em even tos des -
por ti vos;

 –  no § 4º, que os Mi nis té ri os da Edu -
ca ção e do Espor te e Tu ris mo de vam ser ci -
en ti fi ca dos dos pro je tos re fe ri dos no in ci so II 
do § 3º;

 –  no § 5º, que ca be rá ao Tri bu nal de
Con tas da União fis ca li zar a apli ca ção dos
re cur sos re pas sa dos.

II – Aná li se

Por oca sião de sua tra mi ta ção no Se na do Fe de -
ral, já ti ve mos opor tu ni da de de ma ni fes tar nos so apo -
io à ini ci a ti va do ilus tre Se na dor Pe dro Piva. Em pa re -
cer exa ra do na Co mis são de Edu ca ção, na qual o pro -
je to re ce beu pa re cer fa vo rá vel, re co nhe ce mos o lou -
vá vel sig ni fi ca do da me di da, uma vez que o es por te
bra si le i ro não tem re ce bi do, nem por par te do Po der
Pú bli co, nem por par te do in ves ti dor pri va do, o su por -
te fi nan ce i ro in dis pen sá vel para o seu com ple to de -
sen vol vi men to.

De fato, a Lei nº 9.615, de 1998, art. 56, pre vê o
se guin te:

Art. 56. Os re cur sos ne ces sá ri os ao fo -
men to das prá ti cas des por ti vas for ma is e
não-formais a que se re fe re o art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral se rão as se gu ra dos em 
pro gra mas de tra ba lho es pe cí fi cos cons tan -
tes dos or ça men tos da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além
dos pro ve ni en tes de:

I – fun dos des por ti vos;
II – re ce i tas ori un das de con cur sos de

prog nós ti cos;
III – do a ções, pa tro cí ni os e le ga dos;
IV – prê mi os de con cur sos de prog -

nós ti cos da Lo te ria Espor ti va Fe de ral não
re cla ma dos nos pra zos re gu la men ta res;

V – in cen ti vos fis ca is pre vis tos em lei;
VI – ou tras fon tes.

Especificamente com relação aos recursos
para o desporto olímpico, objeto da presente
proposição, a Lei Pelé destina respectivamente ao
Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê
Paraolímpico Brasileiro, anualmente, a renda líquida 
total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal.
Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e
Jogos Panamericanos é destinada a renda líquida
de um segundo teste para cada uma das entidades.

Como se vê, é ex tre ma men te li mi ta do e in su fi ci -
en te o mon tan te des ti na do ao des por to olím pi co, ten -
do em vis ta sua im por tân cia para a pro je ção do nome
do Bra sil à po si ção de des ta que no ce ná rio in ter na ci -
o nal. Em suas di fe ren tes mo da li da des, lon ge de con fi -
gu rar ati vi da de de ní vel se cun dá rio, o des por to olím -
pi co re pre sen ta uma ati vi da de so ci al re le van te, de -
ven do, por isso mes mo, cons ti tu ir tema per ma nen te
de aten ção do Par la men to bra si le i ro.

Nes se sen ti do, re a fir man do nos so po si ci o na men -
to an te ri or, en ten de mos ser ex tre ma men te ade qua do

 



que se dote o Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e o Co mi tê
Pa ra o lím pi co Bra si le i ro de mon tan te adi ci o nal de re cur -
sos, re cor ren do-se a for mas adi ci o na is de sub ven ção,
como os con cur sos de prog nós ti cos, de modo a com -
pen sar os dis pên di os que as ati vi da des re que rem.

Além dis so, a pre sen te ini ci a ti va abre es pa ço
para uma efe ti va pro mo ção do es por te en tre nós, sem 
re cor rer à cri a ção de no vos in cen ti vos fis ca is e sem
in flu en ci ar no po der de atra ção dos jo gos lo té ri co. No -
te-se, tam bém, que a pro pos ta não mo di fi ca a re ce i ta
fi nal dos con cur sos, já que o per cen tu al pro pos to será 
de du zi do do va lor des ti na do aos prê mi os.

De ou tra par te, de ve mos en fa ti zar o alto sig ni fi -
ca do so ci o e du ca ti vo da me di da ora sob aná li se, vez
que pro por ci o na rá a ab sor ção de con tin gen te ma i or
de cri an ças e jo vens para a prá ti ca des por ti va, ofe re -
cen do um novo ho ri zon te de vida para mu i tos de nos -
sos me no res. Da dos re cen tes de mons tram que o es -
por te pode ser uti li za do como ins tru men to de com ba -
te às dro gas e à mar gi na li za ção das cri an ças e de
que a prá ti ca es por ti va cons ti tui uma mo ti va ção mais
vi go ro sa do que o en si no for mal para me ni nos de rua, 
por exem plo.

Essas cri an ças cos tu mam pre te rir a es co la em
nome do tra ba lho, seja por con ta da im pos si bi li da de de
con ci liá-los, seja de vi do à ina de qua ção da es co la, que
des pre za o seu sa ber prá ti co e as suas ne ces si da des
re a is de co nhe ci men to. Des se modo, re la ti va men te aos
me ni nos de rua, a edu ca ção for mal fa lha no sen ti do de
abrir opor tu ni da des e pro por ci o nar, a lon go pra zo, sua
as cen são so ci al. Me re cem a me lhor aco lhi da por par te
do Par la men to bra si le i ro, por tan to, as ini ci a ti vas que es -
ti mu lem pro gra mas e pro je tos que con sa grem a prá ti ca
des por ti va como ins tru men to de in clu são so ci al e ple na
ci da da nia, por meio da bus ca e de sen vol vi men to de no -
vos ta len tos es por ti vos.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, re i te ra mos o voto apre sen ta -
do na Co mis são de Edu ca ção, enal te cen do, uma vez
mais, a ini ci a ti va do no bre Se na dor Pe dro Piva, ma ni -
fes tan do-nos fa vo ra vel men te à apro va ção do Subs ti -
tu ti vo apre sen ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 491, de 1999.

Sala da Co mis são. – Lú cio Alcân ta ra, Pre si -
den te – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor – Car -
los Be zer ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Melo – Pe dro
Piva – Gil ber to Mes tri nho – Lú dio Co e lho – Jor ge
Bor nha u sen – Ro ber to Sa tur ni no – Bel lo Par ga –
Pa u lo Sou to – Edu ar do Su plicy – Nova da Cos ta.

PARECER Nº 601, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 122, de
2001, (nº 416/2001, na ori gem) do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca sub me ten do à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor Ro nal do Por to Ma ce do Jú ni or,
para exer cer o car go de Con se lhe i ro do
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca – CADE.

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -
ção se cre ta re a li za da em 19 de ju nho de 2001, apre -
ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor
Pa u lo Sou to so bre a Men sa gem nº 122, de 2001, opi -
na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor Ro nal do
Por to Ma ce do Jú ni or, para exer cer o car go de Con se -
lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô -
mi ca – CADE, por 15 vo tos fa vo rá ve is, 2 con trá rio(s) e 
uma abs ten ção.

Sala das Co mis sões, 19 de ju nho de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – Pa u lo Sou to, Re la tor –
João Alber to Sou za – Ge ral do Melo – José Agri pi -
no – Lú dio Co e lho – He lo í sa He le na – José Alen -
car – Wel ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Fre -
i tas Neto – Nova da Cos ta – Bel lo Par ga – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ney Su as su na – Fran ce li no
Pe re i ra – Osmar Dias – Pe dro Piva.

Re la tó rio 

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, atra vés da

men sa gem em epí gra fe, sub me te à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Ro nal do Por to
Ma ce do Jú ni or para exer cer o car go de Con se lhe i ro
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca —
CADE, do Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da to de dois 
anos.

O in di ca do for mou-se em Di re i to, em 1985, e em 
Ciên ci as So ci a is, em 1987, pela Uni ver si da de de São
Pa u lo. Con clu iu, em 1987, os cré di tos do Cur so de
Mes tra do em Fi lo so fia da Uni ver si da de de São Pa u lo,
ten do ob ti do o tí tu lo de mes tre em 1993. Nes se mes -
mo ano, in gres sou no pro gra ma de dou to ra men to jun -
to ao De par ta men to de Fi lo so fia e Te o ria Ge ral do Di -
re i to da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de São
Pa u lo, ten do con clu í do o Dou to ra do em 1997. Con clu -
iu pro gra ma de ”Vi si ting Scho lar“ jun to à Har vard Law
Scho ol, em 1996 (dou to ra men to so bre te o ria con tra -
tu al e con tra tos de con su mo). Em 1998, ob te ve apro -



va ção no con cur so para pro fes sor de So ci o lo gia na
Fun da ção Ge tú lio Var gas.

Exer ceu di ver sas ati vi da des do cen tes, en tre as
qua is:

— Pro fes sor do Pro gra ma Espe ci al de
Tre i na men to da CAPES (PET-CAPES) na
área de Di re i to jun to à USP (1992-1993);

— Pro fes sor de So ci o lo gia Ju rí di ca na
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de São
Ju das Ta deu — SP (1993-1994);

— Pro fes sor de Fi lo so fia do Di re i to na
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
Gu a ru lhos (1997);

— Pro fes sor de Di re i to do Con su mi dor 
na Esco la Pa u lis ta da Advo ca cia (1998);

— Pro fes sor de Fi lo so fia do Di re i to e
So ci o lo gia do Di re i to na Fa cul da de de Di re i -
to da Insti tu i ção To le do de Ensi no (ITE) —
Ba u ru (1997-2000);

— Pro fes sor de So ci o lo gia Ju rí di ca e
Di re i to do Con su mi dor no Cur so de
Pós-Graduação em Di re i to Sa ni tá rio or ga ni -
za do na Fa cul da de de Sa ú de Pú bli ca da
Uni ver si da de de São Pa u lo jun to ao
CEPEDISA (Cen tro de Pes qui sa em Di re i to
Sa ni tá rio) (1998 – 2000);

— Pro fes sor de Di re i to Ambi en tal no
cur so de Pós-Graduação latu sen su na
UNICASTELO — Uni ver si da de Cas te lo
Bran co (2000);

— Pro fes sor de Fi lo so fia do Di re i to e
Di re i to do Con su mi dor na Esco la Su pe ri or
do Mi nis té rio Pú bli co no ”IV Cur so de Espe -
ci a li za ção em Di re i tos Di fu sos e Co le ti vos“
(2000); e

– Pro fes sor de Di re i to de Aper fe i ço a -
men to em Di re i to e Pro ces so do Con su mi -
dor na Esco la Pa u lis ta de Advo ca cia (2000).

O can di da to exer ceu di ver sas ou tras ati vi da des
de pes qui sa e for ma ção; con sul to ria ci en tí fi ca; par ti ci -
pa ção em con se lhos edi to ri a is de re vis tas ci en tí fi cas,
em or ga ni za ções ci en tí fi cas e em co mis sões e es tu do 
e pes qui sa.

Tem li vros e ar ti gos pu bli ca dos, tan to no Bra sil
como no ex te ri or, bem como di ver sos en sa i os e tra ba -
lhos aca dê mi cos.

Par ti ci pou de ban cas, co mis sões exa mi na do ras
de qua li fi ca ção, mes tra do, dou to ra do e in gres so na
car re i ra aca dê mi ca, e atu ou como ori en ta dor de te -
ses, dis ser ta ções e tra ba lhos.

A aná li se de seu cur ri cu lum vi tae re ve la que o
can di da to re ú ne os atri bu tos ne ces sá ri os para o ple -
no de sem pe nho do car go para o qual foi in di ca do pelo 
Exmo. Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Em vis ta do ex pos to, aten den do ao que es ta be -
le ce o art. 52, in ci so III, alí nea f da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, com bi na do com o art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de
ju nho de 1994, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga -
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Ro nal do Por to Ma ce do Jú ni or, cons tan te da re fe ri da
men sa gem pre si den ci al, para o car go de Con se lhe i ro 
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca, do 
Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da to de dois anos:

Sala da Co mis são. – Lú cio Alcân ta ra, Pre si -
den te – Pa u lo Sou to, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL A MESA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va 
do Bra sil

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

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

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

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................

LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Trans for ma o Con se lho Admi nis tra -
ti vo de De fe sa Eco nô mi ca (CADE) em Au -
tar quia, dis põe so bre a pre ven ção e a re -
pres são às in fra ções con tra a or dem eco -
nô mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO II
Da Com po si ção do Con se lho

Art. 4º O Ple ná rio do Cade é com pos to por um
Pre si den te e seis Con se lhe i ros es co lhi dos den tre ci -
da dãos com mais de trin ta anos de ida de, de no tó rio
sa ber ju rí di co ou eco nô mi co e re pu ta ção ili ba da, no -
me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de
apro va dos pelo Se na do Fe de ral. (Re da ção dada pela
Lei nº 9.021, de 30-3-95)

 



PARECER Nº 602, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 45, de 2001 (nº 4.210, de 2001,
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, que al te ra o art.
295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu -
bro de 1941 — Có di go de Pro ces so Pe -
nal, que tra ta de pri são es pe ci al.

Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet

I – Re la tó rio

Esta Co mis são pro ce de, em re gi me de ur gên -
cia, ao exa me do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2001 (nº 4.210, de 2001, na Casa de ori gem), de ini ci -
a ti va do Exe cu ti vo, que tem por ob je ti vo acres cen tar
ao art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro
de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, dis po si ti vos re -
la ti vos à pri são es pe ci al.

Ao art. 295 são pro pos tos cin co pa rá gra fos, com 
vis tas a es ta be le cer que a pri são es pe ci al con sis te
ex clu si va men te no re co lhi men to a lo cal di ver so da
pri são co mum (§ 1º), e que na fal ta de es ta be le ci men -
to es pe cí fi co para o pre so es pe ci al seu re co lhi men to
será em cela dis tin ta, do mes mo es ta be le ci men to (§
2º), en ten den do-se por cela es pe ci al o alo ja men to co -
le ti vo, des de que se aten dam aos re qui si tos ge ra is de
sa lu bri da de (§ 3º), de fe so o trans por te do pre so es pe -
ci al em com pa nhia do pre so co mum (§ 4º), po rém
man ti dos os de ma is di re i tos e de ve res do pre so es pe -
ci al, idên ti cos aos do pre so co mum até por que os de -
ma is di re i tos do pre so já es tão as se gu ra dos na Lei de
Exe cu ção Pe nal.

A pre sen te pro po si ção foi ela bo ra da por su ges -
tão da Co mis são de Ju ris tas cons ti tu í da pela Por ta ria
do Mi nis tro da Jus ti ça nº 61, de 20 de ja ne i ro de 2000,
pre si di da pela Pro fes so ra Ada Pel le gri ni Gri no ver.

O pro je to teve por es co po a ex tin ção de pri vi lé gi -
os in jus ti fi ca dos dos pre sos es pe ci a is, res trin gin do o
con ce i to de pri são es pe ci al às con di ções de se gu ran -
ça, sa ú de e dig ni da de hu ma na de in di ví du os que em
ra zão das fun ções exer ci das não po dem, en quan to
pro vi so ri a men te en car ce ra dos, se rem co lo ca dos jun -
to a pre sos co muns.

A pre vi são de vi gên cia é con co mi tan te com a da 
pu bli ca ção da nor ma (art. 2º).

II – Aná li se

A pro pos ta está com pre en di da na com pe tên cia
le gis la ti va pri va ti va da União, ten do em vis ta o pre ce i -

tu a do no in ci so I do art. 22 da Lei Ma i or, se gun do o
qual com pe te pri va ti va men te à União le gis lar so bre
di re i to pro ces su al pe nal.

Nos ter mos do art. 48, tam bém da Cons ti tu i ção
Fe de ral, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre to -
das as ma té ri as de com pe tên cia da União.

A ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca é le gí ti ma,
a teor do que es ta be le ce o art. 61 da Car ta Mag na.

No ge ral, a pro po si ção ob je ti va apri mo rar a le -
gis la ção pro ces su al pe nal, uma vez que o pro je to
vem pre en cher uma la cu na no or de na men to ju rí di co.

O Có di go de Pro ces so Pe nal, em seu art. 295,
es ta be le ce as pes so as e as ca te go ri as que têm di re i -
to à pri são es pe ci al, sem con tu do de fi nir no que con -
sis te tal pri são es pe ci al.

A de fi ni ção do que con sis tia a pri são es pe ci al es -
ta va no art. 3º, do De cre to nº 38.016, de 5 de ou tu bro de
1955. Con tu do, o men ci o na do de cre to veio a ser re vo -
ga do pelo De cre to nº 11, de 18 de ja ne i ro de 1991.

De se des ta car que a re vo ga ção de tal di plo ma
pas sou de sa per ce bi da, pois não cons ta va em vá ri os
ban cos de da dos a re vo ga ção do De cre to de 1955.
Aliás, os Tri bu na is con ti nu a vam a apli cá-lo, como se
em vi gor es ti ves se.

Con tu do, cons ta ta da a la cu na, im põe-se o seu
ime di a to pre en chi men to, para que tal tema, de gran -
de im por tân cia, vol te a ter uma dis ci pli na le gal.

Este é o ob je ti vo do pre sen te pro je to, que res -
trin ge as “re ga li as” da pri são es pe ci al, ba si ca men te,
ao di re i to de ser pre so em lo cal dis tin to dos de ma is
pre sos pro vi só ri os, bem como de ser trans por ta do se -
pa ra da men te.

Por ou tro lado, com re la ção à emen da apro va da
na Câ ma ra dos De pu ta dos, no sen ti do de con fe rir
tam bém aos po li ci a is mi li ta res o di re i to à pri são es pe -
ci al, a mes ma me re ce ser man ti da.

O Có di go de Pro ces so Pe nal já as se gu ra o di re i -
to à pri são es pe ci al aos po li ci a is ci vis dos Esta dos e
Ter ri tó ri os (CPP, art. 295, inc. XI). Já os po li ci a is ci vis
da União e do Dis tri to Fe de ral têm tal di re i to as se gu -
ra do pela Lei nº 4.878/65 (art. 40). Por fim, o di re i to à
pri são es pe ci al dos po li ci a is mi li ta res está pre vis to no
Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar, no art. 242 , le tra f.

Na ver da de, o que a emen da apre sen ta da na Câ -
ma ra dos De pu ta dos fez foi ape nas tra zer para o cor po
do Có di go de Pro ces so Pe nal dis po si ti vo que se en con -
tra va em lei es pe ci al. Des ta que-se ain da que, do pon to
de vis ta da téc ni ca le gis la ti va, a emen da aten de aos ter -
mos da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.



Qu an to ao mé ri to da emen da, a mes ma é ade -
qua da e ne ces sá ria. Ne gar aos po li ci a is mi li ta res o di -
re i to à pri são es pe ci al equi va le ria a ins ti tu ir, do pon to
de vis ta prá ti co, a pena de mor te para tais pes so as.

Assim sen do, a pro pos ta aten de aos
pré-requisitos de cons ti tu ci o na li da de e de ju ri di ci da de.

III – Voto

Di an te de todo o ex pos to, con cluo que o pro je to
de lei sub me ti do ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com pe ten te, tam bém, nos
ter mos do art. 101, II, 4 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, para ava li ar o mé ri to da pro pos ta, vem aten der
aos re cla mos da so ci e da de no sen ti do de que as pes -
so as que pra ti ca ram cri mes não go zem de re ga li as
que afron tam a to dos os ci da dãos de bem.

Com ful cro nas con si de ra ções pre ce den tes, vo -
ta mos pela Apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 45, de 2001 (nº 4.210, de 2001, na Casa de ori -
gem), por cum prir os re qui si tos de cons ti tu ci o na li da -
de, ju ri di ci da de e for ma re gi men tal.

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ra mez Te bet, Re la tor –
José Fo ga ça – Álva ro Dias – Ger son Ca ma ta – Se -
bas tião Ro cha – Bel lo Par ga – Ro meu Tuma –
Osmar Dias – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Lú dio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA , ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil

....................................................................................
Art. 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:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

19, de 4-6-98:
“XV — fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
....................................................................................

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das 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, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º – São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:

 



I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das; 

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.“

§ 2º - A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

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

LEI Nº 4.878, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1965

Dis põe so bre o re gi me ju rí di co pe -
cu li ar dos fun ci o ná ri os po li ci a is ci vis da
União e do Distri to Fe de ral.

CAPÍTULO VI
Da Pri são Espe ci al

Art. 40. Pre so pre ven ti va men te, em fla gran te ou
em vir tu de de pro nún cia, o fun ci o ná rio po li ci al, en -
quan to não per der a con di ção de fun ci o ná rio, per ma -
ne ce rá em pri são es pe ci al, du ran te o cur so da ação
pe nal e até que a sen ten ça tran si te em jul ga do.

§ 1º O fun ci o ná rio po li ci al nas con di ções deês te
ar ti go fi ca rá re co lhi do a sala es pe ci al da re par ti ção
em que sir va, sob a res pon sa bi li da de do seu di ri gen -

te, sen do-lhe de fe so exer cer qual quer ati vi da de fun ci -
o nal, ou sair da re par ti ção sem ex pres sa au to ri za ção
do Ju í zo a cuja dis po si ção se en con tre.

§ 2º Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al o de cre to de
de mis são, será o ex-funcionário en ca mi nha do, des de 
logo, a es ta be le ci men to pe nal, onde per ma ne ce rá em 
sala es pe ci al, sem qual quer con ta to com os de ma is
pre sos não su je i tos ao mes mo re gi me, e, uma vez
con de na do, cum pri rá a pena que lhe te nha sido im -
pos ta, nas con di ções pre vis tas no pa rá gra fo se guin te.

§ 3º Tran si ta da em jul ga do a sen ten ça con de na -
tó ria, será o fun ci o ná rio en ca mi nha do a es ta be le ci -
men to pe nal, onde cum pri rá a pena em de pen dên cia
iso la da dos de ma is pre sos não abran gi dos por esse
re gi me, mas su je i to, como eles, ao mes mo sis te ma
dis ci pli nar e pe ni ten ciá rio.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

DECRETO Nº 38.016,
  DE 5 DE OUTUBRO DE 1955

Re gu la men ta a pri são es pe ci al.

.........................................................................
Art. 3º – É as se gu ra do ao de ti do:
I – Alo ja men to con díg no, ali men ta ção e re cre io.

Qu an do o alo ja men to for co le ti vo se rão ou vi dos os re -
co lhi dos, sem pre que pos sí vel, para a or ga ni za ção
dos gru pos.

II – O uso do seu pró prio ves tuá rio, guar da do o
de co ro de vi do aos com pa nhe i ros de pri são e ao Esta -
be le ci men to.

III – Assis tên cia de seus ad vo ga dos, sem res tri -
ções, du ran te o ho rá rio nor mal de ex pe di en te.

IV – Vi si ta de pa ren tes e ami gos em ho rá rio pre -
vi a men te fi xa do.

V – Vi si ta de as cen den tes, des cen den tes, ir -
mãos e côn ju ge do de ti do, du ran te o ex pe di en te, sem
ho rá rio de ter mi na do. Em ca sos ex cep ci o na is, a Cri té -
rio do Di re tor ou Co man dan te, po de rá a vi si ta ini ci -
ar-se e pro lon gar-se fora do ho rá rio de ex pe di en te.



VI – Re cep ção e trans mis são de cor res pon dên -
cia li vre men te, sal vo nos ca sos em que a au to ri da de
com pe ten te re co men dar cen su ra pré via.

VII – Assis tên cia re li gi o sa, sem pre que pos sí vel.
VIII  – Assis tên cia de mé di co par ti cu lar. Qu an do

os me di ca men tos re ce i ta dos fo rem ad qui ri dos ou ma -
ni pu la dos fora, es ta rão su je i tos à ve ri fi ca ção pelo
Ser vi ço Mé di co do Esta be le ci men to.

IX – Ali men ta ção en vi a da pela fa mí lia ou ami -
gos, em ca sos es pe ci a is e com au to ri za ção do Di re tor 
ou Co man dan te.

X – Trans por te di fe ren te do em pre ga do para os
pre sos co muns.

XI – Di re i to de re pre sen tar, des de que o faça em
ter mos res pe i to sos e por in ter mé dio do Di re tor ou Co -
man dan te. As pe ti ções in sul tu o sas ou com ex pres sões
me nos re co men dá ve is não se rão en ca mi nha das.

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

DECRETO Nº 11, DE 18 DE JANEIRO DE 1991

Apro va a Estru tu ra Re gi men tal do
Mi nis té rio da Jus ti ça, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

DECRETO-LEI Nº 1.002,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 (*)

Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar.

.........................................................................
Art. 242. Se rão re co lhi dos a quar tel ou a pri são

es pe ci al, à dis po si ção da au to ri da de com pe ten te,
quan do su je i tos a pri são, an tes de con de na ção  ir re -
cor rí vel:

..........................................................................
f) os ofi ci a is das For ças Arma das, das Po lí ci as e 

dos Cor pos de Bom be i ros, Mi li ta res, in clu si ve os da
re ser va, re mu ne ra da ou não, e os re for ma dos;

..........................................................................
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) –

Do Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção, cons tam
men sa gens pre si den ci a is en ca mi nhan do os Pro je -
tos de Lei n.ºs 14 a 18, de 2001-CN, que vão à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 25/6 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 03/8 pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 08/8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 18/8 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 13 de ju -
nho de 2001 e pu bli cou no dia 15 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.154, que ”Abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia, no va lor de R$ 35.598.186,00, para os fins
que es pe ci fi ca“.

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

PSB

Ro ber to Sa tur ni no Ade mir Andra de

*PTB

Arlin do Por to
1.Fer nan do Be zer ra

DEPUTADOS

Ti tu la res 
Su plen tes

PSDB

Ju tahy Ju ni or Ri car do Fer ra ço
Nar cio Ro dri gues Se bas tião Ma de i ra

 



Blo co (PFL/PST)

José Car los Cou ti nho Mil ton Bar bo sa
Luiz Du rão Ma u ro Fe cury

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 (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues
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 20-6-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 21-6-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 20-6-2001 – 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 29-6-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 14-7-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men tos 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:

REQUERIMENTO Nº 327, DE 2001

Nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter no,
re que i ro que so bre Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
145, de 2001, que além da Co mis são de Assun tos
So ci a is, cons tan te do des pa cho ini ci al, de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça.

Jus ti fi ca ção

A obra em ques tão re quer au to ri za ção do Con -
gres so me di an te lei com ple men tar. Por não con tar
ain da com este ins tru men to le gal, in clu si ve, este em -
pre en di men to en con tra-se sus pen so por de ter mi na -
ção da Jus ti ça Fe de ral. Além des sa ra zão, a Jus ti ça
en ten de que não es tão aten di das as se guin tes dis po -
si ções cons ti tu ci o na is:

1. Os ín di os têm di re i tos so bre as ter ras que
tra di ci o nal men te ocu pam (art. 231, ca put e § 1º) , 
e qual quer “apro ve i ta men to dos re cur sos hí dri -
cos, in clu í dos os po ten ci a is ener gé ti cos” em seus 
ter ri tó ri os “só po dem ser efe ti va dos com au to ri za -
ção do Con gres so Na ci o nal, ou vi das as co mu ni -
da des afe ta das, fi can do-lhes as se gu ra da a par ti -
ci pa ção nos re sul ta dos da la vra, na for ma da lei”
(art. 231, § 3º.)"; não têm efe i to ju rí di co os atos
que te nham por ob je to a ex plo ra ção de re cur sos
em ter ras in dí ge nas (in clu í dos solo, rios e la gos),
a não ser em caso de “re le van te in te res se pú bli co 
da União, se gun do o que dis pu ser lei com ple -
men tar” (art. 231, § 6º).

2. A Jus ti ça Fe de ral não va li dou como oi ti va
qua li fi ca da, con for me o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o
acor do ce le bra do en tre duas or ga ni za ções in dí ge -
nas e a em pre sa em pre en de do ra da hi dre lé tri ca em
ques tão. A de ci são ju di ci al pres su põe que este é um 
caso em que está de fi ni da para o Con gres so Na ci o -
nal a obri ga ção de ou vir com im par ci a li da de os in te -
res sa dos.

3. Para que a au to ri za ção do Con gres so Na ci -
o nal pro du za os efe i tos ju rí di cos que se pre ten de, é
ne ces sá rio, além do re le van te in te res se pú bli co da
União, que se de fi nam em lei com ple men tar os cri té -
ri os e con di ções se gun do os qua is tal em pre en di -
men to será ava li a do. Essa lei com ple men tar não
exis te ain da hoje, o que tor na in su fi ci en te e in cons ti -
tu ci o nal todo o ato que dela pres cin da.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. _ Se -
na do ra Ma ri na Sil va.

REQUERIMENT0 Nº 328, 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 em con -
jun to dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 111, de
2000, de mi nha au to ria, e 32, de 2001, de au to ria do 
Se na dor Ro ber to Fre i re, por tra ta rem de ma té ria
cor re la ta.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. _ Se -
na dor Álva ro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos se rão in clu í dos em Ordem
do Dia opor tu na men te.

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 241/01

Bra sí lia, 7 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 Pe dro Pe dros si an, como ti tu lar, e o De pu ta do
Ro mel Aní zio, como su plen te, em subs ti tu i ção aos
an te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis -
são Espe ci al, des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer
so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.152-2, de 1º de ju nho
de 2001 que, ”cria e ins ta la a Câ ma ra de Ges tão da
Cri se de Ener gia Elé tri ca, do Con se lho de Go ver no,
es ta be le ce di re tri zes para pro gra mas de en fren ta -
men to da cri se de ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi -
dên ci as“.

Aten ci o sa men te. _ De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

Ofí cio nº 266/01

Bra sí lia, 7 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 Jair Bol so na ro, como ti tu lar, e o De pu ta do Eni -
val do Ri be i ro, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al, des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so -
bre a 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“.

Aten ci o sa men te. _ De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

Ofí cio nº 267/01

Bra sí lia, 19 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 Va dão Go mes, como ti tu lar, e o De pu ta do Pe dro
Pe dros si am, como su plen te, em subs ti tu i ção aos an -
te ri or men te in di ca dos, para in te gra rem a Co mis são
Espe ci al, des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer so -
bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.149, de 29 de maio de
2001 que, ”au to ri za a cri a ção de me ca nis mo de com -
pen sa ção des ti na do a vi a bi li zar a ma nu ten ção de
pre ços cons tan tes para o gás na tu ral, e dá ou tras pro -
vi dên ci as“.

Aten ci o sa men te. _ Dpu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

OF. PSDB/Nº 269/2001

Bra sí lia,  20 de ju nho de 2001

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

Fran co em subs ti tu i ção ao De pu ta do Adol fo Ma ri nho
para in te grar, como mem bro su plen te, a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

Aten ci o sa men te. _ De pu ta do Ju tahy Ju ni or, Lí -
der do PSDB.

OF/LID/Nº 163/2001

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

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

Eu ge nio em subs ti tu i ção ao meu nome, na vaga de ti -
tu lar, e o De pu ta do Cle men ti no Co e lho na con di ção
de su plen te, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Pe dro Eu -
gê nio, para in te gra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men to Pú bli co e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te. _ De pu ta do Ru bens Bu e no,
Lí der do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca -
ção ur gen te e de in te res se par ti dá rio.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Lí der. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de -
se jo re gis trar nes te ple ná rio o lan ça men to, pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ama nhã, às 11h,
no Pa lá cio da Alvo ra da, do pro gra ma Espor te na
Esco la.

Tra ta-se de opor tu na ini ci a ti va do Mi nis tro do
Espor te e Tu ris mo, Car los Mel les, des ti na da à di fu são 
do es por te nas nos sas es co las, be ne fi ci an do, em cur -
to pra zo, uma po pu la ção es ti ma da em 36 mi lhões de
pes so as, to das cri an ças. Essa ci fra equi va le à po pu -
la ção da Argen ti na, o que dá bem uma idéia do al can -
ce do Pro gra ma. 

Ao ide a li zar o pro je to, o Mi nis tro Car los Mel les
re ce beu, des de logo, o apo io dos atle tas e dos
ex-atletas bra si le i ros que in te gram a Câ ma ra Se to ri al
do Espor te e a Co mis são Na ci o nal de Atle tas. O

 



Espor te na Esco la é um pro gra ma que se des ta ca
pela sin ge le za, cri a ti vi da de e pra ti ci da de. 

Esti ve on tem com o Mi nis tro Car los Mel les, que
me trans mi tiu por me no res so bre essa nova pro gra -
ma ção, que, como ele bem sa li en tou, foi con ce bi da
para mu dar uma si tu a ção ain da exis ten te no País.
Será um pro je to que atu a rá como pro pul sor da me lho -
ria do de sem pe nho es por ti vo das nos sas ge ra ções.
E, ao mes mo tem po e como con se qüên cia, para o
pró prio de sen vol vi men to so ci al e da ci da da nia. 

Ve nho acom pa nhan do a tra je tó ria do Mi nis tro
Car los Mel les à fren te do Mi nis té rio do Espor te e Tu -
ris mo e, por isso, es tou cer to de que essa sua ini ci a ti -
va de cor re de seu em pe nho em apri mo rar a prá ti ca
do es por te no País, le van do em con ta a com pe tên cia
do Go ver no de cri ar ins tru men to para ações que as -
se gu rem o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co.

Para tor nar re a li da de o Espor te na Esco la, nes -
te ano, o Mi nis tro re ser vou re cur sos da or dem de
R$234 mi lhões, mon tan te que as se gu ra rá a im plan ta -
ção e a mo der ni za ção da in fra-estrutura es por ti va em
co mu ni da des ca ren tes, a ca pa ci ta ção de re cur sos
hu ma nos em es por te e la zer e a im plan ta ção de nú -
cle os de es por te. 

Ade ma is e pre o cu pa do com a con ti nu i da de do
pro je to, o Mi nis tro con du ziu en ten di men tos en tre o
Exe cu ti vo e o Le gis la ti vo, vi san do, as sim, a ca das trar
o Pro gra ma Espor te na Esco la no Pla no Plu ri a nu al. 

Não será ne ces sá rio des ta car aqui que o es por -
te, além de cons ti tu ir ve í cu lo de edu ca ção, pro mo ve a
ab sor ção de va lo re fun da men ta is, como o res pe i to ao 
pró xi mo, re gra de ci vi li da de e de con vi vên cia, dis ci pli -
na e ci vis mo. 

Por in ter mé dio do es por te, apren dem-se no vas
ati tu des, ado tam-se no vos com por ta men tos e ad qui -
re-se sen so de res pon sa bi li da de. E, ao mes mo tem -
po, per mi te aos pra ti can tes – in de pen den te men te de
gos tos, pre fe rên ci as, ida des, sexo, cul tu ras e ra ças –
a fi xa ção de me tas de me lho ria e vi são de fu tu ro.

Não bas tas sem to dos es ses atri bu tos, o es por -
te, por ca rac te rís ti cas sin gu la res, aon de o Esta do e
seus apa re lhos não con se guem che gar, aju da a di -
fun dir os di re i tos so ci a is, ci vis e po lí ti cos aos qua is
sig ni fi ca ti vas par ce las da po pu la ção bra si le i ra ain da
não ti ve ram aces so.

Sr. Pre si den te, en ca mi nho à Mesa o do cu men to
Espor te na Esco la, pon to para o Bra sil. Espor te como
ins tru men to de de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co. 

So li ci to a trans cri ção nos Ana is da Casa das pá -
gi nas prin ci pa is, bá si cas, des te im por tan te pro gra ma
de mais de R$200 mi lhões.

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

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR FRANCELINO
PEREIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO,
INSERIDO NOS TERMOS DO ART. 210
DO REGIMENTO INTERNO.

A edu ca ção e o es por te de vem sem pre an dar jun tos. Com a

im plan ta ção do pro gra ma Espor te na Esco la, isto será uma re a li da -

de. A prá ti ca es por ti va for ta le ce não só a edu ca ção fí si ca, nem

como per mi te uma ma i or so ci a bi li da de, in te gra ção e acul tu ra ção

das cri an ças e ado les cen tes. É fun da men tal am pli ar as opor tu ni da -

des para a prá ti ca es por ti va em nos so país. Com a uni ver sa li za ção

do es por te, os alu nos te rão a opor tu ni da de de vi ven ci ar ex pe riên ci -

as que irão re per cu tir na sua qua li da de de vida, além de apren de -

rem a su pe rar obs tá cu los e ven cer de sa fi os.

O ob je ti vo é for mar ci da dãos que, no fu tu ro, te nham a pos si -

bi li da de de in te grar as re pre sen ta ções es por ti vas do país.

O es por te é um par ce i ro in dis pen sá vel na for ma ção dos jo -

vens bra si le i ros.

Mi nis té rio da Edu ca ção

Esti mu lar a prá ti ca es por ti va não deve mais fi car res tri ta a

dis cur sos e pa péis em cima da mesa. É che ga da a hora de de fi ni ti -

va men te en ten der que o es por te é mu i to mais do que tí tu los e tro -

féus na pra te le i ra. É um ins tru men to de in ser ção so ci al é fa tor im -

por tan te no de sen vol vi men to do ci da dão.

O Bra sil, ini cia hoje uma tra je tó ria que cer ta men te já nas ce

vi to ri o sa; o es por te como ve í cu lo de edu ca ção, dan do às cri an ças a 

chan ce de, por meio da prá ti ca es por ti va nas es co las, ab sor ver va -

lo res como res pe i to, res pon sa bi li da de e me tas a se rem atin gi das.

Em uma na ção de 36 mi lhões de cri an ças en tre 7 e 1 4 anos, 

2% da po pu la ção mun di al nes ta fa i xa etá ria, ma i or que a po pu la -

ção de pa í ses como Ho lan da, Gré cia, Argen ti na e Aus trá lia é fun -

da men tal que se abra os olhos para a im por tan te mis são de de mo -

cra ti zar a opor tu ni da de da prá ti ca es por ti va no país.

O Espor te na Esco la é a gran de dis pu ta, o ma i or de sa fio.

O Bra sil vai ocu par o lu gar mais alto do pó dio, ofe re cen do às

nos sas cri an ças e ado les cen tes con di ções de pra ti car o es por te

como ca mi nho de so ci a li za ção e de sen vol vi men to do ci da dão.

Com o pro gra ma Espor te na Esco la o país ga nha não

uma me da lha, um jogo, um cam pe o na to _ ga nha um fu tu ro me -

lhor.

Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo

O ESPORTE VAI À ESCOLA

O Go ver no Fe de ral está lan çan do o pro gra ma Espor te na
Esco la.

O Espor te na Esco la vem para mu dar uma si tu a ção his tó ri -

ca nas ques tões so ci a is, es por ti vas e cul tu ra is, pas san do a ser es -

ti mu la do, não só como ele men to pro pul sor da me lho ria do de sem -

pe nho es por ti vo dos bra si le i ros, mas como ele men to ge ra dor de

de sen vol vi men to so ci al e ci da da nia.



O que acon te ce hoje no mun do

O es por te nes te iní cio de sé cu lo é re co nhe ci do no mun do in -

te i ro como um dos fe nô me nos mais im por tan tes na vida so ci o cul tu -

ral das pes so as. O ce ná rio in ter na ci o nal mos tra da dos sur pre en -

den tes como o fato de que, ape sar de 92% dos 126 pa í -

ses-membros da Unes co, in clu í rem a Edu ca ção Fí si ca nos cur rí cu -

los es co la res, ape nas 31% pos su em ins ta la ções es por ti vas su fi ci -

en tes para a prá ti ca de es por tes, além de uma for ma ção ina de qua -

da de pro fes so res, com 30% das au las de Edu ca ção Fí si ca sen do

sa cri fi ca das em fa vor das ou tras dis ci pli nas.

O que acon te ce hoje no Bra sil

No país tam bém te mos de fi ciên ci as mu i to cla ras. Até aqui,

con ta mos com ape nas uma qua dra es por ti va para cada 6,42 es co -

las pú bli cas, ou seja, 1.300 alu nos por qua dra. Além dis so, fal ta ma -

te ri al es por ti vo e di dá ti co. Pre ci sa mos es ta be le cer a va lo ri za ção e

in te gra ção da Edu ca ção Fí si ca com as ou tras dis ci pli nas na com -

po si ção do cur rí cu lo es co lar além de uma abor da gem edu ca ci o nal

para o es por te.

O Espor te na Esco la é um pro gra ma de es tí mu lo à prá ti ca

e à cul tu ra do es por te nos es ta be le ci men tos de en si no fun da men -

tal de todo o Bra sil.

O ob je ti vo é de mo cra ti zar o aces so à prá ti ca e à cul tu ra do

es por te como ins tru men to edu ca ci o nal, vi san do o de sen vol vi men -

to in te gral das cri an ças, ado les cen tes e jo vens, como meio de for -

ma ção da ci da da nia e me lho ria da qua li da de de vida.

36 mi lhões de alu nos das es co las de en si no fun da men -
tal de todo o Bra sil se rão be ne fi ci a dos

Bas ta ana li sar a Cons ti tu i ção Bra si le i ra, a Car ta Eu ro péia

do Espor te, as ques tões so ci a is e de ci da da nia, para cons ta tar mos

que o es por te é um fe nô me no mun di al como ati vi da de que tra ta es -

sen ci al men te do ser hu ma no e suas re la ções con si go mes mo, com 

o ou tro e com o uni ver so em que vive. Re la ci o na o ho mem com a

sua qua li da de de vida em to dos os as pec tos.

No en tan to, os me i os de aces so ao Espor te não acom pa -

nham o cres ci men to das ne ces si da des.

No Bra sil essa re a li da de fica evi den ci a da quan do se tem

uma le gis la ção que re tra ta o es por te como ati vi da de pri mor di al

para o de sen vol vi men to da so ci e da de, mas que ao mes mo tem po

tem uma si tu a ção real que li mi ta o cum pri men to des ta mes ma le -

gis la ção.

Tudo isso é mo ti vo e ins pi ra ção para que, em sin to nia com o

Mi nis té rio da Edu ca ção, o Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, por

meio de sua Se cre ta ria Na ci o nal de Espor te, lan ce o pro gra ma

Espor te na Esco la.

Pon to a pon to

Pro cu ran do ga ran tir mu i to su ces so para o Espor te na
Esco la, al gu mas tá ti cas im por tan tes já es tão pro gra ma das.

Para 2001

1. Di vul gar o pro gra ma Espor te na Esco la em 100% dos

es ta be le ci men tos de en si no fun da men tal do país, mo bi li zan do a

Co mu ni da de Esco lar Na ci o nal para a im por tân cia do es por te como 

meio de for ma ção da ci da da nia e me lho ria da qua li da de de vida.

2. Pro mo ver cam pa nha pu bli ci tá ria de lan ça men to do

Pro gra ma Espor te na Esco la em todo o Bra sil.

3. Imple men tar Pro je to Pi lo to em to dos os es ta dos bra si le -

i ros, pro mo ven do a de mo cra ti za ção da prá ti ca es por ti va edu ca ci o -

nal e das au las de Edu ca ção Fí si ca, no con tra tur no e fi na is de se -

ma na.

4. Do tar es co las pú bli cas de ins ta la ções ade qua das à prá -

ti ca es por ti va.

5. Cri ar o Ca len dá rio Espor ti vo Esco lar Bra si le i ro.

6. Dis tri bu ir ma te ri al es por ti vo pro du zi do pelo pro je to Pin -

tan do a Li ber da de, do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo.

7. Edi tar e dis tri bu ir exem pla res de um Ma nu al de Instru -
ções para pro fes so res, mo ni to res, es ta giá ri os, co or de na do res e

es co las.

8. Pro du zir e ve i cu lar uma sé rie de 12 ví de os para a ca pa -

ci ta ção pela TV Esco la.

9. Ca pa ci tar co or de na do res, pro fes so res de Edu ca ção Fí -

si ca e es ta giá ri os.

l0. Co me mo rar o Dia do Espor te, 23 de Ju nho, em to das

as es co las de en si no fun da men tal do país.

11. Po ten ci a li zar os pro gra mas so ci a is Espor te So li dá rio

e Espor te Di re i to de To dos – da Se cre ta ria Na ci o nal de Espor te,

vin cu lan do as ba ses ope ra ci o nal e pe da gó gi ca nas es co las dos

mu ni cí pi os onde atu am, ofe re cen do a 250.000 cri an ças, ado les -

cen tes e jo vens

a opor tu ni da de de pra ti ca rem es por te como ins tru men to

edu ca ci o nal.

12. De sen vol ver Sis te ma Na ci o nal de Mo ni to ra men to do

pro gra ma Espor te na Esco la.

Ações a se rem de sen vol vi das

1. Cons tru ir ins ta la ções es por ti vas (qua dras, pis tas de
atle tis mo, pis ci nas e ou tras) em es co las, vi san do a di mi nu i ção

da re la ção quan ti da de de es pa ços es por ti vos cons tru í dos por es -

co la pú bli ca.

2. Apo i ar a re a li za ção de even tos es por ti vos es co la res,

vi san do o es ta be le ci men to de um Ca len dá rio Espor ti vo Esco lar

Bra si le i ro.

3. Re a li zar con cur sos te má ti cos de Espor te na Esco la,

vi san do a mo bi li za ção e in te gra ção de to dos os en vol vi dos no pro -

ces so es por ti vo es co lar as sim como pro mo ver e di vul gar tra ba lhos

e ini ci a ti vas vi to ri o sas do pro gra ma.

4. Implan tar e man ter Nú cle os de Espor te em es co las
pú bli cas, es ti mu lan do e de mo cra ti zan do o aces so à prá ti ca es por -

ti va para to dos os alu nos, in clu si ve os por ta do res de de fi ciên cia.

5. Ca pa ci tar pes so as em es por te es co lar, vi san do im ple -

men tar e dis se mi nar me to do lo gi as es por ti vas edu ca ci o na is que

pos sam ser uti li za das na de mo cra ti za ção da prá ti ca es por ti va

como ins tru men to de ci da da nia

 



6. Edi tar e dis tri bu ir ma te ri al téc ni co e di dá ti co para com -

ple men tar a ca pa ci ta ção de pes so as em es por te es co lar além de

con tri bu ir para a dis se mi na ção da pro pos ta do Espor te na Esco la.

7. Cri ar e ve i cu lar cam pa nhas de co mu ni ca ção para es ti -

mu lar a prá ti ca e a cul tu ra do Espor te na Esco la

O que será fe i to, lan ce por lan ce.

O pro gra ma Espor te na Esco la se efe ti va rá por meio da im -

plan ta ção de Nú cle os de Espor te na Esco la

O que é o nú cleo: é a cé lu la de exe cu ção do pro gra ma.

Cada es co la re pre sen ta rá um nú cleo e as sim será ca das tra da no

pro gra ma.

Qual a es tru tu ra de um nú cleo: os Nú cle os de Espor te na

Esco la se rão ca das tra dos da se guin te ma ne i ra:

Qu a is as ati vi da des que de ve rão ser de sen vol vi das pelo 
nú cleo?

! De ve rão ser de sen vol vi das, no mí ni mo, uma ati vi da de es -

por ti va in di vi du al e uma ati vi da de es por ti va co le ti va — su ge re-se

mo da li da des olím pi cas;

! Po de rão ser de sen vol vi das ati vi da des es por ti vas lú di cas e

que va lo ri zem e res ga tem a cul tu ra lo cal e re gi o nal;

! De ve rão ser de sen vol vi dos jo gos es por ti vos in ter clas ses;

! Qu al quer ou tra ati vi da de es por ti va que o nú cleo que i ra de -

sen vol ver

Como de vem ser de sen vol vi das as ati vi da des es por ti -
vas?

! Nas au las de Edu ca ção Fí si ca, oti mi zan do o es por te como

con te ú do des ta dis ci pli na;

! Em ho rá ri os ex tra tur no;

! Nos fi na is de se ma na, in clu in do a co mu ni da de nas ati vi da des.

Qu a is os be ne fí ci os que a es co la terá di re i to se tor nan -
do um nú cleo?

! Insta la ções es por ti vas, quan do não hou ver;

! Ma te ri al es por ti vo de ter mi na do pelo pró prio nú cleo;

! Bo las, re des e ou tros da dos pelo pro je to Pin tan do a Li ber -

da de, do SNE/MET;

! Pa ga men to de es ta giá rio para de sen vol vi men to das ati vi -

da des;

! Ca pa ci ta ção de co or de na do res, pro fes so res de Edu ca ção

Fí si ca e es ta giá ri os;

! Re ce bi men to de ma te ri al téc ni co e di dá ti co so bre o pro gra ma;

! Re a li za ção e par ti ci pa ção de jo gos do Ca len dá rio Espor ti -

vo Esco lar Bra si le i ro;

! Par ti ci pa ção em con cur sos na ci o na is, para alu nos, pro fes -

so res, es ta giá ri os e co or de na do res de nú cle os.

OBS.:Para cada be ne fí cio lis ta do exis tem cri té ri os es pe cí fi -

cos aos qua is os nú cle os de ve rão aten der

Como a es co la pode se ins cre ver no Pro gra ma?

A es co la po de rá se ins cre ver di re ta men te ou atra vés do Mu -

ni cí pio ou do Esta do, pre en chen do a fi cha de ade são e o for mu lá rio 

de ca das tro ane xos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to.

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 pela Sra. Ma ria do Car mo Alves,
Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– 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 Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
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, re cen te
pes qui sa do Insti tu to Da ta fo lha, di vul ga da pelo jor nal
Fo lha de S.Pa u lo no úl ti mo dia 10, re ve lou que o em -
pre sa ri a do bra si le i ro quer a in clu são do Bra sil na Área 
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas – ALCA, mas con si -
de ra que as me di das go ver na men ta is de apo io à em -
pre sa na ci o nal, vi san do à in te gra ção, são in su fi ci en -



tes; e mais: en quan to 12% dos en tre vis ta dos dis se ram
que o País está pre pa ra do para se in se rir no mer ca do
co mum pro pos to pe los Esta dos Uni dos, que re u ni rá
trin ta e qua tro pa í ses de todo o con ti nen te ame ri ca no –
à ex ce ção de Cuba – 44% afir ma ram o con trá rio. 

Pa ra le la men te à opi nião do em pre sa ri a do, se to -
res di ver sos da eco no mia na ci o nal e es pe ci a lis tas em 
eco no mia e co mér cio ex te ri or têm aler ta do o Go ver no 
bra si le i ro para os ris cos des se pro ces so de in te gra -
ção, que de ve rá con clu ir-se em 2005. Os Esta dos
Uni dos, como é do co nhe ci men to ge ral, têm pres si o -
na do o Go ver no bra si le i ro e os de ma is pa í ses do
Con ti nen te não só a fir ma rem os acor dos de in te gra -
ção, como tam bém a agi li za rem to das as eta pas, de
for ma a con clu ir o pro ces so no ano de 2003. A pres -
são ame ri ca na, que be i ra o cons tran gi men to, é um
ele men to a mais para que nós, bra si le i ros, re fli ta mos
pro fun da men te so bre a nos sa in ser ção na ALCA.

Não sou der ro tis ta nem ara u to da ca tás tro fe, mas
jul go-me no de ver de pas sar adi an te al gu mas ob ser va -
ções e ad ver tên ci as de es pe ci a lis tas, de va ri a dos ma ti -
zes ide o ló gi cos, acer ca des se pro ces so de in ter ven ção.
A mais gra ve das res tri ções que se fa zem à par ti ci pa ção 
do Bra sil na ALCA re fe re-se à as si me tria do es tá gio de
de sen vol vi men to e da eco no mia dos pa í ses en vol vi dos.
A de si gual da de de con di ções, aler tam os es tu di o sos,
pode le var os Esta dos Uni dos – de ten to res de um Pro -
du to Inter no Bru to de US$8 tri lhões e de um PIB to tal de 
US$11,4 tri lhões da re gião – a se be ne fi ci a ram ain da
mais des se acor do, res tan do aos pa í ses pe ri fé ri cos
uma si tu a ção de su bal ter ni da de.

O Jor nal dos Eco no mis tas, pu bli ca ção do Con -
se lho Re gi o nal do Sin di ca to dos Eco no mis tas e do Insti -
tu to dos Eco no mis tas do Rio de Ja ne i ro, in da ga, em sua 
edi ção bi mes tral de abril/maio úl ti mos, se a ALCA in te -
res sa ao Bra sil. A dis cus são, não bas tas se a imi nên cia
das ne go ci a ções mais adi an ta das, foi de sen ca de a da
tam bém pela ofen si va do go ver no ame ri ca no no sen ti do 
de ace le rar as eta pas de con so li da ção da ALCA. Essa
in ves ti da, como se sabe, re sul tou na exo ne ra ção do
Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães, con trá rio à
ade são bra si le i ra, da pre si dên cia do Insti tu to de Pes qui -
sas e Re la ções Exte ri o res do Ita ma raty. 

Os Esta dos Uni dos, com a ALCA – ad -
ver te o Emba i xa dor, ou vi do pelo Jor nal dos 
Eco no mis tas -, re a li za rão seu de síg nio his -
tó ri co de in cor po ra ção su bor di na da da Amé -
ri ca La ti na a seu ter ri tó rio eco nô mi co e à
sua área de in fluên cia po lí ti co-militar. Aliás – 
con ti nua -, esse é o ob je ti vo de cla ra do dos
Esta dos Uni dos com a ALCA: au men tar

suas ex por ta ções de bens e ser vi ços e seu
sal do co mer ci al com essa re gião, sem pre -
ju di car seus se to res sen sí ve is, ten do em
vis ta suas di fi cul da des de equi li brar seu co -
mér cio com ou tras re giões, como a União
Eu ro péia, o Ja pão e a Chi na, com quem
têm gran des dé fi cits. 

É pre ci so ob ser var, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que as ad ver tên ci as do Emba i xa dor Sa -
mu el Gu i ma rães não anu lam as van ta gens in trín se -
cas de um mer ca do uni fi ca do, re pre sen ta das pe las
am plas pos si bi li da des de in ten si fi ca ção co mer ci al,
cres ci men to eco nô mi co e even tu al men te ou tras,
como me lho ria da efi ciên cia pro du ti va. Não fos se as -
sim, o em pre sa ri a do na ci o nal es ta ria cer ran do fi le i ras 
con tra a ade são bra si le i ra à ALCA.

Se gun do Sa mu el Gu i ma rães, os Esta dos Uni -
dos, além das van ta gens co mer ci a is, eco nô mi cas e fi -
nan ce i ras, po dem até ace nar com a re du ção de bar -
re i ras não-tarifárias. ”Po rém – as si na la -, nada ga ran -
te que ou tras bar re i ras não-tarifárias não pos sam sur -
gir, re pro du zin do si tu a ção se me lhan te à que ocor reu
com a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.“

Na oca sião, lem bra Sa mu el Gu i ma rães, ar gu -
men tou-se que o Bra sil se ria be ne fi ci a do por que os
Esta dos Uni dos não uti li za ri am me di das uni la te ra is no
co mér cio com o Bra sil, mas não foi o que acon te ceu.
Até o mais des va i ra do dos bra si le i ros sabe que o go ver -
no ame ri ca no es ta be le ce bar re i ras para o nos so suco
de la ran ja, para os cal ça dos, para o aço e ou tros pro du -
tos de ex por ta ção. Há pou co, ti ve mos um elo qüen te
exem plo de como fun ci o na o co mér cio in ter na ci o nal
com a pro i bi ção do go ver no ca na den se de im por tar car -
ne bra si le i ra, sob o pre tex to de que o re ba nho na ci o nal
es ta ria con ta mi na do pela ”do en ça da vaca lou ca“. 

Aliás, em to dos es ses anos de glo ba li za ção
eco nô mi ca e de aber tu ra do mer ca do bra si le i ro, nos -
sa ba lan ça co mer ci al vem re gis tran do su ces si vos dé -
fi cits, que se ex pli cam pela po lí ti ca de li be ra da de va -
lo ri za ção cam bi al, mas tam bém pela ob so les cên cia
do nos so se tor pro du ti vo, pela au sên cia de uma efe ti -
va po lí ti ca in dus tri al e, tam bém, pela ti mi dez de nos sa 
po lí ti ca ex ter na. Impõe-se as si na lar, nes se caso, que
a glo ba li za ção, como já re co nhe ceu o pró prio Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, tem sido uma via
de mão úni ca para pre ju í zo nos so.

Na si tu a ção do Bra sil, a me lhor ati tu de nas ne -
go ci a ções in ter na ci o na is para Sa mu el Gu i ma rães se -
ri am en ten di men tos de ca rá ter mul ti la te ral na OMC,
evi tan do-se o com pro mis so de es ta be le cer ta ri fa
zero, pre vis ta pela ALCA. A Eu ro pa e o Ja pão, lem bra

 



o Emba i xa dor, se re cu sam a ce le brar acor do de li vre
co mér cio com os Esta dos Uni dos, ”pois co nhe cem
mu i to bem a for ça eco nô mi ca, tec no ló gi ca e fi nan ce i -
ra das me ga mul ti na ci o na is nor te-americanas e a im -
por tân cia de pro te ger e for ta le cer as suas em pre sas,
e de fen der o em pre go de seus tra ba lha do res.“

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com mu i to pra zer, Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Estou aten to ao pro nun ci a men to de V. Exª por que
esse é um as sun to que me pre o cu pa, não só como
Se na dor, mas como Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, en vol vi da em um tra ba lho
para fo men tar esse de ba te, tra zen do au to ri da des do
Go ver no, sin di ca lis tas, em pre sá ri os e aca dê mi cos
para dis cu tir o as sun to. A si tu a ção não é tão sim ples.
Não é sim ples ade rir-se gra tu i ta men te à ALCA, como
tam bém não é sim ples ne gá-la ab so lu ta men te. Há ris -
cos, que não são pe que nos, e pode ha ver opor tu ni da -
des. O ju di ci o so é pe sar-se bem tudo isso e fa zer-se
uma op ção que con tem ple o in te res se na ci o nal. Não
po de mos nos iso lar. Ima gi ne V. Exª se a Argen ti na, o
Chi le e ou tros pa í ses ne go ci a rem di re ta men te com os 
Esta dos Uni dos – de re pen te, nós nos ve re mos iso la -
dos. O Bra sil tem uma ri que za, que é a gran de di ver si -
da de do seu co mér cio in ter na ci o nal. Não me lem bro
bem – o Se na dor La u ro Cam pos tal vez até pos sa me
so cor rer, pois é um es pe ci a lis ta no as sun to -, mas o
per cen tu al do nos so ne gó cio com os Esta dos Uni dos
é em tor no de 20%. Te mos ne gó ci os com a Eu ro pa e
ou tros pa í ses, e essa mul ti la te ra li da de é um pa tri mô -
nio nos so. Pre ci sa mos au men tar o vo lu me de ne gó ci -
os e não po de mos, ama nhã, nos atre lar so men te aos
Esta dos Uni dos. Tam bém não po de mos, de re pen te,
nos ver iso la dos por que ou tros pa í ses da Amé ri ca do
Sul fi ze ram en ten di men to di re to com os ame ri ca nos.
Então, é um jogo de som bra e luz, de avan ços e re cu -
os que re quer, pri me i ro, mu i ta pers pi cá cia, mu i ta ca -
pa ci da de de ne go ci a ção e uma no ção bem cla ra do
que é o real in te res se do Bra sil. Todo esse de ba te que 
es ta mos re a li zan do – e V. Exª faz um ex ce len te pro -
nun ci a men to – co lo ca bem isso. Para mim, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que, em Qu e bec, foi fe liz, por -
que de fi niu cer ca de qua tro mar cos sem os qua is se -
ria im pos sí vel ne go ci ar a ALCA. Não me re cor do de
to dos, mas um de les está re la ci o na do ao dum ping. A 
le gis la ção an ti dum ping, nos Esta dos Uni dos, é fun da -
men tal men te de pro te ção das em pre sas ame ri ca nas.
Te mos que ir para es ses mar cos. A le gis la ção an ti -

dum ping é de de fe sa da con cor rên cia e há ou tras tan -
tas que pre ci sa mos iden ti fi car. Nes se sen ti do, fiz uma 
in di ca ção – o no bre Se na dor Pa u lo Har tung é o Re la -
tor e já está ofe re cen do pa re cer fa vo rá vel a ela – para 
que o Se na do bra si le i ro diga: ”Tudo bem, o Pre si den -
te vai ne go ci ar a ade são do Bra sil à Alca, des de que
obe de ça aos se guin tes pres su pos tos“. No bre Se na -
dor, tra ta-se de uma con tri bu i ção que es ta mos ofe re -
cen do para for ta le cer a po si ção do Pre si den te nes sas 
ne go ci a ções. Era isso que eu que ria tra zer, como co -
la bo ra ção, ao dis cur so de V. Exª, que faz um aler ta,
que é fo men ta dor do de ba te e da dis cus são dos di fe -
ren tes as pec tos en vol vi dos na ma té ria.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, que, como Pre si den te da Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos, en ri que ce o meu pro nun ci a men to, que
tem exa ta men te o ob je ti vo de dis cu tir o as sun to,
como V. Exª sa li en tou. Te nho in clu si ve da dos do em -
pre sa ri a do bra si le i ro em que ape nas 14% se ma ni fes -
tam in te i ra men te fa vo rá ve is, e uma mar gem mu i to
gran de de fen de jus ta men te os cu i da dos que de ve ri -
am ser to ma dos e que o pró prio Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so já fri sou.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– No bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, gos ta ria de
pros se guir um pou co mais. Em se gui da, com o ma i or
pra zer, da rei o apar te a V. Exª.

O Chi le, Srªs e Srs. Se na do res, tem vi vi do essa
ex pe riên cia. Após ter op ta do por sua in ser ção na
Alca, em de tri men to do Mer co sul, e por ne go ci ar di re -
ta mente com os Esta dos Uni dos, está re con si de ran do
sua de ci são. Essa, por si nal, é uma di fe ren ça ca rac te -
rís ti ca nos en ten di men tos da Co mu ni da de Eu ro péia,
que pre fe re ne go ci ar em blo co, va lo ri zan do a in te gra ção 
re gi o nal, e dos Esta dos Uni dos, que sis te ma ti ca men te
ne go ci am com um só par ce i ro a cada vez. 

Os pa í ses par ce i ros no Mer co sul, fe liz men te, es -
tão dis pos tos a so men te ne go ci a rem em blo co sua in -
clu são na Alca, como, aliás, pro pu se ra o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, no en con tro de Qu e bec.

A des con fi an ça em re la ção aos be ne fí ci os que
po dem ad vir da nos sa in ser ção na Alca é com par ti lha -
da, como dis se, por eco no mis tas, po lí ti cos e em pre -
sá ri os de po si ções ide o ló gi cas di ver sas. Em ar ti go
as si na do em con jun to e pu bli ca do no já ci ta do Jor nal
dos Eco no mis tas, a pro fes so ra e ex-Deputada Ma -
ria da Con ce i ção Ta va res e o eco no mis ta e De pu ta do
Alo í sio Mer ca dan te ad ver tem: 



O Bra sil tem uma es tru tu ra in dus tri al e
agrí co la não com ple men tar à dos Esta dos
Uni dos e com ní ve is de in te gra ção pro du ti -
va, de sen vol vi men to tec no ló gi co e es ca las
de pro du ção subs tan ci al men te me no res, o
que nos co lo ca numa cla ra po si ção de in fe -
ri o ri da de para com pe tir com a in dús tria nor -
te-americana.

Uma li be ra li za ção do co mér cio he mis -
fé ri co, an tes mes mo de che gar à eli mi na ção 
to tal de ta ri fas e ou tras bar re i ras não ta ri fá ri -
as – acres cen tam –, te ria um im pac to al ta -
men te des tru ti vo so bre a nos sa in dús tria.

No mes mo ve í cu lo, o De pu ta do e ex-Ministro da
Fa zen da, do Pla ne ja men to e da Agri cul tu ra Del fim
Net to pon ti fi ca:

Os ame ri ca nos têm o há bi to de co lo car
seus mo ti vos eco nô mi cos com cer ta cla re za,
mas nes te caso não es tão mu i to vi sí ve is. A re -
a li da de é que a Alca é um pro ces so po lí ti co. 

A ur gên cia na cri a ção da zona de li vre co -
mér cio das Amé ri cas – con ti nua – é par te des -
se pro ces so de con so li da ção da in fluên cia dos
Esta dos Uni dos so bre toda a Amé ri ca La ti na.

Para o eco no mis ta João Pa u lo de Alme i da Ma -
ga lhães, a in te gra ção de mer ca dos pode sur tir bons
re sul ta dos, mas en vol ve ris cos. 

O gran de pro ble ma – diz – apa re ce no
caso de in te gra ção en tre pa í ses de sen vol vi -
dos e sub de sen vol vi dos, do tipo pro pos to no 
caso da Alca.

Para Ma ga lhães, as em pre sas ame ri ca nas se
con cen tra rão nos se to res em que se re ve lam mais efi -
ci en tes, nos se to res de tec no lo gia mais apu ra da e de
mão-de-obra mais qua li fi ca da, que exi gem gran de ca -
pa ci da de de pes qui sa. Às em pre sas bra si le i ras res ta -
rão as ati vi da des em pre ga do ras de mão-de-obra em
lar ga es ca la, uti li za do ras de re cur sos na tu ra is e de
ba i xo va lor adi ci o na do.

Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti, não que ro to mar o tem po de V.
Exª, que faz um dis cur so im por tan te e mu i to opor tu no
so bre esse tema que deve es tar sem pre pre sen te em
nos sas dis cus sões. É um as sun to que terá gran de en -
vol vi men to na vida eco nô mi ca e po lí ti ca do nos so
País. Há pou co V. Exª res sal tou o fato de que esse
acor do, que nas ce como um acor do de li vre co mér cio, 
por con se guin te qua se es tri ta men te eco nô mi co, no

fun do terá con se qüên ci as de na tu re za po lí ti ca mu i to
pro fun das. Ele cons ti tu i rá uma li ga ção tão for te de
uma eco no mia com a ou tra que, cer ta men te – e o de -
se qui lí brio en tre ní ve is de pro du ti vi da de é tão gran de
–, a nos sa eco no mia es ta rá su je i ta a di re tri zes, a di re -
ci o na men tos, en fim, a uma he ge mo nia de in te res ses
por par te da eco no mia ame ri ca na, que é mu i to for te.
A con se qüên cia des se acor do fa tal men te será a uni fi -
ca ção mo ne tá ria; o pro ces so de do la ri za ção, que já
se ini ci ou na Amé ri ca La ti na, com a in cor po ra ção das
eco no mi as den tro de uma área de co mér cio li vre, cer -
ta men te pros se gui rá com gran de ve lo ci da de, o que
vai sig ni fi car a ab di ca ção tam bém da mo e da na ci o -
nal. Tudo isso tem que ser mu i to pe sa do. Essa dis -
cus são tem que es tar pre sen te di a ri a men te aqui no
Con gres so Na ci o nal, tem que se alas trar por toda a
po pu la ção, que de ve ria se pro nun ci ar. Tan to é que
apre sen tei um pro je to ins ti tu in do um ple bis ci to, co in -
ci den te com a ele i ção do pró xi mo ano, para que a po -
pu la ção se pro nun cie a esse res pe i to, tal é a im por -
tân cia des se acor do e as con se qüên ci as que dele ad -
vi rão se for ne go ci a do no âm bi to do Ita ma raty, dos
nos sos di plo ma tas, por mais com pe ten tes que eles
se jam. Tem que en trar em jogo nes sa de ci são o sen ti -
men to na ci o nal da po pu la ção bra si le i ra, da so ci e da -
de bra si le i ra. E nós te mos de dis cu tir di a ri a men te
esse tema aqui e te mos de con vo car a po pu la ção
para um pro nun ci a men to, de po is que a dis cus são ga -
nhar uma in ten si da de com pa tí vel com a sua ins tru ção 
so bre o sig ni fi ca do des se acor do. Pa ra be ni zo V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to de hoje.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, que, sen do au tor de
uma pro pos ta de ple bis ci to para que a po pu la ção
toda dis cu ta o as sun to, tem, efe ti va men te, de mons -
tra do pre o cu pa ção com o tema, que, como fri sei no
meu pro nun ci a men to, está aci ma das ide o lo gi as, está 
aci ma de seg men tos da so ci e da de, e deve en vol ver
toda a so ci e da de bra si le i ra, por que afi nal de con tas
diz res pe i to ao nos so fu tu ro.

Os es tu di o sos das re la ções in ter na ci o na is des -
con fi am tam bém que a pri o ri da de dos Esta dos Uni -
dos para a Amé ri ca La ti na é jogo de cena. Em en tre -
vis ta à rede BBC, há al guns me ses, quan do da vi si ta
do Pre si den te Ge or ge W. Bush ao Mé xi co, o bra si li a -
nis ta Tho mas Skid mo re, Di re tor do Cen tro para Estu -
dos La ti no– Ame ri ca nos da Brown Uni ver sity, dis se
acre di tar que o in te res se pela Amé ri ca La ti na não é
tão sig ni fi ca ti vo, pois a pri o ri da de nor te-americana
con ti nua sen do a Eu ro pa, se gui da da Ásia. 

 



To das es sas ad ver tên ci as e pon de ra ções, Srªs
e Srs. Se na do res, de vem pa u tar nos sas au to ri da des
nos en ten di men tos para in ser ção na Alca. É evi den te
que a in te gra ção de mer ca dos pode tra zer be ne fí ci os, 
e isso vem ocor ren do em vá ri as par tes do mun do,
pela vi a bi li za ção de no vos in ves ti men tos, pe los ga -
nhos de eco no mia de es ca la, pela pers pec ti va de am -
pli a ção das ex por ta ções. Essa in ser ção, nor mal men -
te, re sul ta em per das para al guns se to res e em ga -
nhos para ou tros. Não se tra ta, por tan to, de sim ples -
men te re ne gar qual quer pro pos ta de in te gra ção. 

Tra ta-se de exa mi nar, no caso bra si le i ro, se os
ga nhos com pen sa rão as per das, se os se to res pre ju -
di ca dos te rão con di ções de se ade quar à nova re a li -
da de, se as bar re i ras à im por ta ção de pro du tos bra si -
le i ros se rão re mo vi das ou ate nu a das. Tra ta-se, como
sa li en tou na úl ti ma edi ção da re vis ta Car ta Ca pi tal o
Mi nis tro Ru bens Ri cu pe ro – hoje Se cre tá rio-Geral da
Unctad, ór gão das Na ções Uni das para a pro mo ção
do co mér cio e do de sen vol vi men to en tre pa í ses pe ri -
fé ri cos –, de par ti ci par das ne go ci a ções sem en ten -
der que a en tra da na Alca é ine vi tá vel. Além de de fen -
der a ne go ci a ção em blo co e sem aço da men to, o Bra -
sil deve pro cu rar es ta be le cer al gu mas sal va guar das,
con di ci o nan do a in ser ção na Alca aos re sul ta dos da
sua po lí ti ca de de sen vol vi men to. 

Mu i to obri ga do. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, a Sra. Ma ria do Car mo Alves,
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. Edi son
Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va, por 20
mi nu tos.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re vis ta
IstoÉ des ta se ma na traz uma ma té ria in ti tu la da ”Tra -
ta men to de se gun da“, que mos tra o lado per ver so da
pes qui sa ci en tí fi ca di re ci o na da ao des co bri men to de
me di ca men tos fun da men ta is à res ta u ra ção da sa ú de
hu ma na ou da sa ú de de um modo ge ral.

O que as sus ta na pes qui sa é que, se gun do in -
for ma ções in clu í das na ma té ria, hoje há uma re du ção 
sig ni fi ca ti va do vo lu me de re cur sos des ti na dos ao
com ba te de do en ças con si de ra das aco me ti das pe los
po bres. E qua is se ri am es sas do en ças que ca rac te ri -
zam o tra ta men to de se gun da? Se ri am exa ta men te a
le ish ma ni o se, a ma lá ria, a tu ber cu lo se, en tre ou tras. 

Há uma cu ri o si da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que me ca u sou pro fun da dor, por que, in -
fe liz men te, já fui aco me ti da por duas das do en ças
que aca bei de ci tar: a ma lá ria e a le ish ma ni o se. Lem -
bro que fui aco me ti da de le ish ma ni o se quan do ti nha
em tor no de seis anos de ida de. O me di ca men to uti li -
za do para com ba ter a do en ça foi con si de ra do pe ri go -
so, por ser fe i to à base de an ti mô nio, o que me trou xe
pre ju í zos à sa ú de, com con se qüên ci as até hoje.
Entre tan to, es ses me di ca men tos po dem ser pro du zi -
dos, como no caso do me di ca men to para tra ta men to
da le ish ma ni o se, sem os ris cos do an ti mô nio. Infe liz -
men te, se gun do a ma té ria, o cus to é mu i to ele va do e
não há in te res se dos la bo ra tó ri os em re a li zar pes qui -
sas e até mes mo pro du zir re mé di os me nos da no sos à 
sa ú de hu ma na, por que as pes so as que so frem des -
sas do en ças não te ri am como pa gar.

Des de 1975, se gun do a ma té ria, fo ram des co -
ber tos cer ca de 1.223 no vos me di ca men tos. Des ses
no vos me di ca men tos, ape nas 13 são des ti na dos a
com ba ter do en ças tro pi ca is, ou seja, as do en ças dos
pa í ses em de sen vol vi men to, as do en ças dos po bres.
Há um dado im por tan te na ma té ria que apre sen ta um
as pec to de cru el da de: dos 13 me di ca men tos des co ber -
tos na que le uni ver so de 1.223, cin co fo ram iden ti fi ca dos 
com fi na li da des para os se res hu ma nos por aca so, a
par tir de pes qui sas da me di ci na ve te ri ná ria des ti na das
prin ci pal men te ao aten di men to da cura de ma ze las em
ca chor ros. Por aca so, des co bri ram que tam bém ser vi ri -
am para tra ta men to de al gu mas do en ças em hu ma nos,
como é o caso da on co cer co se. E os la bo ra tó ri os te ri am 
pa ra do de pro du zir es ses me di ca men tos se não hou -
ves se a pos si bi li da de de se rem sub si di a dos pela pro du -
ção do me di ca men to para os ani ma is. Há, in clu si ve, um
la bo ra tó rio que está des ti nan do de ter mi na da quan ti da -
de de re mé dio para al guns pa í ses da Áfri ca, por que a
ven da do re mé dio para o tra ta men to de ani ma is pos si bi -
li ta que eles fa çam essa do a ção, do con trá rio pa ra ri am
de pro du zir o me di ca men to. 

A ma té ria cita um ou tro dado: o in ves ti men to em
pes qui sa de re mé dio para a ma lá ria no mun do é de
cer ca de US$42 por caso fa tal. No caso da Aids, gas -
ta-se 80 ve zes mais. No en tan to, há gran des in ves ti -
men tos des ti na dos ao com ba te ao ví rus da Aids e
pou cos in ves ti men tos des ti na dos ao tra ta men to da
ma lá ria, uma do en ça que tem aco me ti do mi lhões e
mi lhões de se res hu ma nos em todo mun do, par ti cu -
lar men te nos pa í ses em que ocor rem as di tas do en -
ças tro pi ca is. As pes qui sas de re mé di os para com ba -
te à Aids re ce bem ma i or vo lu me de in ves ti men tos



por que não se tra ta de uma do en ça que aco me te
ape nas os po bres.

Qu e ro de i xar re gis tra do que não sou con tra os
in ves ti men tos em pes qui sas de re mé di os para tra ta -
men to de do en ças dos que po dem pa gar. Tra ta-se de
um pro ce di men to cor re to e hu ma na men te jus ti fi cá vel, 
con tra o qual eu não te ria ne nhu ma ob je ção. O que
não se jus ti fi ca, o que está in cor re to é não ha ver o
mes mo in ves ti men to em do en ças que são trans mi ti -
das ou que são fru to de con di ções de vida des fa vo rá -
ve is, com pou co aten di men to à sa ú de, com ali men ta -
ção ina de qua da e com po der aqui si ti vo ba i xís si mo.

De sor te que, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, essa ma té ria da re vis ta IstoÉ me faz pen sar
que tem que ha ver al gum ins tru men to, al gu ma for ma
de apo io ins ti tu ci o nal e de uso dos re cur sos pú bli cos
que obri guem os la bo ra tó ri os a vi a bi li zar pes qui sas e
a fa bri car re mé di os para essa mas sa de ex clu í dos em 
todo o mun do, par ti cu lar men te no caso bra si le i ro. 

Se gun do le van ta men to da Orga ni za ção Mun di -
al de Sa ú de, em 2020 mor re rão de tu ber cu lo se mais
ou me nos 35 mi lhões de pes so as em todo o mun do.
Esse é um dado alar man te e, com a ló gi ca per ver sa
de que não ha ve rá pro du ção de re mé di os que não
tra gam re tor no eco nô mi co sig ni fi ca ti vo para os la bo -
ra tó ri os, para a in dús tria far ma cêu ti ca, esse nú me ro
po de rá ele var-se so bre ma ne i ra. 

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Tião Vi a na, um mé di co
bas tan te pre o cu pa do com essa pro ble má ti ca.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, es tou pro fun da men te sen si bi li za do com 
o pro nun ci a men to de V. Exª. Tra ta-se de um as sun to
que não tem sido de ba ti do com mu i ta fre qüên cia pe -
las au to ri da des do Esta do bra si le i ro; um tema que
tem sido co lo ca do em se gun do pla no. Enten do com
gran de pro fun di da de e abran gên cia a in da ga ção de V. 
Exª, ao co lo car em xe que o com po nen te éti co da
ciên cia nos dias de hoje. Se gu ra men te, com es ses
da dos que V. Exª ex põe, po de mos ver que há uma
dis tân cia mu i to gran de en tre a éti ca e o in te res se ci -
en tí fi co ver da de i ro. Pa re ce que a ciên cia está mu i to
mais pró xi ma, mu i to mais po la ri za da pela idéia do lu -
cro, da re ce i ta fi nan ce i ra, do que com a idéia do de -
sen vol vi men to hu ma no. Isso é com pro va do pe las in -
for ma ções que V. Exª traz e por ou tros da dos. Por
exem plo, a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de diz que
95% das mor tes de cri an ças com até cin co anos de
ida de ocor rem nos pa í ses do ter ce i ro mun do; so men -

te 5% ocor rem nos pa í ses de sen vol vi dos. Qu an do há
in ves ti men to ci en tí fi co para pes qui sa, de ma ne i ra glo -
bal, de US$50 bi lhões no cam po da as sis tên cia mé di -
ca, so men te US$5 bi lhões têm al gum tipo de re la ção
com os po vos do ter ce i ro mun do. Ao ob ser var os nú -
me ros da epi de mia de Aids e a di fi cul da de de aces so
a me di ca men tos para com ba tê-la, per ce be mos que
dos 22 mi lhões de óbi tos ocor ri dos em vir tu de des sa
do en ça, 17 mi lhões acon te ce ram na Áfri ca, em lo ca li -
da des como Bot su a na, Za i re e Etió pia, onde 40% das 
pes so as es ta rão aco me ti das pelo ví rus da Aids e se -
rão ex ter mi na das nos pró xi mos 10 anos. Esse fato é
de uma gra vi da de ex tra or di ná ria. É um ab sur do que
te nha mos de tes te mu nhar essa ma ne i ra de pen sar a
ciên cia. No Bra sil, a in dús tria far ma cêu ti ca ti nha uma
ven da de US$3 bi lhões com os me di ca men tos em
1990 e hoje ela ven de mais de US$12 bi lhões ao ano.
E 43% do cus to é jus ti fi ca do pela apa rên cia do me di -
ca men to, de mons tran do uma dis tân cia gran de do va -
lor do prin cí pio ati vo, do com po nen te quí mi co do me -
di ca men to para a sa ú de hu ma na. Mas, só aí, há uma
re la ção de co mér cio da or dem de 43%. Qu an do nós
olha mos a si tu a ção da ma lá ria no Bra sil hoje, que ain -
da afli ge em tor no de 500 mil pes so as/ano, nos re me -
te mos à es cas sez de in ves ti men to em me di ca men -
tos, como V. Exª afir ma. E lem bra mos o que é a en tra -
da do Pri me i ro Mun do num con fron to com a ma lá ria.
Na Gu er ra do Vi et nã, os ame ri ca nos tes ta ram 45 mil
dro gas con tra a ma lá ria só na que le pe río do, por que
eles es ta vam in se ri dos numa área ma la rí ge na e ti -
nham ne ces si da de de in ves ti men to ci en tí fi co. Hoje, a
es cas sez do in ves ti men to ci en tí fi co é ab so lu ta, fren te
à al tu ra da ne ces si da de no Ter ce i ro Mun do. A ma lá ria 
atin ge mais de um bi lhão de pes so as e leva a mi lhões
de mor tes nes te Pla ne ta to dos os anos. Os an ti mo ni -
a is pen ta va len tes, para le ish ma ni o se, como V. Exª
dis se, pa re cem re tra tar ain da uma ciên cia da Ida de
da Pe dra: con ti nu am mu i to tó xi cos. Há me nos de seis 
me ses, nós ti ve mos duas mor tes no Bra sil por não te -
rem pu ri fi ca do o me di ca men to cha ma do an ti mo ni al
pen ta va len te para o tra ta men to da le ish ma ni o se.
Hou ve uma ação de emer gên cia do Go ver no Fe de ral, 
que sus pen deu a dro ga tem po ra ri a men te, pre o cu pa -
do com as con se qüên ci as da con ta mi na ção de ou tros 
lo tes; e a dro ga ago ra está sen do re in tro du zi da.
Então é o re tra to de que não há cum pli ci da de en tre a
ciên cia e o de sen vol vi men to hu ma no no seu sen ti do
éti co. Qu e ro di zer da mi nha so li da ri e da de a seu pro -
nun ci a men to e es pe ro que a so ci e da de bra si le i ra, re -
pre sen ta da no apa re lho de Esta do, pos sa ter o sen so
de pri o ri da de, por que se não te re mos o au men to da
mor ta li da de por han se níe se, como as es ta tís ti cas

 



apon tam. A Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, em
1990, de ter mi na va que a han se níe se de ve ria ser eli -
mi na da no Bra sil, que tem 86% dos ca sos na Amé ri ca 
La ti na, até o ano 2000. Esta mos pen san do como va -
mos en fren tá-la ain da em 2005, mas se gas tás se mos
R$14 mi lhões por ano, por meio de uma de ci são po lí -
ti ca de Go ver no e de sa ú de pú bli ca, eli mi na ría mos
essa do en ça do Ter ri tó rio Na ci o nal no má xi mo até
2004. Infe liz men te, te mos que tes te mu nhar re la tos
como o de V. Exª. Acre di to que seu pro nun ci a men to
tem mu i to a con tri bu ir, mas lem bro ain da o caso das
he pa ti tes, que atin gem mais de 600 mi lhões de ci da -
dãos no Pla ne ta. Só a he pa ti te B mata 2 mi lhões de
ci da dãos no Pla ne ta to dos os anos. E a he pa ti te C,
con si de ra da hoje a do en ça do mi lê nio, so men te no
con ti nen te eu ro peu tem uma pro je ção de 250 mi lhões 
de ci da dãos in fec ta dos. Essa do en ça le vou ao óbi to
fi gu ras de re no me no Bra sil de vi do à fal ta de uma
ação de po lí ti ca pre ven ti va de ter mi na da. Pa ra béns a
V. Exª e mi nha to tal so li da ri e da de e afli ção com isso.
Quem sabe se como Esta do sen tís se mos mais a fra -
se de um ci da dão que dis se an te on tem no Jor nal Na -
ci o nal que doía mu i to em seu pe i to ter um fi lho pe din -
do um pão que cus ta 10 cen ta vos e não ter o di nhe i ro
para com prá-lo, e se pu dés se mos ter uma ciên cia
com pro me ti da ver da de i ra men te com a sa ú de do
povo, isso não acon te ce ria. Mu i to obri ga do.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te en ri que ce dor de V. Exª, pro fun do co -
nhe ce dor de do en ças tro pi ca is e o res pon sá vel por
um es for ço elo giá vel de fa zer uma co ber tu ra va ci nal
de 100% no Esta do do Acre para a he pa ti te tipo B,
uma das ma ze las que atin gem a po pu la ção da Ama -
zô nia, cujo nú me ro, no Acre, é bas tan te alto. De sor te
que fi quei es tar re ci da, Se na dor Tião Vi a na, com essa 
ma té ria da re vis ta IstoÉ, e lou vo a pos tu ra do pes qui -
sa dor bra si le i ro Val dir Ama to, que in sis te em fa zer, na
Uni ver si da de de São Pa u lo, suas pes qui sas so bre a
le ish ma ni o se, uma do en ça ter rí vel prin ci pal men te
por que ata ca as car ti la gens e as mu co sas. As pes so -
as aco me ti das des sa do en ça são afe ta das nas car ti -
la gens, no na riz e na ore lha, sen do qua se fa ta is os
da nos. Se tais pes so as não re ce be rem um tra ta men to 
ade qua do e na fase ini ci al po de rão so frer pre ju í zos ir -
re ver sí ve is na sa ú de e na es té ti ca, já que a es té ti ca
tam bém faz par te da sa ú de emo ci o nal e psi co ló gi ca.
Lem bro que, quan do cri an ça, fui aco me ti da des sa do -
en ça no na riz, cuja ci ca triz ain da te nho, e mi nha irmã
fi ca va di zen do que eu iria fi car como o nos so vi zi nho,
que ti nha o na riz com ple ta men te de for ma do por essa
do en ça. Eu cho ra va mu i to e re cor do do es for ço de -

ses pe ra do do meu pai, que ti nha de ir até o bar ra cão,
an dan do 11 ho ras a pé para ir e vol tar, a fim de pe dir
ao pa trão do se rin gal em que mo rá va mos que en co -
men das se umas in je ções de Be lém, as qua is pas sa ri -
am pelo Acre e, de po is de mu i to tem po, che ga ri am ao 
lo cal em que mo rá va mos. Tive de to má-las du ran te
qua se 6 me ses. Agra de ço a Deus por que, em bo ra te -
nham fi ca do se qüe las para a mi nha sa ú de, mes mo
as sim con se gui es tan car a mo lés tia que não pro gre -
diu como vi em vá ri as pes so as que ti ve ram seu ros to
e cor po de for ma dos, che gan do até mes mo ao óbi to.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na do ra Ma ri na Sil va?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra. 

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na do ra Ma ri na gos ta ria de di zer que V. Exª traz um
tema mu i to im por tan te, isso é até uma ob vi e da de. V.
Exª está tra tan do de me di ca men tos, está tra tan do da
sa ú de, está tra tan do da vida hu ma na. O Se na dor Tião 
Vi a na e V. Exª já fri sa ram mu i to esse pon to, mas nun -
ca é de ma is re pe tir, pre ci sa mos con ci li ar a éti ca com
a vida, o lu cro com a es ca la de pro du ção. Con ti nuo
mé di co, isso é um pou co como um sa cer dó cio, per
sem per, é-se mé di co para sem pre, mas não es tou
mi li tan do, não es tou atu an do pro fis si o nal men te. Esta
era a mi nha área: me di ci na tro pi cal. Eu era pro fes sor
da fa cul da de, co nhe ço bem esse pro ble ma. Já no
meu tem po o úni co me di ca men to dis po ní vel para tra -
tar a le ish ma ni o se era jus ta men te o an ti mo ni al pen ta -
va len te, que re al men te é tó xi co, mas era o úni co,
como ain da hoje o é. Só que o la bo ra tó rio – não vou
de cli nar o nome do la bo ra tó rio por uma ques tão éti ca
– di zia que era um pro du to que não com pen sa va pro -
du zir, por que o nú me ro de do en tes era re la ti va men te
pe que no e eram po bres, e era o Go ver no que com -
pra va e com pra va pou co, en tão to dos os dias ame a -
ça vam sus pen der a fa bri ca ção, não por ca u te la já que 
o me di ca men to é tó xi co, ape nas ame a ça vam de i xar
de fa bri cá-lo. Isso evi den cia que essa his tó ria de mer -
ca do não exis te, ou exis te até cer to pon to. O Esta do
pre ci sa atu ar para de fen der o ci da dão e a so ci e da de
em cer tos mo men tos, em cer tas si tu a ções, do con trá -
rio, a mi no ria ten de a ser aban do na da a sua pró pria
sor te. O Esta do po de ria pro du zir de ter mi na dos ti pos
de me di ca men tos. Por que em re la ção à Aids há tan ta 
pes qui sa, tan to in te res se em se pro du zi rem no vos
me di ca men tos? Po dem di zer que há pes so as que
têm po der aqui si ti vo, mas não é só isso, não. As com -
pras do Esta do são bi li o ná ri as; o Esta do bra si le i ro
gas ta uma for tu na com me di ca men tos para Aids; é



uma fá bu la. Esse pro ble ma da ma lá ria é ver go nho so,
por que há uma his tó ria de des con ti nu i da de em re la -
ção à do en ça. Se se fi zer uma su per po si ção das cur -
vas de in ves ti men to com a in ci dên cia da do en ça, ve ri -
fi ca-se que há ní ti da in ter rup ção de pro ce di men tos
pro fi lá ti cos, pre ven ti vos; con se quen te men te isso re -
dun da no re cru des ci men to da do en ça em cer tas si tu -
a ções. V. Exª é de uma re gião en dê mi ca da ma lá ria e
sabe do que es tou fa lan do. Para re su mir, te mos que
ter uma po lí ti ca de me di ca men tos que en vol va não só 
os pre ços, mas tam bém a fa bri ca ção ou al gum me ca -
nis mo co er ci ti vo para obri gar es ses la bo ra tó ri os a
pro du zi rem os me di ca men tos de ba i xo con su mo e
que são vi ta is para a so bre vi vên cia de mu i tas pes so -
as. Tra ta-se de um de li ca do as sun to, mas sem pre
digo que ven der e pro du zir re mé dio não é ven der ba -
na na. São co i sas di fe ren tes. Quem se aven tu ra no
mun do da pro du ção e ven da de me di ca men tos sabe
que há um com po nen te de sen si bi li da de so ci al, in ti -
ma men te li ga do à pró pria na tu re za do pro du to que
está sen do fa bri ca do ou co mer ci a li za do. Por isso,
não adi an ta fa zer de con ta que não é com eles, por -
que é; tan to é que a so ci e da de es tá-se er guen do para 
de nun ci ar os al tos pre ços dos me di ca men tos para a
Aids e pro tes tar con tra eles. O go ver no da Áfri ca do
Sul, por exemplo, fi cou im po ten te para com ba ter a epi -
de mia da Aids por que não ti nha re cur sos para pa gar
os me di ca men tos. Esta mos con de nan do toda uma po -
pu la ção à mor te anun ci a da por que não é pos sí vel sa -
tis fa zer a sede de lu cro des ses la bo ra tó ri os. Eles
pesqui sa ram, des co bri ram, pa ten te a ram os me di ca -
men tos e, por isso, têm di re i to a uma re tri bu i ção ra zoá -
vel e jus ta pelo seu in ves ti men to. Tra ta-se de me di ca -
men tos pro du zi dos, às ve zes, por dois ou três la bo ra tó -
ri os em todo o mun do, e não se pode fa zer dis so um ins -
tru men to ina ces sí vel a am pla fa i xa da po pu la ção mun -
di al. Mes mo que os go ver nos que i ram com prar os me -
di ca men tos, eles não po dem pa gá-los por que não têm
di nhe i ro. Infe liz men te, pa re ce que está ha ven do. cer ta
sen si bi li da de dos la bo ra tó ri os para ace i tar pre ços mais
aces sí ve is. A ques tão é tão dra má ti ca que deve co mo -
ver o co ra ção de qual quer um que te nha um mí ni mo de
sen si bi li da de, ain da que seja com pro me ti do só em
anun ci ar os lu cros fa bu lo sos des sas em pre sas na Bol -
sa de Nova Ior que. Mu i to obri ga do.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, agra de ço-lhe o apar te e o in -
cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, an tes de con clu ir, eu que ria ain -
da en fa ti zar um dado sig ni fi ca ti vo: em 1970, hou ve
mais ou me nos 50 mil ca sos de ma lá ria e, em 2000, o

le van ta men to que te mos é de que os ca sos de ma lá -
ria che ga ram a 615 mil, ou seja, hou ve um avan ço
téc ni co, mas não hou ve ne nhum avan ço éti co. Não
po de mos con ti nu ar so fis man do, como mu i to bem dis -
se o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que o mer ca do vai re -
gu lar to das as nos sas ne ces si da des, por que o mer -
ca do – mais uma vez fica com pro va do – só re gu la as
ne ces si da des da que les que, como diz Dom Ma u ro
Mo rel li, são, sa bem, po dem e têm. Os que não são,
não sa bem, não po dem e não têm fi cam à mar gem,
se quer há pre o cu pa ção de in ves ti men to para re mé di -
os que ve nham cu rar suas do res e suas ma ze las.

Ou tro as pec to que eu gos ta ria ain da de fri sar é
o de que uma ma té ria como esta ser ve exa ta men te
para nos fa zer pen sar so bre a éti ca que está por trás
des sas em pre sas de pes qui sa, se é que elas têm al -
gum tipo de éti ca, por que são ca pa zes de des ti nar
todo o seu es for ço, toda a sua pes qui sa, úni ca e ex -
clu si va men te para aque las dro gas em que o mer ca do 
pode dar al gum tipo de re tor no eco nô mi co sig ni fi ca ti -
vo. Mes mo exis tin do o know-how, mes mo exis tin do a
in for ma ção, eles são ca pa zes de can ce lar essa pro -
du ção. Assim, mi lhões e mi lhões de pes so as, em todo 
o mun do, con ti nu a rão mor ren do de ma lá ria, le ish ma -
ni o se, tu ber cu lo se e de vá ri as ou tras do en ças, como
é o caso da he pa ti te, tam bém ci ta da pelo Se na dor
Tião Vi a na. Ou seja, mais uma vez, con fir ma-se aqui -
lo que o ex-Governador Cris to vam Bu ar que dis se no
seu li vro A Cor ti na de Ouro: “hou ve um avan ço da
téc ni ca, que não cor res pon de à éti ca”. O Esta do deve
ser res pon sa bi li za do por não as su mir a di an te i ra para 
ofe re cer os me i os e os re cur sos para que pes qui sas
se jam re a li za das e es ses me di ca men tos ve nham a
ser pro du zi dos para ame ni zar as ma ze las da que les
que não são, não po dem e não têm.

Qu e ro pa ra be ni zar aqui a jor na lis ta Pa trí cia de
Cam po Melo por essa ma té ria, por que ela fala da ne -
ces si da de de es tar mos aten tos a es ses mi lhões e mi -
lhões de bra si le i ros – cer ca de 78 mi lhões –, que, com
cer te za, não te ri am o pri vi lé gio de sa ber que hou ve al -
gum in ves ti men to para ali vi ar suas ma ze las, dado que
não po dem com prar os re mé di os ca ros que os la bo ra tó -
ri os, cada vez mais, es tão-se dis pon do a pro du zir. 

Já es tou, jun ta men te com a mi nha as ses so ria, es -
tu dan do a pos si bi li da de de en con trar al gum ins tru men -
to, para que o Esta do as su ma a res pon sa bi li da de de
for ne cer es ses me di ca men tos, não ape nas ten do em
vis ta a ação cu ra ti va, mas, fun da men tal men te, a ação
pre ven ti va, como é o caso da he pa ti te. Po de mos, em al -
guns ca sos, não em to dos, evi tar essa do en ça com a
apli ca ção de va ci na. Há tam bém os tra ta men tos al ter -
na ti vos que já es tão sen do usa dos em ou tros pa í ses e
que, in fe liz men te, não che gam aqui por que há im pe di -
men to da gran de in dús tria far ma cêu ti ca.
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Gran des la bo ra tó ri os in ves tem pou co em tu -
ber cu lo se, ma lá ria e ou tras do en ças de po bres

Pa trí cia Cam pos Mel lo

Há dez anos, o mé di co Val dir Ama to, pes qui sa dor da Uni ver -

si da de de São Pa u lo, de di ca-se a es tu dar uma do en ça que não

cos tu ma apa re cer no no ti ciá rio: a le ish ma ni o se. É um mal que afe ta 

mais de 50 mil bra si le i ros, a ma i o ria po bres. Pro vo ca da pelo pro to -

zoá rio Le ish ma nia, a en fer mi da de é trans mi ti da ao ho mem pela pi -

ca da de um mos qui to in fec ta do. Mu i tas ví ti mas fi cam des fi gu ra das

por que o pa ra si ta cor rói a boca, o na riz e, às ve zes, o esô fa go. O

pro to zoá rio tam bém in va de o sis te ma de de fe sa do or ga nis mo e

atin ge o pân cre as. Se a do en ça não é tra ta da, leva à mor te por in -

fec ções se cun dá ri as, como pne u mo nia e ma lá ria.

A mo lés tia não é nova. Foi des cri ta pela pri me i ra vez em

1903 pelo in gês Wil li am Le ish man. Mas até hoje cu i dar dos do en -

tes é uma luta in gló ria. Os úni cos re mé di os dis po ní ve is fo ram des -

co ber tos nos anos 50. O mais efi caz, o an ti mô nio, é apli ca do em in -

je ções que ca u sam do res hor rí ve is. Por sua ca u sa, al guns do en tes

de sen vol vem pro ble mas no co ra ção, nos rins e no fí ga do. Uma ou -

tra dro ga, o pen ta mi di ne, leva 8% dos pa ci en tes à mor te por ser ex -

tre ma men te tó xi co. Além dis so, pode ca u sar a di a be te como efe i to

co la te ral. E a me di ca ção mais mo der na, o am bis so me, é tão cara

que não che ga a ser uma op ção: cus ta US$5 mil (cer ca de R$10

mil). “Não exis te tra ta men to ide al para a le ish ma ni o se. Pre ci sa mos

de uma dro ga ba ra ta e que não seja tão tó xi ca”, diz Ama to. O ope -

rá rio Rai mun do Lima, 26 anos, mo ra dor do Rio, so freu os efe i tos co -

la te ra is dos re mé di os e teve de mu dar de re mé dio para fu gir das

com pli ca ções no pân cre as pro vo ca das pela pri me i ra me di ca ção in -

di ca da. “A do en ça es ta va bem avan ça da e de mo rei a sa rar. Sei que

ela pode vol tar. Ago ra, não sin to mais nada”, con ta.

A le ish ma ni o se é uma das do en ças que o mun do es que ceu.

Está na lis ta das cha ma das pra gas de po bre, ao lado de tu ber cu lo -

se, do en ça do sono, ma lá ria, ele fan tía se e do en ça de Cha gas. A

ele fan tía se, por exem plo, já de i xou mais de 100 mil pes so as de for -

ma das para o res to da vida. O ver me Wu che re ria ban crof ti  en to pe

o sis te ma lin fá ti co, de i xan do os do en tes com se i os, bra ços, per nas

ou tes tí cu los gi gan tes cos. Jun tas, es sas en fer mi da des ma tam cer -

ca de 3,5 mi lhões de pes so as por ano no pla ne ta – mais do que a

Aids. Ape sar dis so, qua se não exis te pes qui sa para des co brir re -

mé di os efi ca zes con tra elas. “Me nos de 10% das ver bas para pes -

qui sa são des ti na dos a 90% dos pro ble mas de sa ú de do mun do",

diz Lou is Cur rat, se cre tá rio-geral do Fó rum Glo bal de Pes qui sas

em Sa ú de, li ga do à Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS). Des de

1975, 1.223 no vas dro gas fo ram des co ber tas. Ape nas 13 com ba -

tem do en ças tro pi ca is. De las, cin co vi e ram da me di ci na ve te ri ná ria. 

E qua tro são re sul ta do di re to do in ves ti men to da in dús tria far ma -

cêu ti ca. “Ela se con cen tra nas áre as mais lu cra ti vas, como der ma -

to lo gia. Enquan to mi lhões es tão mor ren do de ma lá ria e tu ber cu lo -

se, ou tros mi lha res de pes so as po dem com prar fa cil men te pí lu las

para obe si da de, cal ví cie e im po tên cia”, cri ti ca Anne-Valerie Ka nin -

da, da ONG Mé di cos sem Fron te i ras, de Nova Ior que.

Pes qui sas - Em re la ção à ma lá ria, qua se 90% dos do en tes

já não res pon dem ao tra ta men to com clo ro qui na, pi ri me ta mi na e

sul fa do xi na, os mé to do mais ba ra tos e efi ca zes. Mas tudo in di ca

que os 300 mi lhões de pes so as que so frem com a do en ça não te -

rão aces so a uma nova dro ga tão cedo. De acor do com a fun da ção

bri tâ ni ca Well co me Trust, o in ves ti men to em pes qui sa no mun do

para ma lá ria é de US$42 por caso fa tal. Para a Aids, o in ves ti men to

é 80 ve zes ma i or. O ci en tis ta Vic tor Nus senz we ig, da New York Uni -

ver sity Me di cal Scho ol, sen te as di fi cul da des na pele. Ele de i xou o

Bra sil em 1964 e hoje é um dos mais res pe i ta dos pes qui sa do res de 

ma lá ria do mun do. “Pes qui so uma va ci na para a do en ça há 30

anos. Qu a se toda a ver ba vem do go ver no ame ri ca no”, diz. No Bra -

sil, a do en ça avan ça sem pa rar: fo ram 615 mil ca sos em 2000 - em

1970, eram 50 mil ca sos. Está au men tan do em mé dia 20% por ano. 

“Pes qui sa de Aids con se gue um in ves ti men to enor me. Ma lá ria,

não. É uma ca tás tro fe”, la men ta o in fec to lo gis ta Mar cos Bou los, da

Fa cul da de de Me di ci na da USP.

A in dús tria far ma cêu ti ca con cen tra-se em 

áre as que tra zem mais lu cros,  como a der ma to lo gia

Com a tu ber cu lo se, a si tu a ção tam bém é crí ti ca. A do en ça

afe ta 16 mi lhões de pes so as no mun do. Mes mo as sim ne nhum me -

di ca men to novo foi de sen vol vi do nos úl ti mos 30 anos. “Pre ci sa mos

de um re mé dio que cure a tu ber cu lo se em dois me ses e que seja

efi caz con tra a tu ber cu lo se mul tir re sis ten te”, diz Gi or gio Ros cig no,

pre si den te da ONG Glo bal Ros cig no, pre si den te da ONG Glo bal

Alli an ce for TB Drug De ve lop ment. Se ne nhu ma dro ga for des co -

ber ta, 35 mi lhões de pes so as vão mor rer de tu ber cu lo se até 2020. O 

gran de pro ble ma é que a te ra pia atu al deve ser se gui da du ran te seis

me ses. Por isso, mu i tos pa ci en tes não se tra tam di re i to, dan do ori -

gem a ba ci los re sis ten tes. Isso por que os re mé di os aca bam atu an do 

ape nas so bre o mi cro or ga nis mos mais fra cos, per mi tin do a pro li fe ra -

ção dos mais re sis ten tes. A tu ber cu lo se mul tir re sis ten te cus ta a res -

pon der à me di ca ção. Enquan to o tra ta men to nor mal cus ta US$20,

para tra tar a va ri a ção re sis ten te são ne ces sá ri os US$4 mil. Para o

ven de dor Ri car do Ve lo so, 23 anos, a so lu ção para tra tar a ver são re -

sis ten te da do en ça veio do Insti tu to Emí lio Ri bas, em São Pa u lo. Ele

está re ce ben do me di ca men to de gar ça. “Não te ría mos con di ções de 

com prar os re mé di os”, afir ma Va lé ria, irmã de Ve lo so.

Por ca u sa do au men to da re sis tên cia dos mi cro or ga nis mos,

é ne ces sá rio des co brir no vas dro gas. Mas, de acor do com a en ti da -

de ame ri ca na The Phar ma ce u ti cal Re se arch and Ma nu fac tu res of

Ame ri ca, que re ú ne pes qui sa do res e em pre sas far ma cêu ti cas, em



2000, ha via ape nas qua tro re mé di os con tra do en ças tro pi ca is em

tes tes. To dos es tão na fase ini ci al e fo ram de sen vol vi dos por com -

pa nhi as pe que nas. “Ain da não há ga ran tia de que a pes qui sa do

me di ca men to irá para fren te. Se for, ela pode le var dez anos para

ser con clu í da," diz Car los Mo rel, di re tor do Pro gra ma Espe ci al de

Pes qui sa e Tre i na men to em Do en ças Tro pi ca is (TDR), li ga do à

OMS. Só para com pa rar, es tão sen do pes qui sa das dez dro gas

para hi pe ra ti vi da de.

Ca chor ro de ma da me – Mu i tos ma les só ga nham re mé di os

por aci den te. No iní cio do ano, a Gi let te e a Bris tol – Myers Squibb

lan ça ram o Va ni qa, um re mé dio que eli mi na pê los fa ci a is. O prin ci -

pal com po nen te do Va ni qa é a eflor ni ti na, um po ten te re mé dio con -

tra a do en ça do sono, trans mi ti da pela pi ca da da mos ca tsé-tsé.

De po is de mu i tas ne go ci a ções, a Bris tol se com pro me teu a doar 60 

mil do ses de eflor ni ti na para pa í ses afri ca nos. Ou tro caso é o Iver -

mec tin, re mé dio feito pela Merck para aca bar com ver mes em ca -

chor ros. Em 1970, des co briu-se que a dro ga tam bém era efi caz con -

tra o pa ra si ta que ca u sa on co cer co se (do en ça que pode le var à ce -

gue i ra). Em 1987, a com pa nhia cri ou o Mec ti zan, uma pí lu la de

US$1,50. Mas, não ha via mer ca do para o me di ca men to por que as po -

pu la ções atin gi das eram mu i to po bres para com prar a no vi da de. A

Merck de ci diu fa zer uma do a ção sem res tri ções: quan tas do ses fos -

sem ne ces sá ri as, por tem po in de fi ni do. Espe ci a lis tas di zem que isso

só foi pos sí vel por que o Iver mec tin, a dro ga dos cães, era mu i to lu cra -

ti va. “Se a do en ça não afe ta po pu la ções de pa í ses ri cos, te mos de tor -

cer para que dê em ca chor ro de ma da me”, iro ni za Mo rel, do TDR.

As in dús tri as far ma cêu ti cas, um dos se to res que mais lu -

cram no mun do, pa ra ram de in ves tir em pes qui sas de do en ças tro -

pi ca is por que o ris co é mu i to ele va do. É di fí cil con se guir re tor no

para os aci o nis tas. Pes qui sar uma nova dro ga fica en tre US$ 50 mi -

lhões e US$ 500 mi lhões. O pro ces so, da idéia de uma dro ga nova

até o seu de sen vol vi men to, pode le var até 20 anos. Entre dez mil

pro du tos quí mi cos sin te ti za dos to dos os anos, ape nas 15 são con -

si de ra dos can di da tos a dro gas e só um efe ti va men te vira um re mé -

dio. Esse úni co re mé dio tem de co brir os cus tos de to das as ou tras

ten ta ti vas fra cas sa das. E pre ci sa dar lu cros ra pi da men te – an tes

que a pa ten te ex pi re e o re mé dio te nha de en fren tar a com pe ti ção

dos ge né ri cos. “O mer ca do pre ci sa ser gran de o su fi ci en te. Caso

con trá rio, pas sa mos a pes qui sa para em pre sas me no res,” diz

Betsy Ray mond, por ta-voz da Pfi zer. Para Luís Bar re to, di re tor de

Assun tos de Sa ú de Pú bli ca Inter na ci o nal da Aven tis-Pasteur, é ne -

ces sá ria uma co la bo ra ção en tre os se to res pri va do e pú bli co. “Te -

mos um ne gó cio. Não po de mos in ves tir ape nas em re mé di os que

não dão lu cros,” jus ti fi ca. A Aven tis vem ten tan do uma es tra té gia de

di fe ren ci a ção nos pre ços. Na va ci na con tra a po li o mi e li te, por

exem plo, a em pre sa tira os lu cros dos pa í ses de sen vol vi dos  e dis -

tri bui o me di ca men to a pre ço de cus to para as na ções po bres, por

meio do Uni cef. “As com pa nhi as pro du zem o que o  mer ca do quer.

Pode es pe rar sen ta do quem acha que as gran des in dús tri as vão in -

ves tir nes sas do en ças. O go ver no é que tem de in ves tir,” con clui Ja -

mes Love, di re tor do Con su mer Pro ject on Tech no logy, gru po de

pes qui sa em sa ú de pú bli ca.

Co la bo rou Ce li na Côr tes, Rio de Ja ne i ro

Re vis ta IstoÉ

Tra ta men to de se gun da

Gran des la bo ra tó ri os in ves tem pou co
 em  tu ber cu lo se, ma lá ria e ou tras

 do en ças de po bres

Há dez anos, o mé di co Val dir Ama to, pes qui sa dor da Uni ver -

si da de de São Pa u lo, de di ca-se a es tu dar uma do en ça que não

cos tu ma apa re cer no no ti ciá rio: a le ish ma ni o se. E um mal que afe ta 

mais de 50 mil bra si le i ros, a ma i o ria po bres. Pro vo ca da pelo pro to -

zoá rio Le ish ma nia, a en fer mi da de é trans mi ti da ao ho mem pela pi -

ca da de um mos qui to in fec ta do. Mu i tas ví ti mas fi cam des fi gu ra das

por que o pa ra si ta cor rói a boca, o na riz e, às ve zes, o esô fa go. O

pro to zoá rio tam bém in va de o sis te ma de de fe sa do or ga nis mo e

atin ge o pân cre as. Se a do en ça não é tra ta da, leva à mor te por in -

fec ções se cun dá ri as, como pne u mo nia e ma lá ria.

A mo lés tia não é nova. Foi des cri ta pela pri me i ra vez em

1903 pelo in glês Wil li am Le ish man. Mas até hoje cu i dar dos do en -

tes é uma luta in gló ria. Os úni cos re mé di os dis po ní ve is fo ram des -

co ber tos nos anos 50. O mais efi caz, o an ti mô nio, é apli ca do em in -

je ções que ca u sam do res hor rí ve is. Por sua ca u sa, al guns do en tes

de sen vol vem pro ble mas no co ra ção, nos rins e no fí ga do. Uma ou -

tra dro ga, o pen ta mi di ne, leva 8% dos pa ci en tes à mor te por ser ex -

tre ma men te tó xi co. Além dis so, pode ca u sar a di a be te como efe i to

co la te ral. E a me di ca ção mais mo der na, o am bis so me, é tão cara

que não che ga a ser uma op ção: cus ta US$5 mil (cer ca de R$10

mil). Não exis te tra ta men to ide al para a le ish ma ni o se. Pre ci sa mos

de uma dro ga ba ra ta e que não seja tão tó xi ca“, diz Ama to.

O ope rá rio Ra i mun do Lima, 26 anos, mo ra dor do Rio, so freu 

os efe i tos co la te ra is dos re mé di os e teve de mu dar de re mé dio para 

fu gir das com pli ca ções no pân cre as pro vo ca das pela pri me i ra me -

di ca ção in di ca da. A do en ça es ta va bem avan ça da e de mo rei a sa -

rar. Sei que ela pode vol tar. Ago ra, não sin to mais nada“, con ta.

A le ish ma ni o se é uma das do en ças que o mun do es que ceu.

Está na lis ta das cha ma das pra gas de po bre, ao lado de tu ber cu lo -

se, do en ça do sono, ma lá ria, ele fan tía se e do en ça de Cha gas. A

ele fan tía se, por exem plo, já de i xou mais de 100 mil pes so as de for -

ma das para o res to da vi da. O ver me Wu che re ria ban crof ti en to pe o 

sis te ma lin fá ti co, de i xan do os do en tes com se i os, bra ços, per nas

ou tes tí cu los gi gan tes cos.

Jun tas, es sas en fer mi da des ma tam cer ca de 3,5 mi lhões de

pes so as por ano no pla ne ta - mais do que a Aids. Ape sar dis so,

qua se não exis te pes qui sa para des co brir re mé di os efi ca zes con tra 

elas. Me nos de 10% das ver bas para pes qui sa são des ti na dos a

90% dos pro ble mas de sa ú de do mun do“, diz Lou is Cur rat, se cre tá -

 



rio-geral do Fó rum Glo bal de Pes qui sas em Sa ú de, li ga do à Orga -

ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS).

Des de 1975, 1.223 no vas dro gas fo ram des co ber tas. Ape nas

13 com ba tem do en ças tro pi ca is. De las, cin co vi e ram da me di ci na ve -

te ri ná ria. E qua tro são re sul ta do di re to do in ves ti men to da in dús tria

far ma cêu ti ca. “Ela se con cen tra nas áre as mais lu cra ti vas, como der -

ma to lo gia. Enquan to mi lhões es tão mor ren do de ma lá ria e tu ber cu lo -

se, ou tros mi lha res de pes so as po dem com prar fa cil men te pí lu las

para obe si da de, cal ví cie e im po tên cia“, cri ti ca Anne-Vaterie Ka nin da,

da ONG Mé di cos sem Fron te i ras, de Nova Ior que.

Pes qui sas - Em re la ção à ma lá ria, qua se 90% dos do en tes

já não res pon dem ao tra ta men to com clo ro qui na, pi ri me ta mi na e

sul fa do xi na, os mé to dos mais ba ra tos e efi ca zes. Mas tudo in di ca

que os 300 mi lhões de pes so as que so frem com a do en ça não te -

rão aces so a uma nova dro ga tão cedo. De acor do com a fun da ção

bri tâ ni ca Well co me Trust, o in ves ti men to em pes qui sa no mun do

para ma lá ria é de US$ 42 Dor caso fa tal. Para a Aids, oin ves ti men to 

é 80 ve zes ma i or.

O ci en tis ta Vic tor Nus senz we ig, da New York Uni ver sity Me di -

caL Scho ol, sen te as di fi cul da des na pele. Ele de i xou o Bra sil em 1964 

e hoje é um dos mais res pe i ta dos pes qui sa do res de ma lá ria do mun -

do. Pes qui so uma va ci na para a do en ça há 30 anos. Qu a se toda a ver -

ba vem do go ver no ame ri ca no“, diz. No Bra sil, a do en ça avan ça sem

pa rar: fo ram 615 mil ca sos em 2000 - em 1970, eram 50 mil ca sos.

Está au men tan do em mé dia 20% por ano. “Pes qui sa de Aids con se -

gue um in ves ti men to enor me.  Ma lá ria, não. E uma ca tás tro fe“, la men -

ta o in fec to lo gis ta Mar cos Bou tos, da Fa cul da de de Me di ci na da USP.

Tra ta men to de se gun da

Com a tu ber cu lo se, a si tu a ção tam bém é crí ti ca. A do en ça

afe ta 16 mi lhões de pes so as no mun do. Mes mo as sim ne nhum me -

di ca men to novo foi de sen vol vi do nos úl ti mos 30 anos. “Pre ci sa mos

de um re mé dio que cure a tu ber cu lo se em dois me ses e que seja

efi caz con tra a tu ber cu lo se mul tir re sis ten te“, diz Gi or gio Ros cig no,

pre si den te da ONG Glo bal Alli an ce for TB Drug De ve lop ment.

Se ne nhu ma dro ga for des co ber ta, 35. mi lhões de pes so as

vão mor rer de tu ber cu lo se até 2020. O gran de pro ble ma é que a te ra -

pia atu al deve ser se gui da du ran te seis me ses. Por isso, mu i tos pa ci -

en tes não se tra tam di re i to, dan do ori gem a ba ci los re sis ten tes. Po

isso por que os re mé di os aca bam atu an do ape nas so bre os mi cro or -

ga nis mos mais fra cos, per mi tin do a pro li fe ra ção dos mais re sis ten tes.

A tu ber cu lo se mul tir re sis ten te cus ta a res pon der à me di ca -

ção. Enquan to o tra ta men to nor mal cus ta US$20, para tra tar a va ri -

a ção re sis ten te são ne ces sá ri os US$4 mil. Para o ven de dor Ri car -

do Ve lo so, 23 anos, a so lu ção para tra tar a ver são re sis ten te da do -

en ça veio do Insti tu to Emí lio Ri bas, em São Pa u lo. Ele está re ce -

ben do me di ca men to de gra ça. “Não te ría mos con di ções de com -

prar os re mé di os“, afir ma Va lé ria, irmã de Ve lo so.

Por ca u sa do au men to da re sis tên cia dos mi cro or ga nis mos,

e ne ces sá rio des co brir no vas dro gas. Mas, de acor do com a en ti da -

de ame ri ca na The Phar ma ce u ti cal Re se arch and Ma nu fac tu rers of

Ame ri ca, que re ú ne pes qui sa do res e em pre sas far ma cêu ti cas, em

2000 ha via ape nas qua tro re mé di os con tra do en ças tro pi ca is em

tes tes. To dos es tão na fase ini ci al e fo ram de sen vol vi dos por com -

pa nhi as pe que nas. “Ain da não há ga ran tia de que a pes qui sa do

me di ca men to irá para fren te. Se for, ela pode le var dez anos para

ser con clu í da“, diz Car los Mo rel, di re tor do Pro gra ma Espe ci al de

Pes qui sa e Tre i na men to em Do en ças Tro pi ca is (TDR), Li ga do à

OMS. Só para com pa rar, es tão sen do pes qui sa das dez dro gas

para hi pe ra ti vi da de.

Ca chor ro de ma da me - Mu i tos ma les só ga nham re mé di os

por aci den te. No iní cio do ano, a Gi let te e a Bris tol-Myers Squibb lan -

ça ram o Va ni qa, um re mé dio que eli mi na pê los fa ci a is. O prin ci pal

com po nen te do Va ni qa é a eflor ni ti na, um po ten te re mé dio con tra a

do en ça do sono, trans mi ti da pela pi ca da da mos ca tsé-tsé. De po is de

mu i tas ne go ci a ções, a Bris tol se com pro me teu a doar 60 mil do ses de 

eflor ni ti na para pa í ses afri ca nos. Ou tro caso é o Iver mec tin, re mé dio

fe i to pela Merck para aca bar com ver mes em ca chor ros.

Em 1970, des co briu-se que a dro ga tam bém era efi caz con -

tra o pa ra si ta que ca u sa on co cer co se (do en ça que pode le var à ce -

gue i ra). Em 1987, a com pa nhia cri ou o Mec ti zan, uma pí lu la de

US$1,50. Mas não ha via mer ca do para o me di ca men to por que as po -

pu la ções atin gi das eram mu i to po bres para com prar a no vi da de. A

Merck de ci diu fa zer uma do a ção sem res tri ções: quan tas do ses fos -

sem ne ces sá ri as, por tem po in de fi ni do. Espe ci a lis tas di zem que isso

só foi pos sí veL por que o Iver mec tin, a dro ga dos cães, era mu i to Lu -

cra ti va. “Se a do en ça não afe ta po pu la ções de pa í ses ri cos, te mos de

tor cer para que dê em ca chor ro de ma da me“, iro ni za Mo rel, do TDR.

As in dús tri as far ma cêu ti cas, um dos se to res que mais lu cram

no mun do, pa ra ram de in ves tir em pes qui sas de do en ças tro pi ca is

por que o ris co é mu i to ele va do. É di fí cil con se guir re tor no para os aci o -

nis tas. Pes qui sar uma nova dro ga fica en tre US$50 mi lhões e US$500 

mi lhões. O pro ces so, da idéia de uma dro ga nova até o seu de sen vol -

vi men to, pode le var até 20 anos. Entre dez mil pro du tos quí mi cos sin -

te ti za dos to dos os anos, ape nas 15 são con si de ra dos can di da tos a

dro gas e só um efe ti va men te vira um re mé dio. Esse úni co re mé dio

tem de co brir os cus tos de to das as ou tras ten ta ti vas fra cas sa das. E,

pre ci sa dar lu cros ra pi da men te _ an tes que a pa ten te ex pi re e o re mé -

dio te nha de en fren tar a com pe ti ção dos ge né ri cos. O mer ca do pre ci -

sa ser gran de o su fi ci en te. Caso con trá rio, pas sa mos a pes qui sa para

em pre sas me no res“, diz Betsy Ray mond, por ta-voz da Pfi zer.

Para Luis Bar re to, di re tor de Assun tos de Sa ú de Pú bli ca

Inter na ci o nal da Aven tis-Pasteur, é ne ces sá ria uma co la bo ra ção

en tre os se to res pri va do e pú bli co. “Te mos um ne gó cio. Não po de -

mos in ves tir ape nas em re mé di os que não dão Lu cros“, jus ti fi ca. A

Aven tis vem ten tan do uma es tra té gia de di fe ren ci a ção nos pre ços.

Na va ci na con tra a po li o mi e li te, por exem plo, a em pre sa tira os lu -

cros dos pa í ses de sen vol vi dos e dis tri bui o me di ca men to a pre ço

de cus to para as na ções po bres, por meio do Uni cef. As com pa nhi -

as pro du zem o que o mer ca do quer. Pode es pe rar sen ta do quem

acha que as gran des in dús tri as vão in ves tir nes sas do en ças. O go -

ver no é que tem de in ves tir“, con clui Ja mes Love, di re tor do Con su -

mer Pro ject on Tech no logy, gru po de pes qui sa em sa ú de pú bli ca.



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. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, por
cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre 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, eu gos ta ria de in for mar à
Casa que os Lí de res da Opo si ção es tão en ca mi nhan do 
à Mesa do Se na do o mes mo re que ri men to que en ca mi -
nha mos na se ma na pas sa da ao Con se lho de Éti ca, o
qual foi in de fe ri do pelo seu Pre si den te, Se na dor Ra mez 
Te bet. S. Exª ale gou que o mes mo de ve ria ser en ca mi -
nha do à Mesa do Se na do. Esta mos en ca mi nhan do hoje 
o re que ri men to que tra ta da que bra do si gi lo ban cá rio,
em de ter mi na do pe río do, da Srª Vera Cam pos, a res pe i -
to da his tó ria da ven da dos TDAs.

Além dis so, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de ler um 
ofí cio que es ta mos en ca mi nhan do a to dos os Lí de res
dos Par ti dos com as sen to nes ta Casa, ofí cio esse
que é as si na do por mim e pe los Se na do res Pa u lo
Har tung, Se bas tião Ro cha e Ade mir Andra de, cujo
teor é o se guin te:

Se nhor Se na dor, 
Como se sabe, a de ci são co le gi a da é

prin cí pio bá si co da ação par la men tar no
âm bi to do Se na do Fe de ral, ex pres sa men te
re co nhe ci da no Re gi men to Inter no. Nes se
sen ti do, o Co lé gio de Lí de res se afir ma
como le gí ti ma es fe ra de diá lo go, tra ta ti vas e
en ca mi nha men tos so bre ques tões de re le -
vân cia ins ti tu ci o nal, que trans cen dam a di -
nâ mi ca po lí ti ca de po la ri za ções en tre go ver -
no e opo si ção, ma i o ria e mi no ria.

A de mo cra cia re pre sen ta ti va pede e
ofe re ce opor tu ni da de de cri a ção de es pa ços 
de con sen sos, ten do em vis ta o in te res se
ma i or de pre ser va ção do pró prio re gi me de -
mo crá ti co e de suas ins ti tu i ções. Cabe às Li -
de ran ças re co nhe cer os mo men tos em que
os fa to res de ter mi nan tes do com por ta men to 
co ti di a no de suas ban ca das de vam se su -
bor di nar ao im pe ra ti vo da le gi ti ma ção do
jogo po lí ti co.

Re co nhe cer e agir. 

Nin guém pode fa zer ou vi dos mou cos
aos des con ten ta men tos das ruas, pois, como
en si na va Cí ce ro, “o povo é um gran de mes -
tre”. O Se na do Fe de ral, ór gão fun da men tal
para a efe ti va ope ra ci o na li da de da for ma de
Esta do fe de ra ti va, está na ber lin da. Inde pen -
den te men te da pro ce dên cia ou não de de -
nún ci as. que são as sa ca das con tra a pes soa
de seu Pre si den te e, por ex ten são, Pre si den te 
do Con gres so Na ci o nal, não é mais pos sí vel
a omis são ou, pior ain da, o des dém.

A opi nião pú bli ca não quer a con de na -
ção pré via de nin guém, mas não to le ra a im -
pu ni da de. Os ci da dãos pe dem es cla re ci -
men tos e trans pa rên ci as; que rem, por tan to,
a per cu ci en te apu ra ção dos fa tos, res guar -
da das as ga ran ti as fun da men ta is do de vi do
pro ces so le gal, de am pla de fe sa e do con -
tra di tó rio. Mas é pre ci so não es que cer que
não pode ha ver de mo cra cia, onde quem
está re pre sen tan do ou de ten do al gu ma fa tia 
de po der ins ti tu ci o na li za do não res pon de,
pe ran te seus re pre sen ta dos, de for ma ins ti -
tu ci o nal e per ma nen te.

Urge ze lar pela dig ni da de da fun ção
se na to ri al an tes que seja tar de. É cer to que
ao Mi nis té rio Pú bli co in cum be a de fe sa da
or dem ju rí di ca e do re gi me de mo crá ti co.
Des sa for ma, po de ría mos aqui es cer com a
tese de que tudo que diz res pe i to às ir re gu -
la ri da des atri bu í das a S. Exª o Se na dor Ja -
der Bar ba lho de ve ri am ser exa mi na das pelo 
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca.

Entre tan to, pen sa mos que não é dado
aos Se na do res, nes ta hora tão gra ve, com -
por tar-se como os aves tru zes fren te aos pe -
ri gos de oca sião. Ain da que te nha mos em
men te mais uma vez as pa la vras de Cí ce ro
em sua cé le bre ad ver tên cia de que ”jul ga -
mos os ou tros e a nós de modo di fe ren te“,
cre mos que o Se na do, abs tra í do de todo e
qual quer es pí ri to de cor po, não pode se fur -
tar a exa mi nar os fa tos e ofe re cer ao con -
jun to da ci da da nia uma res pos ta con vin cen -
te so bre as de nún ci as lan ça das con tra
quem ocu pa a mais alta ma gis tra tu ra das
ati vi da des le gis la ti vas e, afi nal, re pre sen ta o 
Par la men to Na ci o nal.

Esta ta re fa se nos im põe. Do con trá rio, 
será in viá vel fa lar-se em cons tru ção de uma 
ex pe riên cia de mo crá ti ca só li da e efi caz, ou

 



seja, em uma ex pe riên cia de mo crá ti ca es tá -
vel e per ma nen te em nos so País.

Assim, con cla ma mos os Lí de res com
as sen to nes ta Casa a que se re ú nam para
ana li sar o as sun to sus ci ta do e, em de cor rên -
cia, ado tem as me di das ne ces sá ri as para
aten der aos cha ma men tos de nos so povo,
para fa zer pre va le cer, aqui no Se na do Fe de -
ral, os fun da men tos da vida re pu bli ca na.

Assi nam os Se na do res José Edu ar do
Du tra, Pa u lo Har tung, Se bas tião Ro cha e
Ade mir Andra de.

Esta mos en ca mi nhan do este ofí cio a to dos os
Srs. Se na do res com as sen to nes ta Casa. Como já de -
i xa mos con sig na do em seu teor, não fa ze mos qual -
quer ju í zo de va lor a res pe i to de de nún ci as. Enten de -
mos que este as sun to, como está dito no ofí cio, não
pode ser tra ta do como ques tão de Opo si ção ou de
Go ver no, de ma i o ri as ou de mi no ri as, mas deve ser
tra ta do por to dos os Lí de res com as sen to nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -

dor José Edu ar do Du tra, a Pre si dên cia des pa cha rá
de ime di a to o ofí cio de V. Exª à Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da Casa e es pe ra que o Se -
na dor Ber nar do Ca bral, con si de ran do a re le vân cia do 
pe di do de V. Exª, apre cie ime di a ta men te o as sun to na 
Co mis são.

Da mes ma for ma, in for mo a V. Exª que, se de se -
jar as de pen dên ci as da Pre si dên cia do Se na do para
essa re u nião dos Lí de res, ain da a par tir de hoje o ga -
bi ne te da Pre si dên cia es ta rá à dis po si ção de V. Exª e
dos de ma is Lí de res.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – 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 ilus tre 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, tão
logo o ofí cio che gue às mãos des ta Pre si dên cia da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, se rão 
to ma das as me di das, con for me a Pre si dên cia de se ja.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – 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 ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ocu po
esta tri bu na em nome da Li de ran ça do meu Par ti do, o
PMDB, para co mu ni car à Casa e ao País a re u nião que
re a li za mos hoje e a nota apro va da por una ni mi da de dos 
Srs. Se na do res pre sen tes, que pas so a ler:

Nota da Ban ca da do PMDB no Se na do 
Fe de ral

A Ban ca da do PMDB no Se na do Fe de -
ral, após re u nião re a li za da na ma nhã de hoje, 
de ci diu, por una ni mi da de, pres tar to tal e ir res -
tri ta so li da ri e da de ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ja der Bar ba lho. O Par ti do,
de po si tá rio his tó ri co das ma i o res lu tas e con -
quis tas de mo crá ti cas do País, está con vic to
de uma or ques tra ção con tra o PMDB.

Não bas tas se a his tó ria pes so al e hon -
ra da do Se na dor Ja der Bar ba lho e suas
gran des con tri bu i ções para ga ran tir um País 
li vre e de mo crá ti co, o Pre si den te do Con -
gres so Na ci o nal re ce beu hoje o apo io de
toda a Ban ca da ao pul ve ri zar com pro vas,
um a um, to dos os ru mo res que vêm sen do
ve i cu la dos sis te ma ti ca men te pe los ór gãos
de co mu ni ca ção.

Está con ven ci da a Ban ca da de que a
per so na li za ção des sa cam pa nha na fi gu ra
do Pre si den te do Se na do é um bi om bo ele i -
to ral às vés pe ras da ele i ção que an te ce de a 
su ces são pre si den ci al para atin gir o pró prio
Par ti do que, por sua vi ta li da de e união, co -
me ça a ame dron tar al guns se to res es pe cí fi -
cos do País.

Àque les que es tão ha bi tu a dos a um
PMDB frag men tá rio e de su ni do o Par ti do se 
obri ga a aler tar que a co e são par ti dá ria, ve -
ri fi ca da na re u nião de hoje, irá per du rar e
não te me mos or ques tra ções e sus sur ros
que am bi ci o nam se trans for mar em fa tos.

Há se to res que ain da não as si mi la ram
nos sa vi tó ria para a Pre si dên cia do Con gres -
so Na ci o nal e al guns in sis tem em nu trir o no ti -
ciá rio com in for ma ções equi vo ca das e in fun -
da das. To das têm res pos tas elo qüen tes, do -
cu men ta das e ab so lu ta men te con vin cen tes.

Não ire mos res ta u rar os tem pos me di -
e va is onde há cul pa sem de fe sa e sen ten ça
sem pro vas.

Sr. Pre si den te, a nota que li foi una ni me men te
apro va da pela Ban ca da do PMDB no Se na do Fe de -
ral, que hoje se re u niu.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:



REQUERIMENTO Nº 329, DE 2001

Nos ter mos do ar ti go 256, in ci so I, do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a re ti ra da em
ca rá ter de fi ni ti vo da tra mi ta ção do PLS nº 371 de
1999, de mi nha au to ria.

Sala das Ses sões 20 de ju nho de 2001 – Se na -
dor Bel lo Par ga.

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 Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 111, DE 2001

Esta be le ce, para as con ces si o ná ri -
as de abas te ci men to de água, a obri ga to -
ri e da de de ins ta la ção de dis po si ti vo que
eli mi ne o ar na me di ção do con su mo de
água.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam as con ces si o ná ri as de abas te ci -

men to de água obri ga das a ins ta la rem dis po si ti vos de 
eli mi na ção de ar das me di ções do con su mo de água
de to dos os con su mi do res, in dis tin ta men te.

Art. 2º O cus to de ins ta la ção do dis po si ti vo não
po de rá ser re pas sa do para o con su mi dor.

Art. 3º As em pre sas con ces si o ná ri as te rão o
pra zo de 90 (no ven ta) dias para cum pri rem o dis pos to 
no Art. 1º.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Hoje, qua se to dos os con su mi do res de água
são ví ti mas da co bran ça in de vi da em suas con tas de
água. Isso por que os hi drô me tros re gis tram a pas sa -
gem de água e ar in dis tin ta men te, ge ran do um ônus
im pró prio pelo pa ga men to de ar, quan do o con su mi -
dor acre di ta va es tar con su min do ape nas água.

O sis te ma de abas te ci men to de água, em ge ral,
é aci o na do por meio de re des pres su ri za das de bom -
be a men to, o que nor mal men te aca bam ge ran do bol -
sões de ar por toda a rede. As ra zões são di ver sas.
Vão des de a in ter rup ção no for ne ci men to de água,
para re pa ros e ma nu ten ções; ro dí zi os no for ne ci men -
to de água, prin ci pal men te, nos gran des cen tros; e,

até mes mo, pela oxi ge na ção nos pro ces sos de tra ta -
men to de água.

Atu al men te, já exis te equi pa men to de sen vol vi do 
com o ob je ti vo de eli mi nar o ar do re gis tro dos hi drô -
me tros e que já foi ob je to de aná li se por uma es co la
de en ge nha ria. A Esco la Fe de ral de Enge nha ria de
Ita ju bá, Mi nas Ge ra is, por exem plo, ela bo rou um la u -
do onde afir ma que tal equi pa men to im pe de a pas sa -
gem de ar pelo hi drô me tro, não in ter fe re no fun ci o na -
men to nor mal do hi drô me tro e é se gu ro (não ofe re -
cen do ris co aos às pes so as). Alguns tes tes re a li za dos 
com pro va ram a efi cá cia do equi pa men to. 

Após a sua ins ta la ção, ve ri fi cou-se uma re du ção 
de até 35% nos va lo res pa gos in de vi da men te nas
con tas de água.

Di an te dis so, cre io ha ver ra zões su fi ci en tes para 
a cri a ção des te pro je to. Não se pode de i xar que essa
im pro pri e da de con ti nue ge ran do um ônus real so bre
um con su mo fic tí cio de água, quan do na ver da de é
ape nas ar.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. _ Se na -
dor Ge ral do Cân di do

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 112, DE 2001 _ COMPLEMENTAR

Inclui novo dis po si ti vo na Lei Com -
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000,
dis pon do so bre a com pen sa ção de des -
pe sas re a li za das pe los Mu ni cí pi os com
ações de com pe tên cia de ou tro ente da
Fe de ra ção.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Inclua-se novo ar ti go no Ca pí tu lo X da Lei 

Com ple men tar nº 101, de 4 de mar ço de 2000, com a
se guin te re da ção:

”Art. Para fins de apu ra ção do cum pri men to dos
li mi tes de gas tos e en di vi da men to pre vis tos nes ta lei
com ple men tar, não se rão con si de ra das as des pe sas
re a li za das pe los Mu ni cí pi os com ações de com pe tên -
cia de ou tro ente da Fe de ra ção, des de que au to ri za da 
a de du ção pelo con se lho de ges tão fis cal.

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

Jus ti fi ca ção

O au men to cons tan te e de sor de na do de en car -
gos, mu i tos de les de com pe tên cia da União e dos
Esta dos, tem fe i to com que o cus to de sua ma nu ten -

 



ção se avo lu me e fuja ao con tro le dos Mu ni cí pi os, não 
só aque les li ga dos às áre as de sa ú de, edu ca ção e
as sis tên cia so ci al, mas das mais di fe ren tes na tu re -
zas, tais como nas áre as de ad mi nis tra ção fa zen dá -
ria, agri cul tu ra, co mu ni ca ções, ju di ciá rio, se gu ran ça
pú bli ca, tra ba lho e trans por tes.

Pes qui sa re a li za da pelo Ban co de Da dos Mu ni -
ci pa is do Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci -
pal cons ta tou que as des pe sas re a li za das pe los Mu -
ni cí pi os com ati vi da des de com pe tên cia da União e
dos Esta dos che gam a pelo me nos 4,52% das suas
re ce i tas, o que equi va le ria, no ano de 1998, a um gas -
to equi va len te a R$3,1 bi lhões.

Esses gas tos são mais ele va dos nos Mu ni cí pi os 
de me nor por te de mo grá fi co, que, por se lo ca li za rem
na pe ri fe ria ou dis tan tes dos gran des cen tros ur ba -
nos, se vêem na con tin gên cia de fi nan ci ar es ses ser -
vi ços, para que eles es te jam dis po ní ve is à sua po pu -
la ção.

Em face da apro va ção da Lei de Res pon sa bi li -
da de Fis cal (Lei Com ple men tar nº 101/2000), que
pre vê pe na li za ções para os agen tes pú bli cos que não 
cum pri rem os li mi tes de gas tos e en di vi da men to ali
es pe ci fi ca dos, faz-se mis ter de so ne rar do côm pu to
de tais gas tos, por ques tão de mé ri to e jus ti ça, as
des pe sas re a li za das pe los Mu ni cí pi os com ações de
com pe tên cia de ou tros en tes da Fe de ra ção, pelo que
con cla mo os no bres pa res a apro va rem a pre sen te
pro po si ção.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001 _ Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

CAPÍTULO X
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ria

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

(À Co mis são de as sut nos eco nô mi -
cos.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 330, 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 em con jun to
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 46, de
2000, que ”al te ra a re da ção dos §§ 5º e 6º do art. 14
da Cons ti tu i ção Fe de ral“, para pre ver a obri ga to ri e da -
de de o Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor e Pre -
fe i to le cen ci ar-se do car go para con cor rer à re e le i -
ção“, com a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6,
de 2001, por tra ta rem da mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Íris Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in -
clu í do na Ordem do Dia, nos ter mos do Re gi men to
Inter no.

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 331, DE 2001

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o subs -
ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos ofe re ci do ao Pro je -
to de Lei do Se na do nº 491, de 1999, que al te ra a re -
da ção do ar ti go 9º da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, que “ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por tos e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Co mis sões, 19 de ju nho de 2001. – Pe -
dro Piva – José Alen car – Lú cio Alcân ta ra – Fran -
ce li no Pe re i ra – Ge ral do Melo – Belo Par ga –
Osmar Dias – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro ber -
to Sa tur ni no – Pa u lo Sou to – Fre i tas Neto – Ney
Su as su na – Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 332, DE 2001

Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi -
men to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2001, que al te ra o art. 295
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, que tra ta da pri são es pe -
ci al.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – 



 





O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os re -
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, 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, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 333, DE 2001

Re que re mos, con for me o dis pos to no art. 4º, §
2º, da Lei Com ple men tar nº 105, de 2001 e na for ma
do que es ta be le ce o Ato da Mesa Di re to ra do Se na do
Fe de ral nº 1, de 2001, seja ofi ci a do ao Ban co Cen tral
do Bra sil, para que sub me ta ao Se na do Fe de ral ex tra -
tos da mo vi men ta ção fi nan ce i ra e fo to có pi as de che -
ques emi ti dos, con cer nen tes à con ta ban cá ria da Se -
nho ra Vera Aran tes Cam pos, na agên cia cen tral do
Ban co Ba me rin dus, na Rua XV de No vem bro, Mu ni cí -
pio de São Pa u lo — SP, du ran te o se gun do se mes tre
do ano de 1988 e pri me i ro se mes tre do ano de 1989.

Jus ti fi ca ção

Obje ti va-se seja dado co nhe ci men to ao Se na do 
Fe de ral de mo vi men ta ção fi nan ce i ra da ci da dã em re -
fe rên cia, no pe río do apon ta do, de for ma a que se pos -
sa ve ri fi car se há ou não con sis tên cia nas de nún ci as
for mu la das pela Re vis ta IstoÉ, na edi ção nº 1654,
ma té ria in ti tu la da O Infer no de Ja der (fo to có pia em
ane xo), en vol ven do Sua Exce lên cia, o Se nhor Se na -
dor Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se na do Fe de ral e
do Con gres so Na ci o nal.

Impor ta con sig nar que, se gun do aque le ve í cu lo
de co mu ni ca ção, o Se na dor Ja der Bar ba lho te ria sido 
o be ne fi ciá rio de um che que de va lor, na mo e da en tão 
vi gen te, cor res pon den te, na épo ca, a apro xi ma da -
men te qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos.
Tal quan tia equi va le ria à aqui si ção, pela emi ten te de
um che que des sa mon ta, a Se nho ra Vera Aran tes
Cam pos e seu ma ri do, o Se nhor Se ra fim Ro dri gues
de Mo ra es, de Tí tu los da Dí vi da Agrá ria — TDAs,
para sal dar dé bi tos de cor ren tes da li qui da ção da ins -
ti tu i ção ban cá ria de no mi na da Agro ban co, con tro la da
pelo Se nhor de Mo ra es.

Os tí tu los em foco te ri am sido ad qui ri dos de Vi -
cen te de Pa u la Pe dro sa Sil va, que os re ce be ra como
in de ni za ção pela de sa pro pri a ção da Fa zen da Pa ra í -
so, pro pri e da de sua lo ca li za da em Vi seu, no nor des te 
do Esta do do Pará. Como pres ta ção in de ni za tó ria, Vi -
cen te de Pa u la te ria re ce bi do, no co me ço de 1988,
cer ca de 55,2 mil TDAs, que va le ri am, atu al men te,
algo em tor no de R$5,3 mi lhões. Sus ten ta a re vis ta,
to da via, que dita pro pri e da de, de fato, nun ca exis tiu e

que, qua tro me ses após a en tre ga dos re fe ri dos
TDAs a Vi cen te de Pa u la, o Se nhor Pa u lo Ti tan, en -
tão Su pe rin ten den te do INCRA no Esta do do Pará,
de ter mi nou o can ce la men to da ope ra ção e a anu la -
ção dos tí tu los em ques tão.

Diz o se ma ná rio que o di nhe i ro re ce bi do por Vi -
cen te de Pa u la da Se nho ra Vera Aran tes Cam pos,
pela aqui si ção de TDAs pos te ri or men te in qui na dos
de ví cio, te ria sido ime di a ta e pes so al men te re pas sa -
do por aque le ao Se na dor Ja der Bar ba lho, en tão Mi -
nis tro da Pre vi dên cia So ci al.

A gra vi da de das de nún ci as en se jam in ves ti ga -
ções so bre a ma te ri a li da de dos fa tos, even tu al ti pi fi ca -
ção pe nal e im pu ta ção dos res pon sá ve is por con du ta ilí -
ci ta. No caso, en vol ve-se o nome do Pre si den te do Se na -
do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal. O que se pede,
pois, é a bus ca de uma evi dên cia bá si ca que pode con fir -
mar ou der ru bar as de nún ci as. Está em ques tão a ho no -
ra bi li da de da pró pria ins ti tu i ção re pu bli ca na e, por ex ten -
são do re gi me de mo crá ti co, vez que re ca em as acu sa -
ções so bre os om bros de quem re pre sen ta o Po der Le -
gis la ti vo bra si le i ro. A todo o mem bro do Con gres so Na ci -
o nal im põe-se o de ver de ze lar pelo bom con ce i to de um
ór gão im pres cin dí vel à pre va lên cia do pró prio Esta do
De mo crá ti co de Di re i to.

Por úl ti mo, im por ta des ta car que o elás ti co pe -
río do de mo vi men ta ção ban cá ria que se pede seja
co nhe ci do — doze me ses — se jus ti fi ca em ra zão da
im pre ci são, con so an te a ma té ria da re vis ta IstoÉ,
quan to à exa ta data da tran sa ção sob exa me. Por ou -
tro lado, cum pre re gis trar que, na hi pó te se, o que se
pre ten de não é a ex po si ção ir res pon sá vel dos da dos
ban cá ri os da Se nho ra Vera Aran tes Cam pos, mas
tão-so men te a trans fe rên cia do si gi lo ao Se na do Fe -
de ral, para que pos sam os se na do res ter exa ta ciên -
cia dos fa tos e aqui la tá-los à luz das nor mas per ti nen -
tes ao de co ro par la men tar.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. _ José
Edu ar do Du tra _ Pa u lo Har tung _ Ade mir Andra de.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, nos ter mos do art. 9º, do Ato da
Mesa nº 1, de 2001.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, que terá o pra zo de duas re u niões
or di ná ri as para emi tir pa re cer, nos ter mos do art. 9º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

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

É lida a se guin te:

 



COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a V. Exª, nos ter mos do art. 39, in ci so

II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que,
nes ta data, es tou me afas tan do do exer cí cio de meu
man da to de Se na dor da Re pú bli ca para as su mir o
car go de Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal.

Co mu ni co, ain da, mi nha op ção pelo dis pos to no
§ 3º, in ci so I, do art. 56, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Encon tra-se na Casa o Sr. Pe dro Ubi ra ja ra de
Oli ve i ra, su plen te con vo ca do da re pre sen ta ção do
Esta do de Mato Gros so do Sul, em vir tu de de afas ta -
men to do ti tu lar.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o di plo ma, que será
pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de ma is do cu men tos 
exi gi dos por lei.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do:



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – De sig -
no co mis são for ma da pe los Srs. Lí de res Par ti dá ri os,
bem as sim pe los Se na do res Lú dio Co e lho e Ju vên cio 
da Fon se ca, para con du zi rem S. Exª ao ple ná rio, a fim 
de pres tar o com pro mis so re gi men tal.

(O Sr. Pe dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra é
con du zi do ao ple ná rio e pres ta, jun to à
Mesa, o com pro mis so – os pre sen tes de ve -
rão per ma ne cer de pé).

O SR. PEDRO UBIRAJARA DE OLIVEIRA –
“Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as Leis do
País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to de Se -
na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a União, a
in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.”

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – De cla -
ro em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, 
o no bre Sr. Pe dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra que, a par tir
des te mo men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da
Casa.

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

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên -

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do do Mato Gros so do Sul, ado ta rei o nome
aba i xo con sig na do e in te gra rei a ban ca da do PMDB.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Nome 
par la men tar: Pe dro Ubi ra ja ra

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O ex -
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.
S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. PEDRO UBIRAJARA (PMDB – MS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Exm.º Sr. Pre si den te, ín cli tos Se na do ras e Se na do -
res, se nho ras e se nho res, é com mu i ta hon ra e emo -
ção que com pa re ço a esta gran di o sa Casa para, ao
lado de V. Exªs, pas sar a exer cer o man da to de Se na -
dor da Re pú bli ca, re pre sen tan do o Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Estou cer to de que é pra ti ca men te im pos sí vel
subs ti tu ir o Se na dor Ra mez Te bet, po lí ti co na ci o nal -
men te res pe i ta do pelo ele va do es pí ri to pú bli co e re -
pu ta ção ili ba da. Ho mem pú bli co que, che gan do ao
Se na do, con quis tou a sim pa tia e o res pe i to de seus

Pa res. Hoje, a opi nião pú bli ca e a Na ção bra si le i ra re -
co nhe cem sua re ti dão de ca rá ter, sua in te li gên cia,
sua com pe tên cia e sua sim pli ci da de. Logo, não te nho 
se quer o di re i to de ter a pre ten são de subs ti tuí-lo.
Entre men tes, as su mo aqui pe ran te os Srs. Se na do -
res o com pro mis so de não de cep ci o nar quan to à éti -
ca, à se ri e da de e à ina fas tá vel mis são de bem re pre -
sen tar e de fen der os le gí ti mos in te res ses do meu
Esta do e do meu País.

Deus me deu a vida. Meus pais, além de me da -
rem os ir mãos que amo, mol da ram o meu ca rá ter e
me en si na ram as vir tu des da ho nes ti da de e da so li da -
ri e da de hu ma na, atri bu tos es tes que me im pe li ram –
a des pe i to de mi nha ori gem hu mil de – a me tor nar um 
mé di co re co nhe ci do e re a li za do. Íris me deu tudo: os
ma ra vi lho sos fi lhos que te mos. O voto po pu lar me fez
Ve re a dor, Pre si den te da União de Ve re a do res de
Mato Gros so do Sul, Pre fe i to da mi nha Aqui da u a na e
su plen te de Se na dor.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, a vida me pro por -
ci o nou e con ti nua pro por ci o nan do toda a ma té -
ria-prima para a cons tru ção de um tra ba lho hon ro so,
gra ti fi can te e mu i to fér til, tan to na vida pú bli ca quan to
na par ti cu lar. Te nho tudo, não para subs ti tu ir Ra mez
Te bet pois, como dis se, não te nho essa pre ten são,
mas sim para con ti nu ar hon ran do, dig ni fi can do e fru ti -
fi can do o man da to até en tão exer ci do por S. Exª.

Com tra ba lho e es for ço de ter mi na dos e com os
pri mo ro sos en si na men tos dos se nho res, aos qua is
pre ten do sem pre re cor rer, es pe ro que os fru tos des se 
meu pe que no-grande man da to tom bem em ter ras
sul-mato-grossenses.

Aos sul-mato-grossenses, em es pe ci al, digo
que vo cês bro ta ram na mes ma ter ra que eu. Vo cês
são meus ir mãos. Eu te nho que hon rá-los. É meu de -
ver mí ni mo. Afi an ço-lhes que sem pre pro cu rei, no
exer cí cio dos meus man da tos, acer tar, bem ad mi nis -
trar, bem re pre sen tá-los. Nes sa tra je tó ria, tive mu i tos
êxi tos, mu i tas vi tó ri as. Acer tei mu i to, mas tam bém er -
rei. Onde er rei, me per do em. Nun ca tive a as pi ra ção
de ser per fe i to. Mas nun ca, nun ca agi de má-fé. Nun -
ca fui des le al. Mi nha cons ciên cia é cris ta li na. Meu pa -
tri mô nio é mo ral.

E as sim con ti nu a rei nes ta Casa. Vou per se ve rar
nas vir tu des e pro cu rar não er rar, mes mo sa ben do de
mi nhas na tu ra is li mi ta ções. Nos tri lhos da mi nha tra je -
tó ria, es te jam cer tos, à fren te das mi nhas fun ções,
das mi nhas ma ni fes ta ções e dos meus vo tos es ta rá,
sem pre, a lo co mo ti va da boa-fé, da le al da de, da ho -
nes ti da de e do in tu i to de bem ser vir.

 



Para uma ple na re pre sen ta ção do meu Esta do
nes ta Casa, na de fe sa de seus le gí ti mos in te res ses,
te nho o for te de se jo de me ali ar aos Se na do res Lú dio
Co e lho e Ju vên cio da Fon se ca, in de pen den te men te
de even tu a is di ver gên ci as ide o ló gi cas, pois o nos so
ob je ti vo é úni co: ser vir ao País, re pre sen tan do o Mato
Gros so do Sul. Qu e ro, Se na dor Ju vên cio e Se na dor
Lú dio, po der con tar com a ex pe riên cia e os en si na -
men tos dos se nho res.

A De mo cra cia, que hoje vi ven ci a mos ple na men -
te no Bra sil, per mi te que ci da dãos e po lí ti cos das
mais di ver sas ten dên ci as se unam, tra ba lhem jun tos
em prol do mes mo ide al. Antes não era as sim. Opo si -
ci o nis tas, go ver nis tas, es quer dis tas, di re i tis tas não se 
mis tu ra vam, a não ser para se di gla di a rem. Não exis -
tia o Cen tro. A for ça im pu nha a di vi são de po lí ti cos em 
com par ti men tos es tan ques, in co mu ni cá ve is.

Hoje, não. Tudo é dis cu ti do e ne go ci a do em bom 
ní vel. Às ve zes, po rém, in ter pre tam-se dis tor ci da -
men te as ne go ci a ções en tre o Le gis la ti vo e o Exe cu ti -
vo. Mas, meu Deus, a de mo cra cia exi ge en ten di men -
tos en tre os Po de res. O Pre si den te da Re pú bli ca ouve 
e res pe i ta o Le gis la ti vo em uma in te ra ção ne ces sá ria, 
útil e sa lu tar. E am bos cum prem as de ci sões do Ju di -
ciá rio, ba se a das em leis vo ta das por eles. Os Po de res 
fun ci o nam har mo ni ca men te. Que be le za é a de mo -
cra cia! Será que al guém de se ja a vol ta dos com par ti -
men tos es tan ques?

Res sal to ain da que meu co ra ção é da mi nha fa -
mí lia e do meu Esta do. Quem con vi ve co mi go sabe o
quan to amo Mato Gros so do Sul e a mi nha Aqui da u a -
na, por tal do Pan ta nal, ce le i ro de gran des po lí ti cos de 
meu Esta do, co nhe ci dos e re co nhe ci dos por exem -
plar pos tu ra pú bli ca, ver bi gra tia nos so ín cli to Se na -
dor José Fra gel li, na pes soa de que os ho me na ge io.
Sabe o quan to va lo ri zo aque las ter ras: o Pan ta nal, o
Bol são, a gran de Cam po Gran de, o Cone Sul, a Re -
gião Nor te.

A gran di o sa e al ta ne i ra re gião do Pan ta nal,
onde se con tem pla a edi fi ca ção da ma ra vi lho sa Co -
rum bá, íco ne de gran des no mes po lí ti cos, re por tan -
do-me ao en tão co le ga Pe dro Pa u lo de Bar ros Lima,
nome este que, pe las cir cuns tân ci as, im põe-me a ze -
lar ain da mais do man da to que ora as su mo. Re ce ba,
Se nho ra Gu i o mar, mi nhas sin ce ras ho me na gens
como atri bu to a ima gem e ca rá ter do gran de Pe dro
Pa u lo.

Mato Gros so do Sul. É im pos sí vel es que cer
aque le tor rão. É im pos sí vel não se or gu lhar da que le
povo. É im pos sí vel de i xar de ad mi rar a nos sa gen te. É 
im pos sí vel de i xar de lu tar ao seu lado. É im pos sí vel

não va lo ri zar as nos sas tra di ções. É im pos sí vel não
gos tar de quem gos ta da nos sa ter ra e do nos so
povo. É im pos sí vel não re pe lir com fir me za quem
que i ra nos dis cri mi nar. É im pos sí vel não so nhar. É
im pos sí vel não se emo ci o nar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ami go
Ra mez Te bet, mu i to obri ga do. E que Deus nos aben -
çoe. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Ses são De li be -
ra ti va Ordi ná ria do Se na do da pró xi ma quar ta-feira,
dia 27, será re a li za da às 10 ho ras, ten do em vis ta a
con vo ca ção de ses são con jun ta do Con gres so Na ci o -
nal para as 14 ho ras des se mes mo dia.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 49, DE 2001-COMPLEMENTAR

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do art. 64 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 353,

pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no e
Re que ri men to nº 320, de 2001)

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 49, de
2001-Complementar (nº 195/2001 – Com -
ple 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 atu a li za ção mo ne tá ria em 
con tas vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – FGTS, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 593, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel ao Pro je to
e con trá rio às Emen das de nºs 1 a 8 ofe re ci -
das àque la co mis são, com voto con trá rio do
Se na dor José de Alen car e, con trá rio em
se pa ra do, dos Se na do res Osmar Dias e
Edu ar do Su plicy.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, du -
ran te o pra zo úni co pre vis to no art. 122, com bi na do
com o art. 375 do Re gi men to Inter no, fo ram ofe re ci -
das oito emen das à pro po si ção pe ran te a Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, que, em seu pa re cer as



re je i tou. O pro nun ci a men to da Co mis são so bre as
emen das é fi nal e de fi ni ti vo, sal vo re cur so in ter pos to 
por 1/10 dos mem bros do Se na do no sen ti do de que 
as emen das se jam sub me ti das ao Ple ná rio, nos ter -
mos do art. 124, III, do Re gi men to Inter no.

Não há re cur so so bre a mesa. Assim, as emen -
das não se rão sub me ti das ao Ple ná rio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, este pro je to che ga ao Se na do
fru to de de ci são ju di ci al que de ter mi nou a cor re ção
das con tas vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço – FGTS. 

Essa de ci são ju di ci al ge rou um con ten ci o so sig -
ni fi ca ti vo. Com a ex pli ci ta ção do ta ma nho da con ta,
fo ram ini ci a das ne go ci a ções en tre o Go ver no, os tra -
ba lha do res – por meio de suas cen tra is sin di ca is – e
os em pre sá ri os. Nós, do PPS, te mos cla ro que o acor -
do não agra dou a to dos.

Há re cla ma ções. Algu mas crí ti cas fo ram fe i tas –
e que re mos re gis trar o fato em nos so pro nun ci a men -
to. Evi den te men te, um acor do em tor no de uma ma té -
ria des sa na tu re za não con se gui ria, em par te ne nhu -
ma, agra dar a to dos. Qu e re mos re gis trar que o pro je -
to é fru to de um acor do que não con tem plou to dos –
não te mos que co brir o sol com a pe ne i ra. Mas foi o
acor do, pa re ce-me, pos sí vel para re sol ver um pro ble -
ma des sa mag ni tu de. 

Te nho crí ti cas pes so a is a esse acor do: quan do
a alí quo ta foi au men ta da de 8% para 8,5% e quan do a 
mul ta foi au men ta da de 40% para 50%. Não te mos
ne nhu ma dú vi da de que se tra ta de mais um ele men -
to para ti rar a com pe ti ti vi da de da pro du ção na ci o nal.
Não te nho ne nhu ma dú vi da de que o acor do agre ga
mais ele men tos ao que cha ma mos de Cus to Bra sil.
Mas de nada adi an ta! Pre ci sa mos cons tru ir uma ne -
go ci a ção. As ne go ci a ções fo ram apro fun da das na
Câ ma ra dos De pu ta dos, a qual agre gou no vos ele -
men tos. Nes te mo men to, o que nos cabe é não pro te -
lar a tra mi ta ção da ma té ria e, de cer ta for ma, apo i ar o
acor do, que não é per fe i to, tem de fe i tos – eu mes mo ci -
tei aqui –, mas é pos sí vel. Não vai agra dar a to dos. Há
seg men tos em presari a is e de tra ba lha do res cri ti can do 
o acor do. Eu os res pe i to pela crí ti ca que apre sen tam,
mas foi um acor do pos sí vel de ser cons tru í do.

Nós, do PPS, já en ca mi nha mos fa vo ra vel men te
à apro va ção na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.
Sr. Pre si den te, an te ci pa da men te, nos so voto será fa -
vo rá vel ao acor do, evi den te men te es pe ran do, como
bra si le i ro, que bar be i ra gens ju rí di cas como essa não
vol tem a ser pra ti ca das, com pre ju í zos nes se vo lu me
para todo o País: para a pro du ção na ci o nal, para tra -
ba lha do res que es tão abrin do mão e para o go ver no
não des te ou da que le Pre si den te, até por que es ses
atos fo ram pra ti ca dos em go ver nos an te ri o res. É mu i -
to gra ve o País con ti nu ar abrin do ar má rio e en con -
tran do es que le tos do ta ma nho des se que es ta mos
dis cu tin do ago ra, que pas sa de R$40 bi lhões, que fa -
ri am mu i ta di fe ren ça em obras de in fra-estrutura e na
área so ci al des te País, na edu ca ção, na sa ú de, no
aten di men to a cri an ças e ado les cen tes em si tu a ção
de ris co e de rua. Fa ria mu i ta di fe ren ça, mas a ir res -
pon sa bi li da de de tec no cra tas, que mu i tas ve zes se
sen tem se nho res para to mar qual quer tipo de ati tu de,
aca ba le van do o País para uma si tu a ção como essa.

Esse é o acor do pos sí vel, e por isso en ca mi nha -
rei, não com ale gria, nem co me mo ran do – por que
não há nada para co me mo rar em um acor do como
esse –, mas numa po si ção qua se que prag má ti ca no
sen ti do da qui lo que é pos sí vel fa zer para re sol ver um
pro ble ma des sa mag ni tu de e que afe ta o País, a em -
pre sa bra si le i ra, prin ci pal men te a em pre sa na ci o nal,
afe ta to dos os nos sos tra ba lha do res.

É como o PPS en ca mi nha, Sr. Pre si den te.
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 Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. 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, que ro anun ci ar o 
meu en ca mi nha men to a essa vo ta ção, fa vo rá vel a
este pro je to, mas é im por tan te di zer tam bém nes ta
tar de que foi o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so que de ci diu, em con jun to com o Mi nis tro do Tra ba -
lho, Fran cis co Dor nel les, e a equi pe de Go ver no, que
acom pa nhou, pari pas su, todo este pro ces so, ten do
em vis ta que essa di fe ren ça no re co lhi men to do
FGTS dos em pre ga dos e dos em pre ga do res se acu -
mu la do Pla no Ve rão e do Pla no Col lor I.

Então, é im por tan te re gis trar que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so está ago ra cum prin do
uma obri ga ção de go ver nos an te ri o res. Nin guém
pode fu gir a essa re a li da de; nin guém está aqui para
cri ar uma dis cus são ide o ló gi ca, ou par ti dá ria, mas
para ser mos jus tos com a de ci são do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e de sua equi pe.

 



Lem bro que, de acor do com o pro je to, as pe que -
nas em pre sas, aque les mi cro em pre sá ri os, que são
par te do re co lhi men to do im pos to Sim ples, es tão fora
des ta con tri bu i ção, da mes ma for ma que os em pre ga -
do res do més ti cos e o tra ba lha dor ru ral.

É im por tan te res sal tar que mais de 80 mi lhões
de tra ba lha do res se rão be ne fi ci a dos com este pro je -
to, que hoje, te nho cer te za, apro va re mos nes ta Casa,
cons ti tu in do-se em mais um es for ço, mais uma pro va
da ca pa ci da de do Go ver no Fer nan do Hen ri que de
tra ba lhar em con jun to com o Con gres so Na ci o nal
para re al men te es ta be le cer uma for ma de equa ci o nar 
pro ble mas que se acu mu la ram ao lon go dos anos.

Re al men te, a equi pe do Pre si den te da Re pú bli -
ca fez com que o fato de es tar mos aqui, hoje, dis cu tin -
do e vo tan do este pro je to pos sa dar con tri bu i ção sig -
ni fi ca ti va para a so ci e da de, prin ci pal men te para os
tra ba lha do res bra si le i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– So li ci to a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, não que ro re tar dar a apro -
va ção do pro je to com dis cur so, mas ele tem um con -
te ú do que não po de mos de i xar de res sal tar.

Des de que en trei na vida pú bli ca ouço fa lar da
ex pres são po lí ti ca ”pac to so ci al“. Diz-se que é pre ci so 
fa zer um pac to, re u nir to dos os seg men tos da so ci e -
da de bra si le i ra e en con trar uma so lu ção para os pro -
ble mas. Mas esse pac to nun ca foi fe i to e não sei se o
será; é de se já vel, mas não tem sido pos sí vel re a li -
zá-lo. Nes te pro je to, de cer ta for ma, hou ve isso. O Se -
na dor Ro me ro Jucá foi Re la tor do pro je to e está aqui
as sen tin do com a ca be ça, con fir man do mi nha tese.

Por que digo isso? Hou ve uma de ci são da Jus ti -
ça e um dos pro ble mas do cum pri men to de de ci sões
ju di ci a is no Bra sil – eu di zia isso há pou co, numa re u -
nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia pre si di da pelo no bre Se na dor Ber nar do Ca bral,
quan do sa ba ti ná va mos o De sem bar ga dor Pa u lo Me -
di na – é jus ta men te a com pa ti bi li za ção do re co nhe ci -
men to de um di re i to com a pos si bi li da de eco nô mi -
co-financeira de sa tis fa zê-lo e de cum prir a de ci são
ju di ci al. Esse caso é um de les. O Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral de ci diu que ha via um pa ga men to a ser fe i to
em fun ção da au sên cia de cor re ção das con tas do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço de cor ren tes
do Pla no Col lor e do Pla no Ve rão. Como te mos vi vi do

sob uma in fla ção re ni ten te ao lon go de mu i tos anos,
ti ve mos o Pla no Cru za do, Pla no Col lor, o Pla no Ve -
rão, o Pla no Real, pla nos he te ro do xos que ter mi nam,
de fato, con fis can do, de al gu ma for ma, re cur sos do ci -
da dão. Então, a Jus ti ça, pos te ri or men te, re co nhe ce.
Era um con ten ci o so de bi lhões de re a is, e, como dis se o 
Se na dor Pa u lo Har tung, não ha via como pa gar.

Então, para um pro ble ma tão gran de, so lu ções
he rói cas. O Go ver no, em pre sá ri os e tra ba lha do res se 
jun ta ram. O Go ver no en trou com al gum di nhe i ro; os
tra ba lha do res ace i ta ram per der par te do que a Jus ti -
ça já ha via re co nhe ci do como seu e os em pre sá ri os,
pelo me nos na sua ma i o ria, re sol ve ram tam bém que
de ve ri am pa gar essa con tri bu i ção so ci al que está
sen do im ple men ta da para fa zer face a essa des pe sa.

E por quê? A ri gor, o Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço é algo que de cor re da con tri bu i ção do
em pre ga do e do em pre ga dor. É um se gu ro, uma pou -
pan ça que ele faz para re ce ber, ao tér mi no da sua
vida útil como tra ba lha dor ou em si tu a ções ex cep ci o -
na is, como na com pra da casa pró pria etc.

O Go ver no po de ria di zer que não tem nada com
isso, que o fun do não lhe per ten ce, e sim aos tra ba -
lha do res, ha ven do, in clu si ve, um Con se lho que o gere 
e ad mi nis tra. Essa se ria uma res pos ta fá cil, mas po li -
ti ca men te inú til e in con ve ni en te, por que ge ra ria tal
de sas sos se go ou ir ri ta ção so ci al, que se ria, de fato,
im pen sá vel.

O tra ba lha dor po de ria di zer que quer re ce ber o
que a Jus ti ça dis se que te nho di re i to, e o em pre sá rio
po de ria di zer que não con tri bui com mais nada, por -
que já está bas tan te one ra do e o cus to Bra sil, como
dis se o Se na dor José Alen car, vai su bir com isso.

Então, to dos per de ram para po der ga nhar al gu -
ma co i sa: a paz so ci al, o res sar ci men to de par te do
que o tra ba lha dor ti nha di re i to, e o em pre ga dor con tri -
bu ir para po der fa zer face ao vo lu me to tal do di nhe i ro
ne ces sá rio para cum prir essa de ci são ju di ci al.

Então, isso mos tra que mes mo as eli tes bra si le i -
ras e o Go ver no não são in sen sí ve is a um pro ble ma
des ta mag ni tu des, são ca pa zes de jun tos ge ra rem
uma so lu ção para um pro ble ma de tal gra vi da de,
como o bra si le i ro está fa zen do ago ra com o ra ci o na -
men to de ener gia. 

Então, va mos aca bar com essa his tó ria de que
só há ego ís mo e in sen si bi li da de, fal ta de ação para
so lu ci o nar gran des pro ble mas e re sol ver con ten ci o sos 
des se por te, por que, de fato, foi en con tra da uma so lu -
ção en ge nho sa em que to dos per dem, mas to dos ga -
nham na me di da em que o pro ble ma tem uma so lu ção
viá vel, pois a de ci são ju di ci al, por si só, iria pro du zir um



gran de pro ble ma, por que não ha via di nhe i ro para pa -
gar, como se es pe ra va que pu des se acon te cer, fru to
de uma de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Cre io, Sr. Pre si den te, que o pro je to é o me lhor
pos sí vel para sa ir mos des te im pas se nas con di ções
que se apre sen tam.

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 Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ex ter nar mi nha po si -
ção con trá ria a esse pro je to.

Acho que o acor do pro pa la do, o acor dão, na
ver da de, não é um acor do a que to dos se jam fa vo rá -
ve is. Cos tu mo ba li zar e to mar po si ção de acor do com
a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res, a CUT, da qual fui
fun da dor e di ri gen te por mu i to tem po, que não con -
cor da com esse pro je to. Ela par ti ci pou de vá ri as ne -
go ci a ções, jun ta men te com a For ça Sin di cal, com a
CGT e com ou tras cen tra is, e não con cor dou com a
pro pos ta do Go ver no.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, na ver -
da de, ini ci al men te, não re co nhe cia esse ex pur go do
FGTS. A par tir da de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral para que o Go ver no pa gas se, co me çou-se a bus -
car uma for ma de pa ga men to, po rém fa zen do cor te -
sia com o cha péu alhe io. O Go ver no pa ga rá o ex pur -
go do FGTS uti li zan do re cur sos de ou tras fon tes. A
so ci e da de bra si le i ra é que terá o ônus, por que o de -
pó si to do FGTS au men tou meio por cen to. A mul ta
res ci só ria, que era de 40%, pas sou a ser de 50%. Ou
seja, os 10% da mul ta res ci só ria pa gos a mais se ri am
para o ex pur go do FGTS.

O Go ver no che gou ao ab sur do de, por in ter mé -
dio do Mi nis tro do Tra ba lho, pro por que fos sem uti li za -
dos jus ta men te os 40% da mul ta res ci só ria para o pa -
ga men to da cor re ção do FGTS. Ima gi nem! O ”Mi nis -
tro do De sem pre go“, Fran cis co Dor nel les, fez essa
pro pos ta.

O tra ba lha dor de sem pre ga do re ce be o FGTS e
a mul ta res ci só ria para que pos sa co mer du ran te al -
gum tem po, en quan to não en con tra em pre go. Ain da
as sim, o Go ver no che gou a pro por que es ses 40%
fos sem des vi a dos para o pa ga men to do FGTS, o que
é um gran de ab sur do.

Acre di to que esse acor do, por tan to, não sa tis faz 
a to dos. O pa ga men to par ce la do da que les que têm
uma quan tia ma i or a re ce ber é um pre ju í zo para os
tra ba lha do res.

Por isso, acre di to que não de ve mos con cor dar
com essa pro pos ta. O Po der Ju di ciá rio já foi mu i to
con des cen den te com o Go ver no, por que, na ver da de, 
os ex pur gos a se rem fe i tos são mu i to ma i o res, pois se 
re fe rem a qua tro pla nos: Pla no Ve rão, Pla no Bres ser
e Pla nos Col lor I e II. E a Jus ti ça só con ce deu a cor re -
ção em re la ção a dois pla nos. Qu an do foi fe i to esse
cál cu lo, já sa í mos per den do, por que o per cen tu al era
mu i to ma i or. 

O Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço do
tra ba lha dor de i xou de ser cor ri gi do pela Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral. Assim, a cul pa é do Go ver no, por que
quem ge ren cia o Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço é o Go ver no, por meio da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral. A res pon sa bi li da de é do Go ver no e não da
so ci e da de. Então, não te mos de pa gar esse pre ço.
Por isso, sou con tra esse pro je to. O meu voto é con tra
esse acor do, por en ten der que o tra ba lha dor vai ser
cada vez mais pre ju di ca do.

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 Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, até a dé ca da de 60, o que se ob ser -
va va era cons tan tes con fli tos em re la ção à in de ni za -
ção, quan do ha via ne ces si da de de se con ce der in de -
ni za ção por tem po de ser vi ço dos tra ba lha do res. Os
em pre ga do res não es ta vam pre pa ra dos, não ti nham
re ser vas dis po ní ve is su fi ci en tes para fa zer a in de ni -
za ção que a le gis la ção pre via.

E o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço,
com as im per fe i ções na tu ra is da sua im ple men ta ção,
foi cons ti tu í do com o ob je ti vo de, men sal men te, o em -
pre ga dor fa zer o re co lhi men to de 8% do sa lá rio do
seu em pre ga do, ad mi nis tra do pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e ca pi ta li za do à taxa de re fe rên cia mais ju ros
de 6% ao ano.

Era um gran de fun do, que, ao lon go de anos e
anos, teve a fun ção de fi nan ci ar a casa pró pria, re a li -
zar o so nho de mi lha res de bra si le i ros. Mas de ve mos
re gis trar que ele é, tam bém, pe sa de lo para mu i tos
que bus ca ram no fi nan ci a men to da casa pró pria a re -
a li za ção da sua ne ces si da de bá si ca, da sua re a li za -
ção pes so al.

Enfim, ao lon go dos úl ti mos qua se 40 anos, o
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço tem bus ca do 
atin gir o ob je ti vo e, prin ci pal men te – de ve mos lou var
–, re du zir os con fli tos en tre em pre ga dos e em pre ga -
do res, co lo can do, den tro de uma atu a li za ção, mul tas,
que eram de 10% quan do da sua ori gem e hoje che -

 



gam a 40%, quan do da de mis são de em pre ga dos
sem jus ta ca u sa.

É um fun do que atin giu, num de ter mi na do mo -
men to da his tó ria tra ba lhis ta bra si le i ra, a sua mis são,
a sua fun ção, dan do opor tu ni da de a que em pre ga dos 
e em pre ga do res pu des sem vi ver em am bi en te de
me nos con fli to na hora da de mis são. A in fla ção fez
com que o fun do fos se di la pi da do, sur ru pi a do de
gran de par te dos seus re cur sos. E, por isso, a for ma
que a Jus ti ça en con trou de cor ri gir foi re com pen san -
do os tra ba lha do res com as per das dos Pla nos Col lor
e Ve rão.

O que as sis ti mos hoje é a ne ces si da de de um
acor do, a ne ces si da de de uma ação que pos sa di mi -
nu ir os con fli tos e, es pe ci al men te, fa zer com que o
tra ba lha dor re ce ba se não tudo, pelo me nos gran de
par te do que ele tem por di re i to. E é nes sa pers pec ti va 
que de se jo cum pri men tar o Mi nis tro Fran cis co Dor -
nel les pela ar ti cu la ção que con se guiu fa zer, co lo can -
do, na mes ma mesa, tra ba lha do res, re pre sen ta dos
por al gu mas en ti da des sin di ca is, de modo es pe ci al a
For ça Sin di cal, os seg men tos em pre sa ri a is, se não
to dos, par te sig ni fi ca ti va des sa li de ran ça, fa zen do
com que o Go ver no, os em pre ga do res e tra ba lha do -
res pu des sem, em con jun to, en con trar o me lhor ca mi -
nho, cor ri gir as dis tor ções.

Na tu ral men te, de ve mos re co nhe cer que o cres -
ci men to do Cus to Bra sil sig ni fi ca mais um ônus para
as em pre sas, para os em pre ga do res, para a so ci e da -
de, mas tam bém não po de mos nos es que cer de que
o tra ba lha dor não pode ser ex clu í do des se pro ces so.

Re gis tra mos, mais uma vez, que o Mi nis tro
Fran cis co Dor nel les re a li zou um tra ba lho ár duo e in -
ces san te para que hou ves se acor do, e o pior acor do,
às ve zes, pode ser me lhor do que uma ex ce len te e
lon ga de man da.

Sr. Pre si den te, o PTB é fa vo rá vel à apro va ção
des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer, de an te -
mão, que o Blo co e o PT es tão li be ra dos na vo ta ção. 

Res pe i to a po si ção ab so lu ta men te le gí ti ma to -
ma da pela CUT de, em de ter mi na do mo men to, re ti -
rar-se da dis cus são e do acor do for mu la do. Cabe a
nós, Par la men ta res, to mar mos uma de ci são em re la -
ção a uma pro pos ta de acor do em pro je to que vi a bi li -
za rá o pa ga men to ime di a to de par ce las re la ti vas ao
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço para mi lhões 

de tra ba lha do res bra si le i ros le van do em con si de ra -
ção o que po de ria ser fe i to para me lho rar o pro je to.

No Se na do, não con se gui mos me lho rar o pro je -
to, por que, mais uma vez, pre va le ceu a ló gi ca de que
o pro je to veio da Câ ma ra, não ca ben do apre sen ta ção 
de emen das, por im pli car a sua vol ta à Casa de ori -
gem e atra sar ain da mais a sua tra mi ta ção.

Algu mas pro pos tas da Opo si ção e par ti cu lar -
men te do PT na Câ ma ra fo ram in cor po ra das. Os pro -
ble mas per sis tem, e con ti nu am im pon do per das aos
tra ba lha do res. A pos tu ra uti li za da pelo Go ver no Fe -
de ral para ne go ci ar dí vi das com os tra ba lha do res de -
ve ria ser ado ta da tam bém com ou tros cre do res do
Go ver no Fe de ral – com o sis te ma fi nan ce i ro e nas ne -
go ci a ções das dí vi das in ter na e ex ter na. Está-se es -
ta be le cen do um re du tor na dí vi da – ma i or ou me nor
em vir tu de da ren da e do vo lu me – que cla ra men te
im põe per das aos tra ba lha do res.

Para dar o voto fa vo rá vel a este pro je to, vou-me
ori en tar por uma aná li se ob je ti va em re la ção à pro pos -
ta que fa ría mos se es ti vés se mos no Go ver no – que ro
pre pa rar-me para ser Go ver no a par tir de 2002 – e ao
ga nho ou à van ta gem real que os tra ba lha do res te ri am
ou de i xa riam de ter com a re je i ção do pro je to.

Sr. Pre si den te, re je i tar o pro je to sig ni fi ca, evi -
den te men te, apos tar que é me lhor para o tra ba lha dor
re cor rer à Jus ti ça, es pe rar a tra mi ta ção dos mi lhões
de ações e aguar dar que um dia – não se sabe quan -
do – ga nhe in te gral men te o va lor, que po de rá ser
pago aos fi lhos, ne tos ou bis ne tos, por que co nhe ce -
mos o fun ci o na men to da Jus ti ça bra si le i ra. Se in cen ti -
var mos to dos a re cor re rem, a Jus ti ça, que já é obs tru -
í da, fi ca rá ain da mais len ta e con ges ti o na da.

Há per das para os tra ba lha do res e re du tor da
dí vi da tan to do prin ci pal quan to da cor re ção. Além do
mais, a for ma de ne go ci a ção do Go ver no com os tra -
ba lha do res, na qua li da de de cre do res, de ve ria ser a
mes ma uti li za da quan do da re ne go ci a ção da dí vi da
com ou tros cre do res com ma i or po der. Mas essa não
é a li nha que o Go ver no ado ta.

Con si de ran do tudo isso, ain da é me lhor apro var
o pro je to e in clu si ve in cen ti var os tra ba lha do res a se
dis po rem a re ce ber par te do que lhes é de vi do com
base no pro je to. Incen ti var a luta na Jus ti ça para ten -
tar re ce ber todo o mon tan te nas ca len das, no fu tu ro,
sig ni fi ca que, nes sa épo ca, to dos já es ta re mos mor -
tos e tam bém a ma i or par te dos tra ba lha do res que
têm di re i to a esse re ce bi men to.

Sr. Pre si den te, a Ban ca da do PT está li be ra da,
mas voto fa vo ra vel men te.



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.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, com pre en do as afir ma ções 
fe i tas pelo nos so Lí der, Se na dor José Edu ar do Du tra,
e pelo Lí der do PPS, Se na dor Pa u lo Har tung. As mi -
nhas con si de ra ções não se re la ci o nam aos pro nun ci -
a men tos dos Se na do res da Opo si ção.

Te nho tido a pre o cu pa ção de acom pa nhar este
de ba te, tan to por que a nos sa cen tral sin di cal – a Cen -
tral Úni ca dos Tra ba lha do res – tem fe i to um es for ço
gi gan tes co para me lho rar o acor do, como tam bém
em fun ção de al gu mas fra ses fe i tas, pro pa gan da en -
ga no sa, dis cur so de ma gó gi co, re cur sos uti li za dos
pelo Go ver no Fe de ral. 

O gran de mar que te i ro Go el bels afir ma va que a
men ti ra re pe ti da mu i tas ve zes aca ba se tor nan do ver -
da de. Eles fi cam re pe tin do: To dos pa gam a con ta! Isto 
é bom para os tra ba lha do res. No ven ta mi lhões de
pes so as se rão be ne fi ci a das!, es pe ci al men te nes ses
úl ti mos me ses. Não ape nas re pe tem, pois só de pro -
pa gan da em al guns gran des jor na is de cir cu la ção
para apre sen tar su pos tas fo to gra fi as de su pos tos
pac tos fo ram gas tos R$2 mi lhões. Men tem de uma
for ma ex tre ma men te des res pe i to sa, com a ló gi ca for -
mal, com o mí ni mo de in te li gên cia e, o que é pior, ma -
ni pu lam com a men ti ra aque le po bre mi se rá vel que
acha que vai re ce ber o di nhe i ro do FGTS com um pro -
je to como este.

To dos se lem bram que, no fi nal da dé ca da de
70, o FGTS foi cri a do como um me ca nis mo com pen -
sa tó rio para mi ni mi zar uma per da gi gan tes ca ao tra -
ba lha dor, que era a ins ta bi li da de. O vo lu me de re cur -
sos que o em pre ga dor de po si ta va no Fun do se ria uti -
li za do para pro por ci o nar ati vi da des de pro ve i to para
os tra ba lha do res. Quem foi o ges tor des se Fun do? O
Go ver no Fe de ral. É evi den te que a gran de ma i o ria
dos par ti dos é par te tam bém. Não dá para di zer que o
Go ver no Fer nan do Hen ri que está pa gan do o que os
ou tros fi ze ram. Os ou tros são Go ver no hoje tam bém.
To dos es tão jun tos, hoje, no mes mo Go ver no.

Qu an do co me ça ram os pro ble mas do FGTS?
Qu an do ele co me çou a ser usa do da for ma mais di -
ver sa e ir res pon sá vel. To dos se lem bram da que les
sa ques fe i tos para a po lí ti ca de sa ne a men to, sem
amor ti za ção. Foi um ”li be rou ge ral“, sem de vo lu ção
do di nhe i ro para o Fun do, até que vi e ram o Pla no Ve -
rão e Pla no Col lor, e es ta mos dis cu tin do hoje o rom bo 
dos R$42 mi lhões. Di zem que to dos têm de pa gar,
por que a res pon sa bi li da de não é de nin guém e que

de ve mos fa zer um pac to. É um pac to, mas quem
paga é o tra ba lha dor.

Alguns gran des em pre sá ri os têm re cla ma do
mu i to. Sa be mos que ne nhum de les vai di mi nu ir a ló gi -
ca for mal do se tor pri va do, que é a mar gem de lu cro. E 
vai so brar para quem? Ou para a pre ca ri za ção das re -
la ções de tra ba lho ou para o de sem pre go, pois a mul -
ta de 10% efe ti va men te acar re ta rá ação ju di ci al, por -
que con tri bu i ção so ci al é uma co i sa, e mul ta é ou tra. E 
vai so brar tam bém para os já com ba li dos or ça men tos
do més ti cos, com o au men to de pre ço das mer ca do ri -
as em fun ção do su pos to au men to dos cus tos tra ba -
lhis tas. A con ta sem pre so bra para al guém, para o tra -
ba lha dor de for ma ge ral.

Há mais uma per da im pos ta aos be ne fi ciá ri os:
atu al men te, to das as con tas são re mu ne ra das pela
TR mais 3% ao ano. Re ti ra ram os 3% ao ano. Os tra -
ba lha do res se rão be ne fi ci a dos, mas sem a cor re ção
de 3% ao ano, que já é mi xu ru ca. Se o di nhe i ro fos se
para o sa lá rio e in ves ti do na pou pan ça, ren de ria, no
mí ni mo, 12%. Até os 3% ao mês do Fun do se rão re ti -
ra dos.

Há um se gun do pon to ne ga ti vo: o de sá gio im -
pos to aos be ne fi ciá ri os. Ora, nos va lo res que os tra -
ba lha do res têm a re ce ber, nos va lo res que não fo ram
da dos pelo Go ver no, que não fo ram um be ne fí cio do
Go ver no, que sig ni fi cam uma re la ção tra ba lhis ta que
foi es ta be le ci da; eles te rão um de sá gio, Se na dor La u -
ro Cam pos, de R$5 bi lhões. Aí, o Go ver no é res pon -
sá vel e, mais uma vez, ten ta im pu tar esse ônus a
quem? À so ci e da de de uma for ma ge ral; to dos pa gam 
do mes mo je i to. Onde é que está isso? To dos pa gam
do mes mo je i to, não.

Aí, di zem – ou tra men ti ra -: ”No ven ta mi lhões de
pes so as se rão be ne fi ci a das“. Há 80 e pou cos mi lhões 
de con tas no País. Des ses 80 e pou cos mi lhões de
con tas, os úni cos que re ce be rão o pa ga men to in te -
gral, até ju nho de 2002, não são 54 mi lhões, por que é
a quan ti da de de con tas de tra ba lha do res. Va mos aca -
bar com essa men ti ra, que isso é mu i to feio. Não vão
re ce ber esse di nhe i ro. Va mos de i xar de fa zer ilu são
para a po pu la ção po bre des te País; de pi sar no co ra -
ção da po pu la ção po bre des te País, di zen do que vai
fa zer al gu ma co i sa. Não vai! O Go ver no não vai en trar 
com R$6 bi lhões. Por que o Go ver no, di zen do que vai
en trar com R$6 bi lhões, não de po si ta ime di a ta men te
nas con tas do FGTS? Não vai de po si tar, sabe por
quê? Por que o Go ver no, para de po si tar, tem que ter o
cha ma do ter mo de ade são. Só que ro ver es ses mi se -
rá ve is des sas con ti nhas aqui, que não sa bem mais
nem onde es tão suas con tas do FGTS, com a alta ro -

 



ta ti vi da de de mu i tos se to res – um tem uma con ti nha
não sei onde, ou tro tem uma con ti nha não sei onde;
não sa bem mais ab so lu ta men te nada de suas con tas
– como é que isso será efe ti va men te ope ra ci o na li za -
do? Não vai ter o di nhe i ro do Te sou ro. Por que não
de po si ta di re ta men te na con ta do tra ba lha dor? Para
pelo me nos di zer que está de po si tan do R$6 bi lhões.
Está men tin do.

Não são R$6 bi lhões; é para fi car di nhe i ro em
ca i xa, por que o di nhe i ro in to cá vel des te País é para fi -
nan ci ar agi o ta gem in ter na ci o nal, é o di nhe i ro para fi -
nan ci ar o ca pi tal vo lá til, essa nu vem fi nan ce i ra de ca -
pi tal vo lá til, que des trói par ques pro du ti vos in te i ros e
im põe fome, mi sé ria e so fri men to. Por que não tira do
di nhe i ro dos ju ros e da dí vi da? Por que vai ape nar o
em pre sá rio? Ele não será ape na do, pois vai re pas sar
isso para a so ci e da de, para o tra ba lha dor, vai re pas -
sar para os já com ba li dos or ça men tos. Por que não
tira de lá? Estão men tin do! Não se rão R$6 bi lhões co -
i sís si ma ne nhu ma, por que as pes so as não sa bem
onde es tão as con tas, não se tem, efe ti va men te, esse
le van ta men to. Esses R$54 mi lhões que es tão aqui é
con ver sa. Não vão de po si tar R$6 bi lhões.

Qu an to à his tó ria do ter mo de ade são, que ro sa -
ber quan to que o Go ver no vai gas tar com pro pa gan da 
para anun ci ar para es ses po bres tra ba lha do res mi se -
rá ve is do País – por que es tão fa zen do de ma go gia
com eles – como será fe i to esse ter mo, como irão lo -
ca li zar as con tas por tra ba lha dor. Qu e ro ver como irão 
lo ca li zar a con ta de um ser ven te de pe dre i ro que, um
dia, tem sua con ta em um lu gar, em ou tro, em ou tro;
con tas ina ti vas. Quem não lem bra, há al guns me ses,
a Rede Glo bo fez uma pro pa gan da mos tran do a tra -
gé dia das con tas ina ti vas do FGTS?

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, so men te que ria re a fir mar o
que dis se na mi nha in ter ven ção em re la ção à Cen tral
Úni ca dos Tra ba lha do res. Inclu si ve es tou re ce ben do
uma car ta da Cen tral ma ni fes tan do a sua po si ção
quan to a essa ques tão do FGTS, por que, na ver da de, 
não há um ”acor dão“. A im pres são que dá é que exis -
te um ”acor dão“ com todo mun do, com to dos os sin di -
ca tos e cen tra is sin di ca is. Por isso, que ro aqui apre -
sen tar o tex to da Car ta da CUT aos De pu ta dos Fe de -
ra is em re la ção a essa ques tão:

A Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res,
em nome dos 3.100 sin di ca tos fi li a dos, dos

21 mi lhões de tra ba lha do res na base e dos
7 mi lhões de sin di ca li za dos, vem ma ni fes tar 
seu pro tes to so bre o re sul ta do da vo ta ção
de 29 de maio, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
do Pro je to de Lei 195/2001, so bre o pa ga -
men to da cor re ção dos sal dos do FGTS.

Qu e re mos re cor dar que a po si ção da
CUT, ado ta da em sua ins tân cia na ci o nal e
res pal da da de for ma unâ ni me em to das as
suas de ma is ins tân ci as e pe los sin di ca tos fi -
li a dos, era a de re je i tar este pro je to, fru to de 
um pre ten so acor do en tre as cen tra is sin di -
ca is, que foi por nós de nun ci a do pu bli ca -
men te como le si vo aos in te res ses dos tra -
ba lha do res, li vran do o de ve dor, o pró prio
Go ver no, de qual quer ônus.

É ina ce i tá vel des ca pi ta li zar o FGTS,
cri ar mais ta xas e cus tos que in ci di rão di re ta 
e in di re ta men te nos ní ve is de em pre go e sa -
lá ri os, obri gar os ci da dãos a abrir mão de
seus di re i tos, dis tor cen do de tal modo o
sen ti do das de ci sões do STF e STJ so bre
os efe i tos dos pla nos eco nô mi cos mal fe i tos.
É ina ce i tá vel que pro je to de lei de tal mag ni -
tu de tra mi te a to que de ca i xa, pres si o na do
por ma no bras nada cons ti tu ci o na is.

Como é do co nhe ci men to de toda a so ci e da de, 
a CUT apre sen tou pro pos tas, a par tir de es tu dos se -
ri a men te con du zi dos, que de mons tra vam a pos si bi li -
da de de se sal dar essa dí vi da com os tra ba lha do -
res, de ma ne i ra in te gral, sem re cor rer aos ex pe di en -
tes que, fi nal men te, fo ram apro va dos pela Câ ma ra
dos De pu ta dos.

De nos sa par te, como cen tral sin di cal res pon sá -
vel, di an te dos mi lhões de tra ba lha do res que re pre -
sen ta mos em todo o Bra sil, re a fir ma mos que lan ça re -
mos mão de to das as me di das ca bí ve is para pre ser -
var o pa ga men to in te gral da cor re ção das con tas do
FGTS de to dos os tra ba lha do res.

Se na do ra He lo í sa He le na, mu i to obri ga do pelo
apar te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª.

Além de der ru bar água nos meus pa péis para
ten tar con fun dir-me, o Se na dor Ro me ro Jucá está me 
di zen do que o Par ti do do Tra ba lha do res, na Câ ma ra,
vo tou fa vo ra vel men te. Por tan to, te nho que fa zer a res -
sal va de que o nú cleo de tra ba lho do PT, na Câ ma ra,
ti nha uma po si ção con trá ria. Inclu si ve, hou ve o re gis -
tro de voto con trá rio por par te de vá ri os Par la men ta -



res do PT, no sen ti do de que hou ves se com pa ti bi li da -
de com as pro pos tas da CUT.

Não vou ler, Sr. Pre si den te, pois sei que por ve -
zes não adi an ta, mas que ro lem brar que a CUT tam -
bém es ta be le ceu uma pro pos ta de fon te emer gen ci al
para o pa ga men to da cor re ção das con tas vin cu la das. 
São cin co pon tos ex tre ma men te im por tan tes que tra -
tam da ques tão des de a al te ra ção da alí quo ta de con -
tri bu i ção do FGTS, à qual so mos fa vo rá ve is em al gu -
mas em pre sas, des de que não seja de for ma uni for -
me e que es te ja re la ci o na da à ques tão da ro ta ti vi da -
de, que es tão à dis po si ção dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, rogo a V. Exª que con clua seu
pro nun ci a men to, pois seu tem po está es go ta do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te, de i xan do re gis tra do o
meu voto con trá rio.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ma té ria já está pra ti -
ca men te de ba ti da; as po si ções es tão pos tas; o Go -
ver no vem com a in ten ção de apro var; o Blo co de
Opo si ção está li be ra do; no en tan to, é pre ci so que se
re a fir mem po si ções. Por isso, ocu po este es pa ço para 
de i xar re gis tra do o pen sa men to e o sen ti men to dos
tra ba lha do res.

Ve nho da luta sin di cal e te nho um con ta to per -
ma nen te com a ca te go ria dos tra ba lha do res, com as
con fe de ra ções, com a Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do -
res e, in clu si ve, com ou tras cen tra is.

Este pro je to veio da Câ ma ra após um pe río do
de de ba te. Mas tem que fi car de fi ni ti va men te es cla re -
ci do que nes se de ba te não hou ve con sen so e una ni -
mi da de por par te dos mi lhões de tra ba lha do res que
são re pre sen ta dos, prin ci pal men te, pela Cen tral Úni -
ca dos Tra ba lha do res. Tra ta-se de um pro je to em que
está dito que será dado aos tra ba lha do res o que é
pos sí vel. No va men te, vol ta mos à es tra té gia da dar
aos tra ba lha do res o que é pos sí vel, mas ao FMI e aos 
ban cos, tudo, as sim como à cor rup ção e aos des vi os
de di nhe i ro pú bli co.

Va mos de i xar de fi ni ti va men te cla ro que o de se jo 
de im pe dir que os tra ba lha do res vão à Jus ti ça re i vin -
di car seus di re i tos foi do Go ver no. Qu an do o Tri bu nal
re co nhe ceu que o que foi rou ba do do FGTS dos tra -
ba lha do res nos Pla nos Col lor e Ve rão, ime di a ta men te 

o Go ver no apre sen ta um pro je to de lei para tra tar do
pa ga men to des ses ex pur gos, o qual foi ra pi da men te
dis cu ti do na Câ ma ra Fe de ral.

As per das dos tra ba lha do res – é bom que cada
um te nha isso bem cons ci en te – per ma ne cem no pro -
je to que está ago ra no Se na do e que va mos vo tar.
Inclu si ve, a pro pos ta am plia ain da mais as per das dos 
be ne fi ciá ri os exa ta men te no as pec to ao qual a Se na -
do ra He lo í sa He le na se re fe riu: cor ri ge os cré di tos
ape nas pela TR. Então, são mais per das, por que te ria 
que ser TR mais 3%. O de sá gio im pos to é mais um
pon to a atin gir os tra ba lha do res. 

O Go ver no é o res pon sá vel pe los ex pur gos e,
por tan to, pelo pa ga men to da dí vi da do FGTS. Não se
pode im pu tar esse ônus à so ci e da de, mu i to me nos
aos tra ba lha do res. Por isso, quan do se fala aqui que a 
dis cus são se deu na Câ ma ra, é ver da de, mas ha via
pro pos tas con cre tas e viá ve is que en ve re da vam por
ou tro ca mi nho. Inclu si ve, fo ram apre sen ta das duas
fon tes de fi nan ci a men tos para es ses dis pên di os. No
caso do FGTS, o res ga te pelo pe río do de três anos
re sul ta em pelo me nos R$5 bi lhões; já com a re es tru -
tu ra ção da dí vi da, po de-se ob ter R$10 bi lhões e R$14 
bi lhões, no mes mo pe río do, se gun do cál cu los da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, do Se -
na do, foi apre sen ta da uma emen da subs ti tu ti va a este 
pro je to, que ob je ti va va exa ta men te cor ri gir as im per -
fe i ções ci ta das. Essa emen da foi re je i ta da.

Algu mas pro po si ções apre sen ta das fo ram con -
tem pla das na Câ ma ra dos De pu ta dos – isso não se
nega –, mas não hou ve pro fun di da de no de ba te, nem
a per cep ção so ci al de que o tra ba lha dor, que já per -
ce be sa lá ri os pro fun da men te in jus tos, não po de ria
tam bém ser cha ma do a pa gar essa con ta; sem fa lar o
que já foi dito: nem to dos os tra ba lha do res que têm di -
re i to re ce be rão esse di nhe i ro. Os que es tão na Jus ti -
ça, se não re ti ra rem seus pro ces sos, não re ce be rão.
Como es ses tra ba lha do res fa rão para, um a um, bus -
car sin di ca tos para se ha bi li tar?

Por ou tro lado, é im por tan te que se diga que a
pró pria Fi esp cri ti ca o pro je to, cha man do a aten ção
para o fato de que a in dús tria está sen do tam bém
cha ma da a pa gar essa con ta ao au men tar-se a alí -
quo ta pa tro nal do FGTS para co brir par te do rom bo
de R$42 bi lhões, ca u sa do pela cor re ção. Os em pre -
sá ri os en ten dem que pa ga rão a con ta de um rom bo
que per ten ce tam bém ao Go ver no. 

Então, ve jam V. Ex.ªs: são as vo zes dos em pre -
sá ri os e dos tra ba lha do res que es tão se le van tan do
con tra este pro je to. Inclu si ve o do cu men to da Con fe -

 



de ra ção Na ci o nal da Indús tria des ta ca que a pro pos -
ta apro va da na Câ ma ra re duz a com pe ti ti vi da de da
in dús tria na ci o nal por au men tar seus cus tos com
mais en car gos tra ba lhis tas: 0,5% so bre a base de cál -
cu lo do FGTS pas sa a ser de 8,5% e 10% a se rem
acres ci dos da mul ta de 40% no caso de de mis sões
de fun ci o ná ri os.

Então, há mu i to a ser apre ci a do. E sem pre se diz 
que a Opo si ção, o Par ti do dos Tra ba lha do res, tem
aque la vi são uni la te ral de apo io aos tra ba lha do res.
Não. A de fe sa pri me i ra dos tra ba lha do res am pa ra-se
no en ten di men to de que são eles que têm le va do nas
cos tas, no suor e no san gue este País. Ago ra, te mos a 
com pre en são de que os em pre sá ri os e os pro du to -
res, des de que tra ba lhan do com se ri e da de, são os
gran des ge ra do res do em pre go e da pro du ção, que
fa zem com que este País se pro je te eco no mi ca men te
no ce ná rio in ter na ci o nal.

Por isso, fa ze mos ques tão de re gis trar o en ten -
di men to do Pre si den te da CNI, lem bran do que a pro -
pos ta do Go ver no re ti ra dos tra ba lha do res, na for ma
de de sá gio, 10% a 15% do mon tan te a que eles te ri -
am di re i to de re ce ber. Se apro va do, este pro je to di fi -
cil men te será im ple men ta do; essa é a com pre en são
tam bém da Con fe de ra ção Na ci o nal das Indús tri as. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, a ma ni fes -
ta ção da Cen tral Úni ca dos Tra ba lha do res já foi lida
aqui na ín te gra tam bém – e que re mos re a fir mar -, é
no sen ti do de que este pro je to seja um pre ten so fru to
de um acor do que re al men te não exis tiu. Nós tí nha -
mos ou tra pro pos ta.

É ina ce i tá vel des ca pi ta li zar o FGTS e cri ar mais
ta xas e cus tos que in ci di rão di re ta e in di re ta men te
nos ní ve is de em pre go, nos sa lá ri os, obri gan do os ci -
da dãos a abrir mão dos seus di re i tos 

Voto con tra este pro je to, Sr. Pre si den te, por que
não que ro ser co ni ven te com mais uma ex plo ra ção
im pos ta pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so 
aos tra ba lha do res. Para a cor rup ção, para os ban cos
e para o FMI há di nhe i ro; para os tra ba lha do res, sem -
pre par te de seus di re i tos, sa lá ri os in jus tos e in dig nos
que re ce bem no dia-a-dia.

Voto con tra. São as mi nhas con si de ra ções. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– So li ci to a pa la vra, Sr. Pre si den te, para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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, este é um pro je to que, de for -
ma mu i to cla ra, não nos une, nós da Opo si ção. As di -

ver gên ci as são pa ten tes, por tan to, to mei a de ci são
de me ma ni fes tar, pois te nho pa u ta do toda mi nha atu -
a ção par la men tar no voto fa vo rá vel aos in te res ses
dos tra ba lha do res. Toda vez que me sin to cons tran gi -
do de vo tar fa vo ra vel men te a um pro je to que, de cer ta 
for ma, não con tem pla ple na men te os in te res ses mais 
le gí ti mos da clas se tra ba lha do ra do País, faço ques -
tão de jus ti fi car. 

Em fun ção, Sr. Pre si den te, do sen ti men to que
te nho de que devo vo tar fa vo ra vel men te a este pro je -
to, ma ni fes to-me no sen ti do de que este é um pro je to
que pe na li za sim os tra ba lha do res, que pe na li za a
clas se em pre sa ri al e, por tan to, pre ju di ca o País. 

Mas te nho a se guin te dú vi da: e se fos se di fe ren -
te? E se o Go ver no es ti ves se re ti ran do re cur sos de
ou tras fon tes, do Te sou ro Na ci o nal, do Orça men to
Ge ral da União para cum prir uma de ter mi na ção ju di -
ci al, nos ter mos em que está de li be ra do pelo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral? Isto não afe ta ria tam bém o
País? Não tra ria pre ju í zo à clas se tra ba lha do ra, aos
em pre sá ri os, pre ju di can do, de cer ta for ma, o con jun -
to da so ci e da de?

Não me pa re ce, por tan to, que haja uma sa í da
não le si va à so ci e da de. Pa re ce-me que o mais jus to é
a bus ca do en ten di men to e do acor do, que não foi, de
cer ta for ma, es ta be le ci do na sua ple ni tu de. Con tu do,
vá ri os seg men tos da so ci e da de op ta ram pela pro pos -
ta es ta be le ci da nes te pro je to de lei. Por isso voto fa vo -
ra vel men te, com o sen ti men to de que não es ta mos
con tem plan do os in te res ses ma i o res da clas se tra ba -
lha do ra, que gos ta ria de re ce ber cer ta men te 100%
do que faz jus, de for ma ime di a ta, rá pi da. O pro je to
não con tem pla os em pre sá ri os, os ge ra do res de em -
pre gos do País, por que es tes não gos ta ri am de ver
ain da mais one ra da a sua fo lha de pa ga men to, os
seus re co lhi men tos so ci a is. No en tan to, não há sa í da.

Apren di mu i to cedo a li dar, a tra ba lhar no li mi te.
A prá ti ca da Me di ci na nos en si na, des de o tem po da
fa cul da de, que tudo tem um li mi te, que a vida e a sa ú -
de têm li mi tes. Esta mos di an te de uma si tu a ção crí ti -
ca que tem li mi tes, e me pa re ce que este pro je to de lei 
exa ta men te se de bru ça no li mi te do pos sí vel. E é por
isso que voto fa vo ra vel men te com as mi nhas es cu sas 
à clas se tra ba lha do ra do País com a qual te nho pro -
cu ra do de to das as for mas con tri bu ir para que ad qui ra 
cada vez mais os seus di re i tos, para que se tor ne
cada vez mais for ta le ci da, para que seja cada vez
mais con tem pla da com a Jus ti ça so ci al que sem pre
pre ga.

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



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de fato este é um pro je to de gran de
im por tân cia, e nós não po de ría mos de i xar de fa zer al -
guns co men tá ri os em fa vor da sua apro va ção. Em pri -
me i ro lu gar, por que se tra ta de um fun do pri va do. Tra -
ta-se de um fun do que per ten ce aos tra ba lha do res
des te País, mas ele é de na tu re za pri va da. Ele não é
um fun do man ti do pe los co fres pú bli cos. Ele é man ti -
do por uma con tri bu i ção so ci al dos em pre ga do res e
tem uma ges tão pri va da. 

Qu an do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral apro vou a
in cor po ra ção e a im ple men ta ção dos va lo res do Pla -
no Ve rão e do Pla no Col lor, al guns se per gun ta ram:
”Opa! Mas de onde vai ser re ti ra do o di nhe i ro? De
onde vi rão os re cur sos, se esse fun do é pri va do?“ Ou -
tros, equi vo ca da men te, ima gi na ram que o Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço de ve ria ser su ple men -
ta do, de ve ria ser su pri do me di an te re cur sos do Te -
sou ro Na ci o nal, con tem pla dos no Orça men to da
União, su pon do que ele fos se um fun do man ti do pela
União, e não o é. Não o é. Ele é man ti do por uma con -
tri bu i ção so ci al es pe cí fi ca. Isso nos re me te, em pri -
me i ro mo men to, a uma dura, pe no sa, mas ne ces sá ria 
e ine vi tá vel re fle xão. 

Qu an do se tra ta de ma té ria des sa na tu re za, fun -
dos, com essa am pli tu de, que diz res pe i to ao in te res -
se de 40 mi lhões de tra ba lha do res que cons ti tu em
qua se a to ta li da de da for ça pro du ti va do País, qual é a 
éti ca que con di ci o na es sas de ci sões ju di ci a is?

Qu an do al guém que pode pa gar um ad vo ga do
com pe ten te e in ter por re cur sos até o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral para ple i te ar de ter mi na do ga nho de ca u -
sa para um fun do que é li mi ta do e por tan to não po de -
ria, nos mes mos ní ve is, aten der a to dos, esse que ob -
te ve em pri me i ro lu gar o ga nho de ca u sa, iso la da -
men te, está re du zin do a pos si bi li da de de que os de -
ma is ve nham a ser aten di dos na mes ma pro por ção e
com a mes ma jus ti ça. Quem pos sui esse apa ra to ad -
vo ca tí cio para ob ter ga nhos jun to a es ses fun dos são
aque les que têm ma i o res ga nhos e ma i o res sa lá ri os.
Então a na tu re za da de ci são ju di ci al é tam bém algo a
ser ana li sa do do pon to-de-vista da éti ca e da re a li da -
de eco nô mi ca des se fun dos.

Não é isso que está em dis cus são aqui. É ape -
nas uma di gres são que faço, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por que foi pre ci so, sim, mo bi li zar o
Go ver no, os tra ba lha do res e os em pre sá ri os para
ten tar re sol ver no con jun to essa ques tão, por quan to

ela não po de ria ser re sol vi da me di an te ações in di vi -
du a is. Pri me i ro, se ria in jus to e, em se gun do lu gar, se -
ria in viá vel, por que não se te ria como aten der a to das
as de man das ju di ci a is in di vi du a li za das. So men te
uma so lu ção con jun ta po de ria re sol ver a ques tão. Daí 
por que se faz ne ces sá rio que o Go ver no seja um ator 
do pro ces so, por que ele é um dos ges to res do fun do,
jun to com os tra ba lha do res e os em pre sá ri os.

Enga na ram-se pro fun da men te aque les que
pen sa vam que es ta va cri a do um pro ble ma para o Go -
ver no; não, es ta va cri a do um pro ble ma para quem
tem de dar pro vi men to ao fun do. No mo men to em que
é pre ci so fa zer uma re vi são de va lo res, está cri a do
um pro ble ma não para o Go ver no. Aí está o en ga no
de quem ba teu pal mas e sol tou fo gue tes quan do essa 
de ci são foi to ma da, pen san do que o Go ver no ago ra
es ta ria mal, es ta ria con tra a pa re de e não te ria mais
so lu ção. Não. A de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
foi um pro ble ma mu i to sé rio. Se ela é jus ta ou in jus ta;
se ela é cor re ta ou in cor re ta; se ela é ju rí di ca ou in ju rí -
di ca; se é cons ti tu ci o nal ou in cons ti tu ci o nal, não sei.
Sei que, quan do foi to ma da, foi como uma de ci são
que iria pe sar fun do, du ra men te, do lo ro sa men te sim,
so bre aque les que man têm esse fun do. E quem man -
tém esse fun do? Evi den te men te, a con tri bu i ção so ci -
al de tra ba lha do res e em pre sá ri os, os em pre ga do res, 
a em pre sa. Não há como vol tar-se para os re cur sos
da União, para os re cur sos or ça men tá ri os, para os re -
cur sos do Te sou ro. Logo, só ha via uma sa í da: ou re -
du zir em par te o pa ga men to aos tra ba lha do res ou co -
brar mais dos em pre ga do res. Fez-se aqui lo que era o
mais jus to: o peso ma i or caiu so bre os em pre ga do res. 
Quem está pa gan do essa con ta são os em pre sá ri os,
são as em pre sas des te País. Estão pa gan do a con ta;
é so bre elas que está re ca in do sim mu i to mais du ra -
men te. Mas não ha via ou tra al ter na ti va. Essa era a al -
ter na ti va mais jus ta, e além de tudo a mais ade qua da, 
a mais viá vel, em bo ra se sa i ba ser amar ga, por que é
a so ci e da de eco no mi ca men te pro du ti va quem está
pa gan do. Quem está pa gan do é o con jun to dos tra ba -
lha do res, que teve pe que nos de sá gi os – o Re la tor
Se na dor Ro me ro Jucá po de rá ex pli car isso –; quem
está pa gan do a ma i or par te da con ta são os em pre -
ga do res, por que pas sa ram a ar car com duas con tri -
bu i ções so ci a is: uma so bre a de mis são imo ti va da, ou
seja, sem jus ta ca u sa, e ou tra so bre a alí quo ta, pelo
au men to da alí quo ta exis ten te.

Sr. Pre si den te, re gis tro que não só al can ça mos 
o equi lí brio pos sí vel nes se qua dro ter rí vel em que
al guém de ve rá pa gar a con ta, mas tam bém fi ze mos
a es co lha so ci al men te mais jus ta, em bo ra a dor não

 



de i xe de exis tir, e o peso não de i xe de re ca ir so bre
as em pre sas pro du ti vas des te País. Pa ga rão uma
con ta amar ga. No con jun to, no bojo des sa ter rí vel,
amar ga, mas ine vi tá vel de ci são, o acor do con se gui -
do foi o me lhor pos sí vel.

Por isso, na Câ ma ra dos De pu ta dos, essa ma -
té ria foi apro va da por mais de 400 vo tos fa vo rá ve is;
hou ve ape nas 3 vo tos con trá ri os. Um acor do tão pe -
no so, tão di fí cil, tão de li ca do para al can çar o equi lí -
brio e que ob te ve qua se una ni mi da de me re ce con si -
de ra ção e me re ce, evi den te men te, nos so voto fa vo -
rá vel. É o que pro po mos, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes 
de con ce der a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, a
Pre si dên cia pror ro ga o tem po da ses são para o
cum pri men to da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve, mas en -
ten do ser im por tan te fa zer al guns es cla re ci men tos e 
re to mar cer tos po si ci o na men tos.

O pri me i ro, lem bra do aqui por vá ri os ora do res,
re fe re-se a uma de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, de fi nin do que de ve ri am ser pa gos R$42 bi lhões
aos tra ba lha do res bra si le i ros. Essa de ci são não di -
zia res pe i to ao Go ver no Fer nan do Hen ri que, mas a
go ver nos pas sa dos. No en tan to, de ve ria ser cum pri -
da por se tra tar de de ter mi na ção ju di ci al.

Alguns na so ci e da de e de ter mi na dos se to res
po lí ti cos, com cer te za – como tam bém lem brou o
Se na dor José Fo ga ça –, pen sa ram que o fato de i xa -
ria o Go ver no em di fi cul da de ir re ver sí vel e, mais do
que isso, co lo ca ria a pró pria Jus ti ça numa si tu a ção
com ple xa, por que te ria de jul gar in di vi du al men te mi -
lhões de pro ces sos que abar ro ta ri am os tri bu na is do 
nos so País.

Sr. Pre si den te, indo ao en con tro da ex pec ta ti va 
da so ci e da de, o Go ver no, que não é o de ten tor da
dí vi da, a qual é do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço, pa tro ci nou, com o tra ba lho com pe ten te do
Mi nis tro Fran cis co Dor nel les, um ca mi nho de en ten -
di men to com as cen tra is sin di ca is, com em pre ga do -
res, com a di re ção do FGTS, com o Con se lho Cu ra -
dor e tam bém com se to res do Go ver no, bus can do
uma so lu ção que pu des se ser vir de al ter na ti va para
o im bró glio que se cri ou com a de ci são ju di ci al que
man da va pa gar R$42 bi lhões.

La men to que al guns se to res da Opo si ção e
mes mo a CUT não te nham en ten di do a pro pos ta.
Di fe ren te men te do que foi dito aqui, não se tra ta de
pro pos ta que pre ten de im pe dir o tra ba lha dor de ir à
Jus ti ça bus car seu di re i to – ele con ti nua com essa
pos si bi li da de. Este pro je to de lei não é im po si ti vo,
mas al ter na ti vo. Tra ta-se de um pac to, um en ten di -
men to, uma fór mu la para quem qui ser sair do ca mi -
nho de mo ra do da Jus ti ça ter con di ção de re ce ber
ra pi da men te es ses re cur sos.

O re fe ri do pro je to foi ela bo ra do de modo com -
pe ten te. Dis cu tiu-se mu i to – como foi lem bra do aqui
– na Câ ma ra dos De pu ta dos, na qual se cons tru iu
uma so lu ção que per mi te pri vi le gi ar o pe que no e o
me nor, con for me o es for ço que to dos os seg men tos
ti ve ram que fa zer para ver re co nhe ci da uma so lu ção 
que pre ten dia a par ti ci pa ção de to dos.

Por meio des sa so lu ção, o Go ver no está dis -
pon do, ca pi ta li za do, R$10 bi lhões. Par ti ci pam des sa
me di da os em pre ga do res – que es tão pa gan do
mais para que o Fun do te nha con di ções de hon rar
es ses com pro mis sos – e os em pre ga dos, abrin do
mão, de um lado, de um de sá gio que, diga-se de
pas sa gem, é jus to, por que, as ca te go ri as que re ce -
be rão até R$2 mil, que re pre sen tam 91% dos tra ba -
lha do res que têm re cur sos a re ce ber do Fun do de
Ga ran tia, não te rão ne nhum de sá gio no seu cré di to.
De po is, os de sá gi os da pro pos ta ori gi nal fo ram es -
ca lo na dos e di mi nu í dos na Câ ma ra dos De pu ta dos,
fi can do da se guin te for ma: de R$2 mil re a is a R$5
mil re a is, 8%; de R$5 mil a R$8 mil, 12%; e mais de
R$8 mil, 15%. Esse foi o de sá gio apro va do no acor -
do.

O acor do foi tra ta do com mu i ta res pon sa bi li da -
de. Abro aqui um pa rên te se para la men tar que a
CUT, ten do par ti ci pa do da dis cus são, não te nha fe -
cha do a ques tão, as si nan do o acor do. Tal vez isso te -
nha acon te ci do por que a CUT já não re pre sen ta
mais a to ta li da de dos tra ba lha do res que es tão sen -
do aten di dos, e sim a ma i o ria dos tra ba lha do res do
se tor pú bli co, que não têm FGTS. Tal vez essa seja a 
mo ti va ção da CUT para es tar fora e para a For ça
Sin di cal es tar den tro, atu an do de for ma de ci si va
para fa zer com que esse acor do pu des se acon te cer.

O pro je to está pos to, é bem cons tru í do fi nan -
ce i ra men te e es ta be le ce que até ja ne i ro os ban cos
te rão de de fi nir o sal do que cada tra ba lha dor tem a
re ce ber e, em se gui da, in for má-lo à Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral, que até abril terá de co mu ni cá-lo aos
tra ba lha do res. Assim, a par tir de 1.º de ju nho o



FGTS co me ça a cre di tar, ou a pa gar, àque les tra ba -
lha do res o va lor de R$1 mil e no se gun do se mes tre, 
mais R$2 mil.

Sr. Pre si den te, a pro pos ta é bem cons tru í da, é
jus ta, co lo ca di nhe i ro no bol so do tra ba lha dor, por -
tan to que ro fa zer um ape lo a to dos os Se na do res no 
sen ti do de que vo tem a fa vor. Gos ta ria de ver esta
ma té ria apro va da por una ni mi da de. La men to se al -
gum Se na dor ou Se na do ra vo tar em sen ti do con trá -
rio, por que en ten do que a vo ta ção fa vo rá vel a este
pro je to be ne fi cia o tra ba lha dor bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

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 de Lei da Câ ma ra nº 49,
de 2001-Com ple men tar que, nos ter mos do dis pos to 
no art. 288, in ci so III, le tra ”a“, do Re gi men to Inter -
no, de pen de para sua apro va ção do voto fa vo rá vel
da ma i o ria ab so lu ta da com po si ção da Casa, de ven -
do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, por tudo que foi dis cu ti do aqui, está
cla ro que esse acor do não é o ide al. O Se na dor Pa -
u lo Har tung já dis se, com mu i ta pro pri e da de, que
esse é o acor do pos sí vel. De modo que va mos vo tar 
fa vo ra vel men te à pro pos ta da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PMDB vota ”sim“.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, pela pri me i ra vez, es tou me ma ni fes -
tan do, aqui na tri bu na, fa vo ra vel men te a este pro je -
to. Acom pa nhei to dos os en ten di men tos na área do
Go ver no e na área dos par ti dos po lí ti cos. Na ver da -
de, che ga mos à con clu são de que, não sen do a so -
lu ção ide al, tor nou-se a so lu ção pos sí vel.

Qu an do a ma té ria foi dis cu ti da na co mis são
téc ni ca per ma nen te, pen sei em di zer que te ría mos
de vo tar fa vo ra vel men te a fim de que o pro je to não
vol tas se à Câ ma ra, mas esse ar gu men to ge ral men -
te não agra da. Fo mos pela apro va ção do pro je to e
va mos con clu ir hoje a vo ta ção.

Ma ni fes to a mi nha ad mi ra ção por to dos que
con tri bu í ram e o meu res pe i to por to dos aque les
que têm po si ções di ver gen tes. Mas de se jo sa u dar

nes te mo men to o Pre si den te da For ça Sin di cal, que
acom pa nhou pes so al men te a tra mi ta ção do pro je to,
o qual re pre sen ta um pas so de ci si vo con tra os er ros 
co me ti dos no pas sa do pelo Go ver no e pela so ci e da -
de.

Por tan to, o PFL ori en ta Ban ca da no sen ti do de 
vo tar ”sim“.

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

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to,
como já dis se, tem qua li da des e de fe i tos. Tal vez o
ma i or de fe i to dele seja o de agra var o cus to da pro -
du ção na ci o nal. Tra ta-se de um acor do cons tru í do a
vá ri as mãos. Algu mas aban do na ram o pro ces so por
dis cor dân cia no de cor rer da cons tru ção. Mas há
uma so lu ção em cur so, e é em fun ção dis so que va -
mos vo tar.

O PPS ori en ta sua Ban ca da no sen ti do de vo -
tar ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je -
to de ri va de um acor do que visa re sol ver uma re a li -
da de fru to de pla nos pas sa dos. Hou ve ne ces si da de
de um en ten di men to ge ral com a par ti ci pa ção de to -
dos os seg men tos da so ci e da de. Esse foi o acor do
pos sí vel, o ca mi nho en con tra do, mes mo ten do cons -
ciên cia de que re pre sen ta um ônus ao cus to Bra sil.
Mas era a úni ca so lu ção para o equi lí brio en tre to -
dos os seg men tos da so ci e da de.

O PSDB ori en ta a Ban ca da no sen ti do de vo tar 
“sim”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE) 
– Sr. Pre si den te, como eu já dis se, o Blo co está li be ra do, 
o PT está li be ra do, e eu vo ta rei a fa vor, ape sar dos ata -
ques ab so lu ta men te inu si ta dos e in de vi dos do Lí der do
Go ver no à CUT e dos elo gi os à For ça Sin di cal. Mas,
com cer te za, na atu al con jun tu ra, ao ser elo gi a da pelo
Lí der do Go ver no, eu pen so que a For ça Sin di cal aca -
bou fi can do pior na foto des ta ses são.

Eu voto a fa vor.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Li de -

ran ça do Blo co li be ra a sua Ban ca da.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.

Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As Srªs 
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.) 

 





O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia so li ci ta ao Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra que de -
cli ne ver bal men te o seu voto, já que o pa i nel ain da
está com a ins cri ção do Mi nis tro Ra mez Te bet.

O SR. PEDRO UBIRAJARA (PMDB – MS) – Eu
voto ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
re gis tra do o voto ”sim“ de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esta
en cer ra da a vo ta ção.

A Pre si dên cia vai pro cla mar o re sul ta do.
Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res, com o voto do

Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra; e NÃO, 6 Srs. Se na do res.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 67 vo tos
O pro je to foi apro va do e 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 49, DE 2001-COMPLEMENTAR

(Nº 195/2001-Com ple men tar, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

(Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
art. 64 da Cons ti tu i ção)

Insti tui con tri bu i ções so ci a is, au to ri za
cré di tos de com ple men tos de atu a li za ção
mo ne tá ria em Con tas vin cu la das do Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço - FGTS e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Fica ins ti tu í da con tri bu i ção so ci al de vi da

pe los em pre ga do res em caso de des pe di da de em -
pre ga do sem jus ta ca u sa, à alí quo ta de dez por cen to
so bre o mon tan te de to dos os de pó si tos de vi dos, re fe -
ren tes ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço -
FGTS, du ran te a vi gên cia do con tra to de tra ba lho,
acres ci do das re mu ne ra ções apli cá ve is às con tas
vin cu la das.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam isen tos da con tri bu i ção
so ci al ins ti tu í da nes te ar ti go os em pre ga do res do -
més ti cos.

Art. 2º Fica ins ti tu í da con tri bu i ção so ci al de vi da
pe los em pre ga do res, à alí quo ta de cin co dé ci mos por
cen to so bre a re mu ne ra ção de vi da, no mês an te ri or, a 
cada tra ba lha dor, in clu í das as par ce las de que tra ta o
art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º Fi cam isen tas da con tri bu i ção so ci al ins ti tu -
í da nes te ar ti go:

I — as em pre sas ins cri tas no Sis te ma Inte gra do
de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi -
cro em pre sas e Empre sas de Pe que no Por te _
SIMPLES, des de que o fa tu ra men to anu al não ul tra -
pas se o li mi te de R$1.200.000,00 (um mi lhão e du -
zen tos mil re a is);

II — as pes so as fí si cas, em re la ção à re mu ne ra -
ção de em pre ga dos do més ti cos; e

III — as pes so as fí si cas, em re la ção à re mu ne -
ra ção de em pre ga dos ru ra is, des de que sua re ce i ta
bru ta anu al não ul tra pas se o li mi te de
R$1.200.000,00 (um mi lhão e du zen tos mil re a is).

§ 2º A con tri bu i ção será de vi da pelo pra zo de
ses sen ta me ses, a con tar de sua exi gi bi li da de.

Art. 3º Às con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os
arts. 1º e 2º apli cam-se as dis po si ções da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 
de ja ne i ro de 1994, in clu si ve quan to a su je i ção pas si -
va e equi pa ra ções, pra zo de re co lhi men to, ad mi nis -
tra ção, fis ca li za ção, lan ça men to, con sul ta, co bran ça,
ga ran ti as, pro ces so ad mi nis tra ti vo de de ter mi na ção e 
exi gên cia de cré di tos tri bu tá ri os fe de ra is.

§ 1º As con tri bu i ções so ci a is se rão re co lhi das
na rede ar re ca da do ra e trans fe ri das à Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral, na for ma do art. 11 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, e as res pec ti vas re ce i tas se rão
in cor po ra das ao FGTS.

§ 2º A fal ta de re co lhi men to ou o re co lhi men to
após o ven ci men to do pra zo sem os acrés ci mos pre -
vis tos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, su je i ta rão o in fra tor à mul ta de se ten ta e cin co
por cen to, cal cu la da so bre a to ta li da de ou a di fe ren ça
da con tri bu i ção de vi da.

§ 3º A mul ta será du pli ca da na ocor rên cia das
hi pó te ses pre vis tas no art. 23, § 3º, da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, sem pre ju í zo das de ma is co mi -
na ções le ga is.

Art. 4º Fica a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral au to ri -
za da a cre di tar nas con tas vin cu la das do FGTS, a ex -
pen sas do pró prio Fun do, o com ple men to de atu a li za -
ção mo ne tá ria re sul tan te da apli ca ção, cu mu la ti va,
dos per cen tu a is de de zes se is in te i ros e ses sen ta e
qua tro cen té si mos por cen to e de qua ren ta e qua tro
in te i ros e oito dé ci mos por cen to, so bre os sal dos das
con tas man ti das, res pec ti va men te, no pe río do de lº
de de zem bro de 1988 a 28 de fe ve re i ro de 1989 e du -
ran te o mês de abril de 1990, des de que:

I — o ti tu lar da con ta vin cu la da fir me o Ter mo de
Ade são de que tra ta esta Lei Com ple men tar; e

II — até o se xa gé si mo ter ce i ro mês a par tir da
data de pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, es te jam

 



em vi gor as con tri bu i ções so ci a is de que tra tam os
arts. lº e 2º; e

III — a par tir do se xa gé si mo quar to mês da pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, per ma ne ça em vi -
gor a con tri bu i ção so ci al de que tra ta o art. 1º.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nos arts. 9º, II, e 22,
§ 2º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, não se
apli ca, em qual quer hi pó te se, como de cor rên cia da
efe ti va ção do cré di to de com ple men to de atu a li za ção
mo ne tá ria de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 5º o com ple men to de que tra ta o art. 4º será
re mu ne ra do até o dia 10 do mês sub se qüen te ao da
pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, com base nos
mes mos cri té ri os de re mu ne ra ção uti li za dos para as
con tas vin cu la das.

Pa rá gra fo úni co, O mon tan te apu ra do na data a
que se re fe re o ca put será re mu ne ra do, a par tir do dia 
11 do mês sub se qüen te ao da pu bli ca ção des ta Lei
Com ple men tar, com base na Taxa Re fe ren ci al — TR,
até que seja cre di ta do na con ta vin cu la da do tra ba lha -
dor.

Art. 6º O Ter mo de Ade são a que se re fe re o in ci -
so I do art. 4º, a ser fir ma do no pra zo e na for ma de fi -
ni dos em Re gu la men to, con te rá:

I — a ex pres sa con cor dân cia do ti tu lar da con ta
vin cu la da com a re du ção do com ple men to de que tra -
ta o art. 4º, acres ci do da re mu ne ra ção pre vis ta no ca -
put do art. 5º, nas se guin tes pro por ções:

a) zero por cen to so bre o to tal do com ple men to
de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor até R$2.000,00
(dois mil re a is);

b) oito por cen to so bre o to tal do com ple men to
de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor de R$2.000,01
(dois mil re a is e um cen ta vo) a R$5.000,00 (cin co mil
re a is);

c) doze por cen to so bre o to tal do com ple men to
de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor de R$5.000,01
(cin co mil re a is e um cen ta vo) a R$8.000,00 (oito mil
re a is);

d) quin ze por cen to so bre o to tal do com ple men -
to de atu a li za ção mo ne tá ria de va lor aci ma de
R$8.000,00 (oito mil re a is);

II — a ex pres sa con cor dân cia do ti tu lar da con ta
vin cu la da com a for ma e os pra zos do cré di to na con -
ta vin cu la da, es pe ci fi ca dos a se guir:

a) com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria no
va lor to tal de R$1.000,00 (um mil re a is), até ju nho de
2002, em uma

úni ca par ce la, para os ti tu la res de con tas vin cu -
la das que te nham fir ma do o Ter mo de Ade são até o
úl ti mo dia útil do mês ime di a ta men te an te ri or;

b) com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria no
va lor to tal de R$1.000,01 (um mil re a is e uni cen ta vo)
a R$2.000,00 (dois mil re a is), em duas par ce las se -
mes tra is, com o pri me i ro cré di to em ju lho de 2002,
sen do a pri me i ra par ce la de R$1.000,00 (um mil re a -
is), para os ti tu la res de con tas vin cu la das que te nham 
fir ma do o Ter mo de Ade são até o úl ti mo dia útil do
mês ime di a ta men te an te ri or;

c) com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria no
va lor to tal de R$2.000,01 (dois mil re a is e um cen ta -
vo) a R$5.000,00 (cin co mil re a is), em cin co par ce las
se mes tra is, com o pri me i ro cré di to em ja ne i ro de
2003, para os ti tu la res de con tas vin cu la das que te -
nham fir ma do o Ter mo de Ade são até o úl ti mo dia útil
do mês ime di a ta men te an te ri or;

d) com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria no
va lor to tal de R$5.000,01 (Cin co mil re a is e um cen ta -
vo) a R$8.000,00 (oito mil re a is), em sete par ce las se -
mes tra is, com o pri me i ro cré di to em ju lho de 2003,
para os ti tu la res de con tas vin cu la das que te nham fir -
ma do o Ter mo de Ade são até o úl ti mo dia útil do mês
ime di a ta men te an te ri or;

e) com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria no
va lor to tal aci ma de R$8.000,00 (oito mil re a is), em
sete par ce las se mes tra is, com o pri me i ro cré di to em
ja ne i ro de 2004, para os ti tu la res de con tas vin cu la -
das que te nham fir ma do o Ter mo de Ade são até o úl ti -
mo dia útil do mês ime di a ta men te an te ri or; e

III — de cla ra ção do ti tu lar da con ta vin cu la da,
sob as pe nas da lei, de que não está nem in gres sa rá
em ju í zo dis cu tin do os com ple men tos de atu a li za ção
mo ne tá ria re la ti vos a ju nho de 1987, ao pe río do de 1º
de de zem bro de 1988 a 28 de fe ve re i ro de 1989, a
abril e maio de 1990 e a fe ve re i ro de 1991.

§ 1º No caso da alí nea b do in ci so I, será cre di ta -
do va lor de R$2.000,00 (dois mil re a is), quan do a apli -
ca ção do per cen tu al de re du ção re sul tar em quan tia
in fe ri or a este.

§ 2º No caso da alí nea c do in ci so I, será cre di ta -
do va lor de R$4.600,00 (qua tro mil e se is cen tos re a -
is), quan do a apli ca ção do per cen tu al de re du ção re -
sul tar em quan tia in fe ri or a este.

§ 3º No caso da alí nea d do in ci so I será cre di ta -
do va lor de R$7.040,00 (sete mil e qua ren ta re a is),
quan do a apli ca ção do per cen tu al de re du ção re sul tar 
em quan tia in fe ri or a este.



§ 4º Para os tra ba lha do res que vi e rem a fir mar
seus ter mos de ade são após as da tas pre vis tas nas
alí ne as  a e d do in ci so II, os cré di tos em suas con tas
vin cu la das ini ci ar-se-ão no mês sub se qüen te ao da
as si na tu ra do Ter mo de Ade são, ob ser va das as de -
ma is re gras cons tan tes nes ses dis po si ti vos, quan to a
va lo res, nú me ro e pe ri o di ci da de de pa ga men to de
par ce las.

§ 5º As fa i xas de va lo res men ci o na das no in ci so
II do ca put se rão de fi ni das pe los com ple men tos a
que se re fe re o art. 4º, acres ci dos da re mu ne ra ção
pre vis ta no ca put do art. 5º, an tes das de du ções de
que tra tam o in ci so I do ca put e os §§ 1º e 2º.

§ 6º O ti tu lar da con ta vin cu la da fará jus ao cré -
di to de que tra ta o in ci so II do ca put des te ar ti go, em
uma úni ca par ce la, até ju nho de 2002, dis po ní vel para 
ime di a ta mo vi men ta ção a par tir des se mês, nas se -
guin tes si tu a ções: I - na hi pó te se de o ti tu lar ou qual -
quer de seus de pen den tes for aco me ti do de ne o pla -
sia ma lig na, nos ter mos do in ci so XI do art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

II — quan do o ti tu lar ou qual quer de seus de pen -
den tes for por ta dor do ví rus HIV;

III — se o tra ba lha dor, com cré di to de até
R$2.000,00 (dois mil re a is), for apo sen ta do por in va li -
dez, em fun ção de aci den te dó tra ba lho ou do en ça
pro fis si o nal, ou apo sen ta do ma i or de ses sen ta e cin -
co anos de ida de;

IV — quan do o ti tu lar ou qual quer de seus de -
pen den tes for aco me ti do de do en ça ter mi nal.

§ 7º O com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria
de va lor to tal aci ma de R$2.000,00 (dois mil re a is) po -
de rá, a cri té rio do ti tu lar da con ta vin cu la da, ser res -
ga ta do me di an te en tre ga, em ju lho de 2002, ou nos
seis me ses se guin tes, no caso de ade sões que se
efe tu a rem até de zem bro de 2002, de do cu men to de
qui ta ção com o FGTS au to ri zan do a com pra de tí tu lo,
las tre a do nas re ce i tas de cor ren tes das con tri bu i ções
ins ti tu í das pe los arts. 1º e 2º des ta Lei Com ple men tar, 
de va lor de face equi va len te ao va lor do re fe ri do com -
ple men to nos ter mos e con di ções es ta be le ci das pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal — CMN.

Art. 7º Ao ti tu lar da con ta vin cu la da que se en -
con tre em li tí gio ju di ci al vi san do ao pa ga men to dos
com ple men tos de atu a li za ção mo ne tá ria re la ti vos a
ju nho de 1987, de zem bro de 1988 a fe ve re i ro de
1989, abril e maio de 1990 e fe ve re i ro de 1991, é fa -
cul ta do re ce ber, na for ma do art. 4º, os cré di tos de
que tra ta o art. 6º, fir man do tran sa ção a ser ho mo lo ga -
da no ju í zo com pe ten te.

Art. 8º A mo vi men ta ção da con ta vin cu la da, no
que se re fe re ao cré di to do com ple men to de atu a li za -
ção mo ne tá ria, ob ser va rá as con di ções pre vis tas no
art. 20 da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990, in clu si -
ve nos ca sos em que o di re i to do ti tu lar à mo vi men ta -
ção da con ta te nha sido im ple men ta do em data an te -
ri or à da pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar.

Art. 9º As des pe sas com as obri ga ções de cor -
ren tes dos mon tan tes cre di ta dos na for ma do art. 6º
po de rão ser di fe ri das con ta bil men te, para apro pri a -
ção no re sul ta do do ba lan ço do FGTS, no pra zo de
até quin ze anos, a con tar da pu bli ca ção des ta Lei
Com ple men tar.

Art. 10. Os ban cos que, no pe río do de de zem bro 
de 1988 a mar ço de 1989 e nos me ses de abril e maio
de 1990, eram de po si tá ri os das con tas vin cu la das do
FGTS, ou seus su ces so res, re pas sa rão à Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, até 31 de ja ne i ro de 2002, as in for -
ma ções ca das tra is e fi nan ce i ras ne ces sá ri as ao cál -
cu lo do com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria de
que tra ta o art. 4º.

§ 1º A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral es ta be le ce rá a
for ma e o cro no gra ma dos re pas ses das in for ma ções
de que tra ta o ca put des te ar ti go.

§ 2º Pelo des cum pri men to dos pra zos e das de -
ma is obri ga ções es ti pu la das com base nes te ar ti go,
os ban cos de que tra ta o ca put su je i tam-se ao pa ga -
men to de mul ta equi va len te a dez por cen to do so ma -
tó rio dos sal dos das con tas das qua is eram de po si tá -
ri os, re mu ne ra dos se gun do os mes mos cri té ri os pre -
vis tos no art. 5º.

§ 3º Os ór gãos res pon sá ve is pela au di to ria in te -
gra da do FGTS exa mi na rão e ho mo lo ga rão, no pra zo
de ses sen ta dias, a con tar da pu bli ca ção des ta Lei
Com ple men tar, o apli ca ti vo a ser uti li za do na va li da -
ção das in for ma ções de que tra ta este ar ti go.

Art. 11. A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, até 30 de
abril de 2002, di vul ga rá aos ti tu la res de con tas vin cu -
la das os res pec ti vos va lo res dos com ple men tos de
atu a li za ção mo ne tá ria a que têm di re i to, com base
nas in for ma ções ca das tra is e fi nan ce i ras de que tra ta
o art. 10.

Art. 12. O Te sou ro Na ci o nal fica sub si di a ri a men -
te obri ga do à li qui da ção dos va lo res a que se re fe re o
art. 4º, nos pra zos e nas con di ções es ta be le ci dos nos
arts. 5º e 6º, até o mon tan te da di fe ren ça por ven tu ra
ocor ri da en tre o va lor ar re ca da do pe las con tri bu i ções
so ci a is de que tra tam os arts. lº e 2º e aque le ne ces -
sá rio ao res ga te dos com pro mis sos as su mi dos.

Art. 13. As leis or ça men tá ri as anu a is re fe ren tes
aos exer cí ci os de 2001, 2002 e 2003 as se gu ra rão

 



des ti na ção in te gral ao FGTS de va lor eqüi va len te à
ar re ca da ção das con tri bu i ções de que tra tam os arts.
1º e 2º des ta Lei Com ple men tar.

Art. 14. Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos:

I – no ven ta dias a par tir da data ini ci al de sua vi -
gên cia, re la ti va men te à con tri bu i ção so ci al de que tra -
ta o art. 1º; e

II – a par tir do pri me i ro dia do mês se guin te ao
no na gé si mo dia da data de iní cio de sua vi gên cia, no
to can te à con tri bu i ção so ci al de que tra ta o art. 2º.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 304, de 2001 –  
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 26, de 2001 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 592, de
2001, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça), que
au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, 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, en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD, na mo da li da de de
Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se -
tor Fi nan ce i ro – FSAL.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce-me que al gu mas
ve zes a ca be ça não con se gue fun ci o nar para apren -
der com a His tó ria e pro je tar os seus en si na men tos
para o fu tu ro. Te mos que so frer, pa gar e re pa gar, con -
ti nu ar pa gan do as dí vi das que não con tra í mos. Pa re -
ce que o ópio da dí vi da ex ter na já des tru iu mu i tos pa í -
ses. Que ma ra vi lha de dí vi da ex ter na! Va mos em bar -
car nela! São US$400 mi lhões a mais, bas ta as si nar
um pa pel zi nho e os Se na do res apro va rem que o di -

nhe i ro ca i rá como maná do céu, para o obris mo de
go ver na do res, de in go ver na dos e de fa ze do res do
nada.

De ve mos sem pre nos lem brar do con se lho do
Ge ne ral Ulysses Grant, ex-Presidente dos Esta do
Uni dos, dis se o gran de Impe ra dor Me i ji, o res pon sá -
vel pela dis so lu ção do sis te ma fe u dal no Ja pão e pela
rá pi da cons tru ção do ca pi ta lis mo ja po nês. De ve mos
sem pre nos lem brar do con se lho do Ge ne ral Ulysses
Grant de ja ma is re cor rer mos à dí vi da ex ter na. O Egi to 
e a Espa nha, dois pa í ses que per de ram tudo, in clu si -
ve a so be ra nia, não de vem sair de nos sa me mó ria.
Nós, que pre fe ri mos nos es cra vi zar ao ser vi ço da dí -
vi da ex ter na, cri a mos ago ra, no País da ca rên cia e da
mi sé ria, um ex ce den te, um su pe rá vit no Orça men to,
su pe rá vit pri má rio em um país de ca rên ci as, te mos
que re ser var e tor nar in to cá ve is US$31 bi lhões. As
cri an ças mor rem de fome. Esse di nhe i ro é in to cá vel
de acor do com o art. 166, § 3º, item III, le tra b, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Não po de mos co lo car a mão
nes se di nhe i ro. Trin ta e um bi lhões de dó la res so be -
jam como su pe rá vit pri má rio. Em vez de lan çar mos
mão do di nhe i ro, va mos lá bus car, a cada dia, mais
um pou co de cor da para nos sa for ca.

So bre a dou tri na Mon roe, um ge ni al ob ser va dor
afir mou que, em cer to mo men to, os pa í ses po de ro -
sos, as de mo cra ci as au to ri tá ri as e des pó ti cas, como
ele de no mi na, usam al guns ins tru men tos: ”Ca de i as e
car ras cos, eis os ins tru men tos an ti gos de que se ser -
via a ti ra nia; mas, atu al men te, a ci vi li za ção aper fe i ço -
ou até o des po tis mo, que, no en tan to, pa re cia nada
mais ter a apren der.“

A de mo cra cia aper fe i ço ou o des po tis mo, e nós,
que éra mos an tes co man da dos de fora pela for ça,
pela vi o lên cia, pas sa mos a ser co man da dos não ape -
nas pela de pen dên cia tec no ló gi ca, não ape nas pela
de pen dên cia po lí ti ca, pela de pen dên cia eco nô mi ca,
pela di vi são in ter na ci o nal do tra ba lho, que nos pro í be
de ter, por exem plo, no Bra sil, di ver sos se to res pro du -
ti vos, não po de mos ter os se to res bé li cos e os se to res 
es pa ci a is, não po de mos ter – como nos foi re ti ra do –
a in dús tria atô mi ca. Ago ra a mo der ni da de pas sa a
nos ex plo rar e a nos do mi nar atra vés da dí vi da ex ter -
na. Esta mos sem pre de ven do, e de ven do cada vez
mais. E esse ópio vai pe ne tran do no or ga nis mo so ci -
al, es cra vi zan do-nos de tal for ma que, no fi nal do pro -
ces so, de po is que nos tor na mos re al men te que bra -
dos, in ca pa zes de pa gar a dí vi da ex ter na, es ses em -
prés ti mos con ti nu am a en trar, e o Ban co Cen tral co lo re
a pí lu la e afir ma – mu i tas ve zes afir mou em pa re ce res –
que esse dinheiro vai en trar para so cor rer as cri an ças



aban do na das, para fi na li da des so ci a is, ou ou tras, ou
seja, ou para pa gar o ser vi ço da dí vi da ex ter na.

Nós já fo mos avi sa dos, não por um Se na dor da
Opo si ção, mas pelo pró prio pre si den te dos Esta dos
Uni dos, o Sr. Bush, de que os pa í ses que não pu de -
rem pa gar em dó lar a dí vi da ex ter na pa ga rão em ter -
ra. No caso bra si le i ro, pa ga re mos a dí vi da ex ter na,
esse ópio da dí vi da ex ter na, com o Ama zo nas. Quem
diz isso é o “Bus hi nho”, o pre si den te re cém-eleito dos
Esta dos Uni dos.

Te mos de pres tar aten ção na nos sa res pon sa bi -
li da de. Cada vez que per mi ti mos que a dí vi da ex ter na
seja in cre men ta da, seja au men ta da, es que ce mo-nos
de que te re mos de pa gar em ter ra, como de cla rou a
Dona That cher e re pe tiu o seu dis cí pu lo Bush, atu al
pre si den te dos Esta dos Uni dos.

Não foi por fal ta de avi so. Se vol tar mos atrás na
his tó ria dos Esta dos Uni dos, da dou tri na Mon roe, do
big stick, cons ta tam bém esta cláu su la: “os pa í ses
que não pu de rem pa gar a dí vi da ex ter na po de rão ser
in va di dos”. Foi o que acon te ceu com a Ve ne zu e la em
1912, foi o que acon te ceu com di ver sos pa í ses, que,
afi nal de con tas, pas sa ram a ilu mi nar, a ser uma das
es tre las; três es tre las ini ci a is, na gran de re pú bli ca
nor te-americana, se trans for ma ram em cin qüen ta es -
tre las, gra ças a in va sões, a ocu pa ções, ao im pe ri a lis -
mo nor te-americano, e uma das gran des des cul pas
para es ses atos de con quis ta foi a dí vi da ex ter na dos
pa í ses po bres. 

Sei que se rei um voto so li tá rio, to dos vo ta rão a
fa vor, mas gos to da so li dão e por isso voto con tra.
Ago ra, fe liz men te, não es tou mais so li tá rio, ou tras
cons ciên ci as pre mo ni tó ri as e lú ci das es tão vo tan do
no mes mo sen ti do. Agra de ço àque las es tre las que já
se ilu mi na ram na cons ciên cia dos bra si le i ros que
que rem evi tar o pior.

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 Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Sr. Pre si den te, peço per mis são para fa lar sen ta do. 

Re que i ro a V. Exª que faça con sig nar em Ata
que no item an te ri or meu voto foi ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Mu i to obri ga do.

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.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is da fala do Se na dor
La u ro Cam pos nem se ria ne ces sá rio mais al guém fa -
lar. Entre tan to, fa la rei para fa zer um re gis tro.

Em 1999 e em 2000, ti ve mos vá ri os de ba tes
aqui na Casa em fun ção da pí lu la que era dou ra da
pelo Mi nis té rio da Fa zen da, di an te dos em prés ti mos
das ins ti tu i ções mul ti la te ra is de fi nan ci a men to. Cada
vez vi nha uma co i sa di fe ren te. Essas ins ti tu i ções mul -
ti la te ra is de fi nan ci a men to a ser vi ço do Fun do Mo ne -
tá rio Inter na ci o nal fun ci o nam como gran des sa pró fi -
tas da hu ma ni da de. Ago ra já não se faz mais nada
dis so; apre sen ta-se até como pre mi a ção. Como o Go -
ver no bra si le i ro cede, com mu i ta na tu ra li da de, às
san gues su gas da agi o ta gem in ter na ci o nal, aos pa ra -
si tas do povo bra si le i ro, es ta mos sen do pre mi a dos, e
a pre mi a ção é o dó lar em ca i xa para po der pa gá-los.
O que é mais ri dí cu lo nes ses em prés ti mos é que não
se pode se quer con ver tê-los em mo e da cor ren te. Já
pen sou?

Ago ra não é pre ci so mais dou rar a pí lu la, Se na -
dor La u ro Cam pos, por que o Go ver no sabe que so -
mos o ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio do Pla nal to.
Não é pre ci so fa zer ab so lu ta men te nada. 

Para o se tor pro du ti vo, mais en car gos, mais
que bra de i ra, des tru i ção de par ques pro du ti vos in te i -
ros, des tru i ção de mi lhões de pos tos de tra ba lho; para 
os tra ba lha do res, a fome, a mi sé ria e o de sem pre go.

Este é um País tão gran de e ma ra vi lho so, mas
con se gue vi ven ci ar uma si tu a ção no mí ni mo dra má ti -
ca: as pes so as po dem mor rer de fome, ven der o cor -
po por um pra to de co mi da e po dem se jo gar no mun -
do das dro gas e na mar gi na li da de como úl ti mo re fú -
gio. Mas não se pode to car nos gran des in to cá ve is
des te País, que são jus ta men te os agi o tas in ter na ci o -
na is, aque les que não ge ram em pre go, não dão ”um
pre go numa broa“, não fa zem nada; fi cam sim ples -
men te lu cran do, sem fa zer ab so lu ta men te nada, sem
se quer se sub me ter aos ris cos do mer ca do. Aqui, não
tem ris co ne nhum, ab so lu ta men te ris co ne nhum! Qu -
e bram o País, des tróem o País, mas não tem ris co ne -
nhum para o ca pi tal es pe cu la ti vo in ter na ci o nal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, voto con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 26, de
2001.

 



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, con tra os vo tos dos Se na do res La u ro 
Cam pos, Ge ral do Cân di do e da Se na do ra He lo í sa
He le na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2001, 
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 603, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 26, de 2001.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2001, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, 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 nor -
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to _ BIRD.

Sala de Re u niões da Co mis são, 20 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 _ Anto nio Car -
los Va la da res _ Car los Wil son

ANEXO AO PARECER Nº 603, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 26, de 2001.

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

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2001

Au to ri za a União a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no, 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 nor -
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, en tre a Re pú -
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na -
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men -
to _ BIRD.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.
52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e nos ter mos da
Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu -
ção nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con -
tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, 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 nor te-ame ri ca nos), de 
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to _ BIRD, na mo da li da de de Emprés ti mo Pro -
gra má ti co de Ajus te do Se tor Fi nan ce i ro _ FSAL.

Art. 2º  A ope ra ção de cré di to apre sen ta as se -
guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I — de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II — va lor pre ten di do: US$404,040,000.00 (qua -

tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res nor -
te-ame ri ca nos);

III — ju ros: a uma taxa va riá vel igual a Li bor se -
mes tral para dó la res nor te-ame ri ca nos, pa gá ve is se -
mes tral men te, em 15 de ja ne i ro e 15 de ju lho de cada
ano;

IV — ca rên cia: ses sen ta me ses, con ta dos de 15 
de ju lho de 2001;

V — pa ga men to do prin ci pal: em ca tor ze par ce -
las se mes tra is e con se cu ti vas, ven cí ve is em 15 de ja -
ne i ro e 15 de ju lho de cada ano, sen do a pri me i ra em
15 de ju lho de 2006;

VI — vi gên cia do Con tra to: a par tir da data de
sua as si na tu ra;

VII — front end fee: li mi ta da a 1% (um por cen -
to) so bre o va lor do em prés ti mo, pa gá vel após a efe ti -
va ção do Con tra to;

VIII — co mis são de com pro mis so: li mi ta da a
0,85% a.a. (oi ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano), so bre o sal do não de sem bol sa do, até o quar to
ani ver sá rio e a 0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si -
mos por cen to ao ano) a par tir de en tão, pa gá vel se -
mes tral men te, jun ta men te com os ju ros.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o pro je to e es tan do a ma té ria em re gi me de ur -
gên cia, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção
fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. (Pa u sa.)



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 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 44, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em se gun do tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Na bor Jú ni or, que al te ra o § 6º do art.
14 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre a
re nún cia do Pre si den te da Re pú bli ca, dos
Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de -
ral e dos Pre fe i tos aos res pec ti vos man da -
tos para con cor rem a qua is quer car gos ele -
ti vos), ten do

Pa re cer sob nº 148, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá -
vel, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Lú -
cio Alcân ta ra e Ro ber to Fre i re.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 06, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para hoje. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 334, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti -
tu i ção nº 44, de 2000, a fim de ser fe i ta na ses são de
27 de ju nho de 2001.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, 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.)
– De se jo en ca mi nhar con tra ri a men te.

A vo ta ção des sa ma té ria já foi adi a da três ve zes. 
Por tan to, che gou o mo men to de vo tá-la. Te mos o
quo rum de 76 Se na do res. Não mais há mo ti vo para
adi ar a vo ta ção. Por tan to, en ca mi nho con tra ri a men te
ao re que ri men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
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, con fes so a V.
Exª que acho que a Casa de ve ria re fle tir para de fi nir
logo a ma té ria.

Na ver da de, vo ta rei con tra o re que ri men to, por -
que en ten do que a so lu ção deve ser en con tra da ime -
di a ta men te. Além de tudo, o pro je to uti li za a pa la vra
”re nún cia“. Re nún cia é ato pes so al. So mos con tra o
pe di do de adi a men to. E essa é a so li ci ta ção que faço
aos com pa nhe i ros do PFL.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. 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, a apre ci a ção da
ma té ria exi ge quo rum qua li fi ca do. Pe las pre sen ças
hoje, não te mos ab so lu ta men te ne nhu ma ga ran tia de
qual re sul ta do ob te re mos ao fi nal.

Se hou ver con cor dân cia, em nome da Li de ran -
ça do PMDB, re co men do o adi a men to da vo ta ção.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, co mu ni co
logo que pe di rei ve ri fi ca ção de quo rum para a vo ta -
ção des se re que ri men to.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

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

 



O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Para en -
ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
PSDB pede que haja vo ta ção.

Em vo ta ção do Re que ri men to nº 334, de 2001.
(Pa u sa).

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está re -
je i ta do o re que ri men to.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr.
Pre si den te, peço que seja fe i ta ve ri fi ca ção de quo rum, 
com apo i a men to dos Srs. Se na do res Ro ber to Fre i re,
Na bor Jú ni or e Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Foi re je -
i ta do o re que ri men to.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – O Pre si -
den te anun ci ou o re sul ta do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Após a vo ta ção, po de mos pe dir ve ri fi ca ção de quo -
rum.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Foi o ocor -
ri do na vez an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Se na -
do ra He lo í sa He le na está a pe dir, re gi men tal men te,
ve ri fi ca ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, pela or -
dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pen -
so que a ve ri fi ca ção de quo rum, nes te caso, sal vo me -
lhor en ten di men to, já é a vo ta ção da ma té ria.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Car los Pa tro cí nio, o Se na dor Bel lo Par ga,
que é do seu Par ti do, dis se que ia pe dir ve ri fi ca ção de
quo rum, se o re sul ta do fos se di fe ren te. Então, tam -
bém te nho o di re i to de pe dir, como reza o Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, a ques tão está re sol vi da.

Pas sa mos ago ra à ve ri fi ca ção de quo rum.
Usan do o pa i nel ele trô ni co, os Srs. Se na do res

po dem vo tar.
A Pre si dên cia ori en ta o voto: quem vota ”sim“

apro va o re que ri men to, adi an do a vo ta ção do pro je to;
quem vota ”não“ man tém a ma té ria para a apre ci a ção
na Ordem do Dia da ses são de hoje.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u -
sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – O PFL vota
”não.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – O
Lí der do Blo co está so li ci tan do que en ca mi nhe o voto
”sim“.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mas o
meu voto é ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP) – A Li -
de ran ça do PSDB en ca mi nha o voto ”não“, Sr. Pre si -
den te.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, acre di to que o Blo co agi ria de mo cra ti -
ca men te, se li be ras se o voto.

O PPS não vai en ca mi nhar o voto fa vo rá vel, por -
que sei que o Se na dor Car los Wil son quer vo tar a fa vor 
do pro je to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Então, está li be ra do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Então, de i xa em aber to, por que que ro vo tar para que
se vote con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O PFL
vota ”não“. 

O Blo co li be ra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.) – Sr.

Pre si den te, essa ma té ria é con tro ver ti da. Obvi a men te,
não é ques tão par ti dá ria, de Ban ca da. A ques tão está
em aber to. O meu voto é fa vo rá vel ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O Lí der
é fa vo rá vel ao re que ri men to e li be ra a Ban ca da do
PMDB. O Se na dor Pe dro Piva, pela Li de ran ça do
PSDB, en ca mi nha o voto con trá rio, o voto ”não“.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB li be ra a Ban ca da, e vo ta -
rei ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As Srªs
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Quem vota ”sim“ adia a ma té ria, quem vota ”não“
a man tém na Ordem do Dia.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – 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. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -
ta ria de re gis trar meu voto ”sim“ na vo ta ção an te ri or.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia in da ga às Srªs e aos Srs. Se na do res se to -
dos já vo ta ram? (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção.
Está en cer ra da a vo ta ção.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pela

or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, o
Se na dor Ro nal do Cu nha Lima ain da não con se guiu
vo tar e so li ci ta a V. Exª que aguar de um ins tan te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima, V. Exª pode de cli nar o seu
voto.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Sr. Pre si den te, meu voto é ”sim“.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, meu
voto é ”sim“, pelo adi a men to.

(Pro ce de-se à apu ra ção)

 



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 26 Srs. Se na do res; e NÃO 35.

Hou ve 2 abs ten ções.

To tal de vo tos: 63.

O re que ri men to foi re je i ta do.

Pas sa-se à vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, em 2º tur no.

De acor do com o dis pos to no art. 60, §2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in -
ci so II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de,
para sua apro va ção, de voto fa vo rá vel de três quin -
tos da com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser
fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

As Li de ran ças já po dem ori en tar as suas res -
pec ti vas Ban ca das.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto ”não“, con trá rio à emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Li -
de ran ça do Go ver no ori en ta o voto ”não“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o meu Blo co está li be ra do e eu 
voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
Blo co está li be ra do e o Lí der vota ”sim“.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL, por sua Li de ran ça, trans mi tin -
do o sen ti men to do Par ti do, pede o voto ”não“ aos
com pa nhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PFL re co men da o voto ”não“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, o PSDB li be ra o voto, mas vo -
ta rei ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PSDB li be ra o voto e o seu Lí der vota ”não“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o PMDB li be ra o voto e o Lí der vota
pela apro va ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PMDB li be ra o voto e o seu Lí der vota ”sim“.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Pre si den te, o PSB li be ra a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
PSB li be ra a Ban ca da.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Devo aler tar ao Ple ná rio que ain da te re mos vo -
ta ção no mi nal após esta vo ta ção. So li ci to, por tan to,
a pre sen ça de to dos no ple ná rio.

Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra, V. Ex.ª pode de cli nar
seu voto.

O SR. PEDRO UBIRAJARA (PMDB – MS) –
Voto ”sim“, por que sou tes te mu nha do que sig ni fi ca
a apro va ção des te pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vota
”sim“, o Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

A Pre si dên cia in da ga às Srªs. e Srs. Se na do -
res se to dos já vo ta ram? (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção.

Está en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à apu ra ção)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Srªs e 
Srs. Se na do res, o pa i nel ele trô ni co re gis tra um em -
pa te: vo ta ram SIM, 33 Srs. Se na do res; e NÃO, 33.

Hou ve uma abs ten ção.

Entre tan to, o Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra de cli nou 
pu bli ca men te seu voto ”sim“.

Por tan to, SIM ob te ve 34 vo tos; e NÃO, 33.

Hou ve uma abs ten ção.

To tal: 68 vo tos.

A ma té ria foi re je i ta da por não ha ver al can ça do 
o quo rum cons ti tu ci o nal.

De se jo in for mar o fato de que re gis tra rei voto
”sim“, a fim de que o re sul ta do pos sa ser trans fe ri do
para o pa i nel e ser im pres so. Vez que não cabe à
Pre si dên cia vo tar nes se tipo de de li be ra ção.

É a se guin te a lis ta de vo ta ção no mi -
nal:



 



É a se guin te a ma té ria re je i ta da:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 44, DE 2000

Alte ra o § 6º do art 14 da Cons ti tu i ção Fe d e ral.
As Me sas ca Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -

na do Fe de ral, nos ter mos do art 60 da Cons ti tu i cão
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art 1º O § 6º do art. l4 da Cons ti tu i cão Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da cão:
“Art. 14. ......................................................................

§ 6º Para con cor re rem a qua is quer car gos ele ti -
vos, o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de
Esta do e do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re -
nun ci ar aos res pec ti vos man da tos até seis me ses an -
tes do ple i to."

Art. 2º Esta Emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca cão.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 6, DE 1998

(Tra mi tan do em con jun to com a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção

nº 11, de 1998)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
José Ro ber to Arru da, que in clui no Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as ar -
ti go que re gu la ri za a si tu a ção fun ci o nal de
ser vi do res de em pre sas pú bli cas fe de ra is
que há mais de dez anos pres tam ser vi ços
à ad mi nis tra ção di re ta, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs -
ti tu ti vo) que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da -
de da PEC nº 11, de 1998, com a qual tra -
mi ta em con jun to.

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 335, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a -
men to da vo ta ção da PEC nº 6, de 1998 a fim de ser
fe i ta na ses são de 30 de agos to de 2001.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ro me ro Jucá

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to so li ci ta adi a men to da ma té ria.

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.
Apro va do, com o voto con trá rio dos Se na do res

He lo í sa He le na, Ber nar do Ca bral, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Pa u lo Har tung, Ri car do San tos, Ro ber to
Sa tur ni no, Mar lu ce Pin to, Ro meu Tuma, Arlin do Por to 
e La u ro Cam pos.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, es tão con fun din do as co i sas. O adi a -
men to é im por tan te, por que, se for mos vo tar o mé ri to,
se re mos der ro ta dos. Não pre ci sa nin guém es tar aqui
vo tan do para, da qui a pou co, re je i tar mos o re que ri -
men to de adi a men to, a não ser que que i ra mos ser
der ro ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to foi apro va do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Mas é o mes mo ar gu men to que V. Exª usou no an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, o as sun to está es go ta do.

É o se guin te o item 5 que tra mi ta em
con jun to:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 1998

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 6, de 1998)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emenda à Cons ti tu i ção nº 11, de 1998, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge ral do Melo, que
acres cen ta pa rá gra fos ao art. 19 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, dis pon do so bre a
si tu a ção fun ci o nal dos ser vi do res e em pre ga dos pú -
bli cos fe de ra is le gal men te ce di dos a ór gãos e en ti da -
des da União, ten do

Pa re cer sob nº 318, de 1998, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, pela pre ju di ci a li da de, e fa vo rá vel à
PEC nº 6, de 1998, com a qual tra mi ta em con jun to,



nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo) que
apre sen ta.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 190, DE 1999-COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Senado nº 190, de
1999-Complementar, de au to ria da Se na do -
ra Ma ri na Sil va, que al te ra a Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
de Ine le gi bi li da de), para ve dar o re gis tro,
como su plen te de can di da to a Se na dor, de
pa ren tes des te até o se gun do grau, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 298, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Jef fer -
son Pé res.

Du ran te o pra zo re gi men tal, de 5 dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Peço 

a pa la vra, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para

dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, com pre en do o ar gu men to de
al guns Srs. Se na do res de que o mais ade qua do se ria
apro var mos um pro je to de lei ins ti tu in do que os su -
plen tes se rão ele i tos da mes ma for ma que os su plen -
tes dos Srs. De pu ta dos. Eles con cor rem em uma de -
ter mi na da cha pa, por uma ar ti cu la ção po lí ti ca, e, de
acor do com a po si ção que ocu pam no ple i to ele i to ral
pela sua vo ta ção, vão as su min do a po si ção de pri me -
i ro e se gun do su plen tes para pre en cher as va gas no
caso do afas ta men to do ti tu lar, do ele i to. 

Infe liz men te, es sas ini ci a ti vas não têm tra mi ta -
do na Casa, têm fi ca do com ple ta men te obs tru í das
por cons tan tes ações pro te la tó ri as que in vi a bi li zam
as ini ci a ti vas que bus cam essa for ma de es tar mos fa -
zen do com que os su plen tes pas sem pelo cri vo do
ele i to ra do.

Na au sên cia des se ins tru men to, a in di ca ção de
pa ren tes como su plen te sig ni fi ca uma vi são, do meu
pon to de vis ta, bas tan te atra sa da e pre ju di ci al à nos -
sa de mo cra cia. Se não, ve ja mos.

Qu an do al guém pas sa pelo cri vo das ur nas, não 
im por ta se tem um ir mão que é De pu ta do, que é Se -
na dor, ou a es po sa, ou o neto, quem quer que seja.
Te mos como exem plo aqui, com todo o res pe i to, os
Se na do res Osmar Dias e Álva ro Dias, que não se en -
ca i xam na crí ti ca que es tou fa zen do, por que, em bo ra
se jam ir mãos, sub me te ram-se ao cri vo da dis pu ta de -
mo crá ti ca e ga nha ram. Eles têm o di re i to de ser Se -
na do res na mes ma fa mí lia. Afi nal de con tas, numa
mes ma fa mí lia pode ha ver mé di cos, as sim como ad -
vo ga dos. Ne nhum de les ga nha o tí tu lo de mé di co ou
de ad vo ga do por he ran ça: eles tam bém têm de pres -
tar exa me ves ti bu lar e fa zer o cur so de Me di ci na ou de 
Di re i to. Só aí pode ha ver uma fa mí lia in te i ra de mé di -
cos ou de ad vo ga dos. Po de mos ter uma fa mí lia in te i ra 
de Se na do res, se for o caso, des de que pas sem pelo
con cur so, pelo ves ti bu lar das ur nas.

Mas dis cor do de ali men tar aqui a vi são pa tri mo -
ni a lis ta de que se pode trans fe rir para o fi lho, como se
fos se uma di nas tia, a con di ção de Se na dor. E con si -
de ro isso um ver da de i ro atra so para a de mo cra cia,
com todo o res pe i to pe las pes so as que aqui es tão por 
esse me ca nis mo, até por que não têm cul pa se a lei o
per mi te. Mas uma co i sa é a lei per mi tir esse me ca nis -
mo da for ma como é hoje, ou tra co i sa é não ter mos
uma vi são crí ti ca de que o Bra sil con ti nua nos ve lhos
mol des, com uma men ta li da de oli gár qui ca e pa tri mo -
ni a lis ta, onde as pes so as pen sam que a fun ção pú bli -
ca pode ser pri va ti za da, in di vi du a li za da, fa mi li a ri za -
da, como se fos se um pa tri mô nio in di vi du al. A fun ção
pú bli ca é de le ga da por meio de ins tru men tos es pe cí -
fi cos. Uma das for mas de de le ga ção, no caso de uma
po si ção re pre sen ta ti va, é o voto da so ci e da de.

Em uma mes ma fa mí lia po de mos ter vá ri as pes -
so as com vo ca ção po lí ti ca. É o caso, por exem plo, do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que tem um fi lho, jo vem,
que é De pu ta do Fe de ral. No en tan to, o Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra não trans fe riu o ce tro de De pu ta do ao seu
fi lho. Ele con cor reu numa ele i ção. Da mes ma for ma,
po de ria ocor rer com meu fi lho. O que não pos so é fa -
zer in gres sar na car re i ra po lí ti ca uma pes soa que não
pas sou pelo cri vo das ur nas e que, por uma re la ção
pu ra men te fa mi li ar, será her de i ra de mi nha con di ção
po lí ti ca, de meu tra ba lho e do re fe ren ci al que a so ci e -
da de tem em re la ção à mi nha ação. Tra ta-se de uma
pes soa que não pas sou, de mo cra ti ca men te, pela
ava li a ção da so ci e da de.

De sor te, Sr. Pre si den te, que, quan do es ta mos
dis cu tin do a mo der ni za ção do País, em to dos os as -
pec tos de um mun do glo ba li za do, te mos que ter o
com pro mis so de mo der ni zar nos sa con cep ção de

 



fun ção pú bli ca, a con cep ção da re la ção que es ta be le -
ce mos com o Esta do e suas ins ti tu i ções.

Assim, meu pro je to não se di re ci o na de for ma
pes so al a nin guém, é ape nas o tra ta men to cor re to e
ade qua do que com pre en do deva ser dado à re la ção
en tre os in di ví du os que ocu pam uma fun ção pú bli ca e 
os car gos que as su mem, como de le ga ção de uma so -
ci e da de para que exer çam essa fun ção.

Dis cor do ra di cal men te des sa vi são atra sa da,
pa tri mo ni a lis ta, da trans fe rên cia da fun ção pú bli ca,
como se es ti vés se mos em uma oli gar quia ou em um
re i na do, onde a co roa e o ce tro pas sam de pai para fi -
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para dis cu tir, 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, Srªs e Srs.
Se na do res, se apre sen ta no va men te aqui no âm bi to
do Se na do aque la ve lha tese de que bra si le i ro não
sabe vo tar. Então, te mos que en si ná-los a vo tar. Isso
é uma pro po si ção an ti de mo crá ti ca, que res trin ge di -
re i to do ci da dão ao não o per mi tir se can di da tar a um
car go ele ti vo só por que é pa ren te de al guém que já
exer ce uma fun ção pú bli ca. 

Sr. Pre si den te, pen so que não po de ría mos en -
ca mi nhar uma vo ta ção nes se sen ti do se não fos se
para ha ver a mais am pla li ber da de. Esta mos res trin -
gin do di re i to do par ti do po lí ti co, em pri me i ro lu gar,
por que a con ven ção é so be ra na para es co lher os
seus can di da tos a to dos os car gos e, em se gun do lu -
gar, por que o ci da dão é im pe di do de se can di da tar,
ele i to numa con ven ção par ti dá ria, por apa re cer um
dis po si ti vo au to ri tá rio, in com ple to e que fere o di re i to
do ci da dão. Não pos so com pre en der nem ace i tar
uma res tri ção des sa na tu re za e pen so que tam bém o
Se na do não pode ace i tar.

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.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, sem pre que se fala de al te ra ção da le gis la ção,
lem bro-me do ve lho pen sa men to dos hu ma nis tas es -
pa nhóis. As leis, em bo ra se jam apre sen ta das como
le tras igua is e que, por tan to, de ve ri am ser vir igual -
men te para to dos, têm al gu mas exi gên ci as. Eles di zi -
am que mes mo a lei igual deve ser fle xí vel para o fra -
co, fir me para o for te e im pla cá vel para o con tu maz.

Alguns Se na do res fa la ram so bre o di re i to de se
vo tar. Há vá ri as pro pos tas de emen da cons ti tu ci o nal.
A Se na do ra Ma ri na Sil va até aler tou que mu i tos de -
fen dem que o su plen te não es te ja na cha pa, mas que

re ce ba vo tos. Vo ta re mos essa idéia, por que há pro je -
tos meu e de ou tros Par la men ta res. Enquan to não se
vota, es ta be le ce mos a pers pec ti va de me lho rar a le -
gis la ção e de mi ni mi zar o ris co.

Não adi an ta di zer que a Cons ti tu i ção é so be ra -
na e que to dos são igua is pe ran te a lei. Sim, mas há
cir cuns tân ci as cri a das pela lei jus ta men te para vi a bi li -
zar os igua is pe ran te a lei. Por exem plo, a es po sa de
um Go ver na dor não pode ser can di da ta. E não são to -
dos igua is pe ran te a lei? Por que ela não po de ria ser
can di da ta? Por que a le gis la ção es ta be le ce me ca nis -
mos para mi ni mi zar o im pac to. Não se pode dar a des -
cul pa de que to dos são igua is pe ran te a lei, de que a
Cons ti tu i ção é so be ra na. Des sa for ma, não se pode
es ta be le cer di fe ren ci a ção para um ou ou tro, mas a le -
gis la ção em vi gor es ta be le ce-a. A es po sa de um Go -
ver na dor não pode ser can di da ta. Por quê? Ora, mas
não são to dos igua is? Ora, mas a Cons ti tu i ção não é
so be ra na? Mas não pode ser igual. Então, esse não
pode ser o ar gu men to!

Te mos efe ti va men te de es ta be le cer que o su -
plen te re ce ba vo tos, por que às ve zes as pes so as di -
zem que é im por tan te que to dos se jam vo ta dos, mas
o su plen te não é vo ta do. Fica no ima gi ná rio po pu lar
so bre o su plen te que ou ele é o mem bro da ca pi ta nia
he re di tá ria, o ho mem de con fi an ça – pai, mãe, fi lho,
so bri nho, ade ren te ou ami go – ou é o ca i xa da cam pa -
nha. Cla ro que não são to dos aqui, por que se não o
meu se ria tam bém. Os meus su plen tes nun ca me de -
ram um úni co cen ta vo de real e são pes so as ma ra vi -
lho sas, por quem te nho o ma i or res pe i to, a ma i or con -
si de ra ção, mas, efe ti va men te, vi ra ram su plen tes por -
que a le gis la ção per mi te.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Iris Re zen de.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na do ra
He lo í sa He le na, in ter rom po o pro nun ci a men to de V.
Exª jus ta men te por que não que ro to mar tem po do
Ple ná rio pe din do a mi nha ins cri ção. Qu an do da mi -
nha can di da tu ra ao Se na do Fe de ral, for ças do meu
Par ti do ple i te a vam a can di da tu ra do meu ir mão a De -
pu ta do Fe de ral. Pela pri me i ra vez, como ho mem pú -
bli co, no Exe cu ti vo, le vei um pa ren te para aju dar-me
no Go ver no, e foi, na ver da de, uma gran de re ve la ção.
Sen ti que se ria uma can di da tu ra um tan to des con for -
tá vel por que vi ria ele a con cor rer com aque les com -
pa nhe i ros que, du ran te tan tos anos, se de di ca ram
aos nos sos pro je tos po lí ti cos. Achei, en tão, mais prá -
ti co in cluí-lo como meu pri me i ro su plen te. Fui, na que -



la ele i ção – ele, como com pa nhe i ro de cha pa, pri me i -
ro su plen te –, o Se na dor pro por ci o nal men te mais vo -
ta do do País. O ma i or ín di ce de vo ta ção foi o meu. A
so ci e da de apro vou a sua in di ca ção. Ofe re ci a se gun -
da su plên cia para o PL, que, em con ven ção, es co -
lheu um can di da to e o in di cou. Re ce bi, de po is, uma
co mis são de mais de 20 Pre fe i tos, que ame a ça ram,
se fos se aque le o can di da to do PL in di ca do para a su -
plên cia, não vo tar em mim para Se na dor. Hu mil de -
men te, cha mei o PL, ex pus o pro ble ma e dis se que os 
Pre fe i tos re la ti va men te ti nham ra zão; tro ca ram, as -
sim, o se gun do su plen te. A Se na do ra Ma ri na Sil va
está cer ta. O ho mem pú bli co, o ho mem ou a mu lher
que mi li ta na po lí ti ca não se pre ci sa sub me ter, mu i tas
ve zes, a es sas cen su ras que sem pre sur gem. Vo ta rei 
fa vo ra vel men te ao pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de.

Sr. Pre si den te, sei que che ga rá o mo men to de
esta Casa ter opor tu ni da de de vo tar a pers pec ti va de
que os su plen tes efe ti va men te se jam sub me ti dos à
vo ta ção pela po pu la ção, por que atu al men te eles não
o são.

A gran de ma i o ria dos ele i to res de to dos nós não 
sabe quem são os su plen tes das nos sas cha pas.
Alguns Mu ni cí pi os até sa bem por te rem iden ti da de
com o su plen te, mas a ma i o ria efe ti va men te não
sabe.

Enquan to não cor ri gi mos a le gis la ção na pers -
pec ti va de que pos sa mos es ta be le cer que o pri me i ro
su plen te do Se na dor seja, igual men te ao pri me i ro su -
plen te de uma cha pa de De pu ta do Fe de ral, o se gun -
do mais vo ta do – como es ta be le cem os pro je tos de
minha au to ria que tra mi tam na Casa –, po de mos cri ar
um me ca nis mo para mi ni mi zar o ris co, para pos si bi li tar
que a pri me i ra su plên cia não seja vin cu la da ao ve lho
sen ti do das ca pi ta ni as he re di tá ri as, ao ve lho ins ti tu to
pa tri mo ni a lis ta, que de fi nia que a pri me i ra su plên cia
es ta ria de di ca da aos fa mi li a res, para que, nas ”emer -
gên ci as“, pos sam cum prir aque le pa pel de fi ni do.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, pedi um apar te a V. Exª para tal -
vez es cla re cer uma ques tão bá si ca so bre a ele i ção
ma jo ri tá ria. O su plen te de um Se na dor não pode ser o 
se gun do mais vo ta do, por que a ele i ção é ma jo ri tá ria e 
não, pro por ci o nal. Se ria um ab sur do ima gi nar mos
que, se por aca so ocor res se algo com um pre fe i to ele -

i to – uma re nún cia ou uma mor te –, não as su mi ria o
vice que não foi vo ta do, mas o se gun do co lo ca do.
Não que ro dis cu tir o mé ri to, mas de ve mos ca mi nhar
para uma cer ta ra ci o na li da de. Ser ou não pa ren te não 
é o im por tan te. O im por tan te é que o su plen te não te -
nha per ma nên cia, por que ele deve pres tar-se à even -
tu a li da de, e não à subs ti tu i ção. Em to dos os pa í ses –
o Bra sil de ve ria ado tar esse me ca nis mo –, pela va -
cân cia, re nún cia ou mor te do ti tu lar, o su plen te as su -
me até a pró xi ma ele i ção, quan do há um ple i to su ple -
men tar para a ele i ção do Se na dor. Ou seja, ne nhum
su plen te pas sa ria mais que dois anos no car go, por -
que, de dois em dois anos, há ele i ções nes te País,
quan do te ría mos a subs ti tu i ção. Se as sim fos se, não
ocor re ria o fato de um su plen te as su mir, por mor te ou
re nún cia, no pri me i ro ano do man da to de um Se na -
dor, po den do pas sar sete anos nes ta Casa sem ter
re ce bi do ne nhum voto. Isso já acon te ceu. Esse é o
pro ble ma. Há um pro je to tra mi tan do no Se na do que
de fi ne que o su plen te deve as su mir até a pró xi ma ele -
i ção, in de pen den te men te de ela ser mu ni ci pal ou ge -
ral, quan do ha ve rá uma ele i ção para o pre en chi men -
to de uma vaga para Se na dor da que le Esta do. Se
esse pro je to for apro va do, não ha ve rá mais o pro ble -
ma de sa ber mos se o su plen te é fi lho, pai ou ir mão,
por que ele irá cum prir, na even tu a li da de, o man da to
até a pró xi ma ele i ção. Não ha ve rá a per ma nên cia no
car go que hoje ocor re. Vo ta rei fa vo ra vel men te ao
pro je to no que se re fe re ao ne po tis mo. Mas, evi den te -
men te, não é essa a so lu ção que pre ci sa mos dar,
por que tem de ha ver uma so lu ção de fi ni ti va, que me
pa re ce es tar nes se pro je to que tra mi ta, sen do tal vez
essa uma das pou cas co i sas que se apro ve i te da cha -
ma da Re for ma Par ti dá ria e Ele i to ral apre sen ta da pela 
base de sus ten ta ção do Go ver no e que teve como
Re la tor o Se na dor Sér gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na do ra He lo í sa He le na, o
tem po de V. Exª está es go ta do, e a Pre si dên cia ape la
para que V. Exª con clua.

O Sr. Sér gio Ma cha do (Blo co/PSDB – CE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT– AL) – A
Mesa está in for man do que o meu tem po está es go ta -
do. Se a Mesa pos si bi li tar, eu con ce de rei um apar te a
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Mesa 
pos si bi li ta, des de que o apar te do Se na dor Sér gio
Ma cha do seja bre ve.

O Sr. Sér gio Ma cha do (Blo co/PSDB – CE) –
Se na do ra He lo i sa He le na, o meu apar te será ex tre -

 



ma men te bre ve. Está na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia a pro pos ta des te pro je to em re la -
ção aos su ple men tes, pois não tem sen ti do ele ger o
se gun do, por que, as sim, es ta ría mos mo di fi can do a
von ta de do ele i tor. Quer di zer, o ele i tor vo tou em ”a“ ,
no par ti do ”a“, e vai as su mir quem per deu. Não é esse 
o pro ces so de mo crá ti co. Como sub me ter os su plen -
tes à ele i ção? Ima gi nem São Pa u lo, que tem dez can -
di da tos ao Se na do, com mais doze can di da tos, te re -
mos uma dis pu ta de trin ta Se na do res e não ha ve ria
tem po para de ba te. Então, o pro je to que apre sen ta -
mos de ter mi na que, ha ven do im pe di men to de fi ni ti vo
do se na dor, o su plen te as su ma até a pró xi ma ele i ção, 
quer seja mu ni ci pal ou es ta du al. Assim, nin guém fi ca -
rá no man da to sem ser vo ta do por mais de dois anos.
Esse pro je to está na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e po de ria ser agi li za do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, mas es pe ro que to dos
vo tem fa vo rá vel ao pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va,
por que é um pro je to mu i to bom. Eu tam bém que ro
mu i ta a re vo lu ção so ci a lis ta, mas en quan to ela não
che ga, a gen te vai fa zen do uma trin che i ra ten tan do
mi ni mi zar e me lho rar a le gis la ção.

Então, en quan to os ou tros pro je tos ma ra vi lho -
sos não che gam, que o pro je to da Se na do ra Ma ri na
Sil va, que, efe ti va men te, mi ni mi za o ris co da uti li za -
ção da su plên cia como ca pi ta nia he re di tá ria, pos sa
ser apro va do na exa us ti va tar de de hoje.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, esse tema não me é es tra -
nho.

O Se na dor Edu ar do Su plicy che gou a apre sen -
tar pro je to de lei de ter mi nan do que os su plen tes de -
ve ri am ser ele i tos. O en tão Pre si den te da Co mis são –
não me re cor do se era o Se na dor Iris Re zen de – de -
sig nou-me como re la tor da ma té ria. Estu dan do o as -
sun to, che guei à con clu são de que o pro je to de lei era
in cons ti tu ci o nal. A Cons ti tu i ção Fe de ral não pre via
essa pos si bi li da de, por que nela está cla ro que o Se -
na dor terá dois su plen tes. Esse é um as pec to le ga lis -
ta, cons ti tu ci o na lis ta. Ou tro as pec to, de or dem prá ti -
ca, é que rer es ta be le cer essa com pe ti ção ele i to ral
com vis ta à es co lha de su plen te.

Eu vi até al guns crí ti cos con tun den tes do re gi me 
mi li tar evo ca rem aque la fór mu la an ti ga, que era a da
su ble gen da, como o Se na dor Alber to Sil va.

O meu ilus tre co le ga e ami go Se na dor Alber to
Sil va, evi den te men te em ra zão de uma cir cuns tân cia
in fa us ta, as su miu o Se na do em subs ti tu i ção ao Se na -
dor Dir ceu Arco Ver de, que era o seu an ta go nis ta po lí -
ti co. Na dis pu ta, o Se na dor Alber to Sil va foi o se gun do 
mais vo ta do e o Se na dor Arco Ver de, sal vo en ga no,
mor reu no iní cio do man da to. O Se na dor Alber to Sil -
va, que era opo nen te po lí ti co do Se na dor Arco Ver de,
as su miu em seu lu gar. Olhem que iro nia para com o
ele i to ra do. 

É cla ro que os mé ri tos do Se na dor Alber to Sil va
são os ma i o res  eu o co nhe ço de per to e sei dis so 
como ho mem pú bli co, como ad mi nis tra dor, como en -
ge nhe i ro e como ci da dão. Entre tan to, o que que ro
mos trar aqui é a in con ve niên cia des sa so lu ção. Ela é
ab so lu ta men te in com pa tí vel com a es co lha do ele i to -
ra do. Por tan to, eu a afas to li mi nar men te.

Con si de rei que o Se na dor Edu ar do Su plicy ti -
nha uma cer ta dose de ra zão. Aqui me so cor ro do Se -
na dor Jef fer son Pé res que, uma vez, dis cu tin do esta
ma té ria, fa lou da sín dro me da ocul ta ção do su plen te.
Te ria ha vi do al guém – S. Exª pode con fir mar ou não,
se eu não es ti ver sen do pre ci so – que, no Esta do do
Ama zo nas, ocul ta va o su plen te, fa zen do ques tão de
que o nome do su plen te não fos se co nhe ci do do ele i -
to ra do. Não sei por que ra zões. Cer ta men te, não era
em ra zão de po pu la ri da de.

O que po día mos fa zer para so lu ci o nar esse pro -
ble ma? Apre sen tei um pro je to de lei, cujo re la tor foi o
Se na dor José Fo ga ça, por si nal, apro va do hoje pela
ma nhã, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, que de ter mi na que os no mes dos can di da tos a
Vi ce-Prefeitos, Vi ce-Governadores, Vi ce-Presidente
da Re pú bli ca e su plen tes de Se na do res de ve rão
cons tar obri ga to ri a men te de toda pu bli ci da de ele i to -
ral: te le vi são, car taz, rá dio e tudo mais. Assim, o ele i -
to ra do vai sa ber quem é o acom pa nhan te seja para
Vi ce-Prefeito, seja para Vi ce-Governador, seja para
Vi ce-Presidente, seja para Vi ce-Presidente da Re pú -
bli ca. Evi den te men te, o ti tu lar terá de to mar os seus
cu i da dos e pre ca u ções na es co lha do seu acom pa -
nhan te. Pen so que essa é uma so lu ção prá ti ca e que
mi ni mi za esse ris co. Não te nho pa ren te como su plen -
te, nem te nho fi nan ci a dor de cam pa nha como su plen -
te. Por tan to, es tou mu i to à von ta de para di zer isso.
Ago ra, tam bém não sou da que les que des qua li fi ca o
su plen te.

De vez em quan do, ouço co men ta rem que, atu -
al men te, 16% do Se na do é ocu pa do por su plen tes. E
daí? Fo ram ele i tos den tro da sis te má ti ca ele i to ral vi -
gen te. Por tan to isso em nada di mi nui. Nin guém se



sin ta aqui in fe ri o ri za do, di mi nu í do por que é Su plen te,
seja pa ren te ou não. Estão aqui em de cor rên cia da le -
gis la ção; che ga ram le gi ti ma men te e po dem, por tan -
to, de sem pe nhar o seu man da to, exer cê-lo em toda a
sua ple ni tu de até que um dia mude a le gis la ção, faça
qual quer co i sa.

Não acre di to que essa so lu ção res tri ti va de pa -
ren te seja a me lhor so lu ção. Por que, ve jam bem, é
uma op ção que o can di da to fez e sub me teu-se ao cri -
vo do ele i to ra do. Cre io que essa for ma de dar pu bli ci -
da de ao su plen te re sol ve rá o pro ble ma, pois to dos
sa be re mos se o can di da to co lo cou a mu lher, o fi lho, o
tio.

Sou sim pá ti co às te ses da Se na do ra Ma ri na,
mas nes te caso não irei acom pa nhá-la, por que não
vejo sen ti do prá ti co na sua pro pos ta. Te mos que dar o 
di re i to ao can di da to a es co lher seu su plen te, e que di -
vul gue, dê pu bli ci da de ao seu su plen te, que está
numa ex pec ta ti va de di re i to. Até cre io que a fór mu la
de obri gá-lo a con cor rer à pró xi ma ele i ção, quer di zer, 
de de cla rar va cân cia, po de ria ser o modo de dar ma i -
or le gi ti mi da de; mas isso ne ces si ta ria de uma dis cus -
são mais pro fun da.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Se na dor Edu ar do Su plicy, ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª re cor da um pro je to de lei
de mi nha au to ria que, cre io, ain da tra mi ta nes ta Casa
e cujo ob je ti vo é o de que o ele i tor, quan do ocor rer
ele i ção para Se na dor, es co lha o ti tu lar e tam bém o
su plen te, en tre até qua tro al ter na ti vas, con for me pro -
pôs o Re la tor da ma té ria, Se na dor Jef fer son Pé res.
Ao ele i tor ca be rá es co lher qual den tre es ses qua tro
de ve rá ser o pri me i ro e o se gun do su plen te. Assim,
todo e qual quer Se na dor que aqui che gar virá com o
res pal do da ele i ção di re ta re a li za da pelo povo. Esse é
o pro je to. Por tan to, o ob je ti vo ide al se ria que toda e
qual quer pes soa che gas se a esta Casa pelo re sul ta -
do da ele i ção di re ta. Acre di to que esse pro je to não
apre sen ta qual quer in cons ti tu ci o na li da de. Da mes ma
for ma que V. Exª, tam bém te nho tra ta do os 80 Se na -
do res com o ma i or res pe i to, seja ti tu lar ou su plen te.
Pen so que mes mo aque les que aqui che ga ram como
su plen tes de ve rão con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
e a de mo cra ti za ção da es co lha. Con si de ro a pro pos ta 
do Se na dor Ser gio Ma cha do de ha ver es co lha de se -
na dor, caso ocor ra a sua subs ti tu i ção logo na pri me i ra 
ele i ção sub se qüen te, um pas so que aper fe i çoa o pro -
ces so. No en tan to, a mi nha pro pos ta aper fe i çoa ain da 

mais. (A Pre si dên cia faz soar a cam pa i nha.) Sr. Pre si -
den te, con clu i rei o meu apar te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Se na dor Edu ar do Su plicy, seja bre ve, por que de se -
jo ter mi nar o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – No
caso de um se na dor ser con vi da do para as su mir o
car go de mi nis tro, en tra rá em exer cí cio o su plen te –
como ocor reu com o Se na dor Ra mez Te bet. O Se na -
dor Pe dro Ubi ra ja ra está es tre an do na Casa hoje, já
com uma dis cus são so bre a ques tão da su plên cia, e
po de rá per ma ne cer por todo o tem po que o Se na dor
Ra mez Te bet es ti ver ocu pan do o Mi nis té rio. Se S. Exª
ti ves se sido es co lhi do por ele i ção di re ta na vo ta ção
como sen do a pri me i ra es co lha para a su plên cia, o
Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra te ria o res pal do e a con fi an -
ça com ple ta. Então, a mi nha su ges tão é que ca mi -
nhe mos na di re ção do aper fe i ço a men to. A pro pos ta
da Se na do ra Ma ri na Sil va aper fe i çoa. A pro pos ta de
V. Exª de di vul gar os su plen tes está na mes ma di re -
ção da mi nha, mas o me lhor será a ele i ção di re ta de
to dos os se na do res.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, o Se na dor Ge ral do Melo ha via so li ci -
ta do um apar te. Per gun to a V. Exª se pos so con ce -
dê-lo ou não, pois não que ro to mar mais tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
pode con ce der o apar te, por que o Se na dor Edu ar do
Su plicy foi lon go no apar te e pode dis pen sar a sua
ins cri ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Exa ta men te. Ape nas res sal to que te re mos de es -
ten der esse ar gu men to para vi ce-presidente e para
vi ce-governador. Não tem sen ti do. So men te o se na -
dor não po de rá ter su plen te? Os ou tros vice con ti nu a -
rão como es tão, por que o Po der Exe cu ti vo ma nu se ia
com re cur sos, de ter mi na e tem ação di re ta so bre os
pro ce di men tos?

So mos res pon sá ve is pela fis ca li za ção do Po der
Exe cu ti vo e pela ela bo ra ção das leis. Mas, o Exe cu ti -
vo é que vai ma nu se ar es ses re cur sos e terá uma
ação mais di re ta jun to à so ci e da de.

Para não abu sar da be ne vo lên cia da Pre si dên -
cia, ouço, com pra zer, o Se na dor Ge ral do Melo.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, eu pre ten dia me ins cre ver,
mas agra de ço a V. Exª e ao Pre si den te Ja der Bar ba -
lho pela opor tu ni da de de fa zer esta in ter ven ção ago -
ra. Pro cu ra rei fa zê-la a mais bre ve pos sí vel. A ten ta -
ção de dis cu tir a ques tão do su plen te faz com que o
de ba te hoje, na re a li da de, não seja so bre a ma té ria a

 



ser vo ta da. O que está em dis cus são para ser vo ta do
é a ma nu ten ção dos su plen tes, ape nas pro i bin do que 
os can di da tos a su plen tes se jam pa ren tes do can di -
da to a se na dor. Nin guém está dis cu tin do aqui o que
fa zer com o su plen te ou a for ma como ele deve ser
es co lhi do. V. Exª con du ziu com gran de bri lho, como
sem pre, uma dis cus são que se am pli ou ines pe ra da -
men te. A mi nha in ter ven ção cabe jus ta men te no pro -
nun ci a men to de V. Exª, que, ge ne ro sa men te, me dá
esta opor tu ni da de. O que de se jo di zer re la ci o na-se
ao ar gu men to da Se na do ra Ma ri na Sil va, que ale ga
que os pa ren tes su plen tes che gam aqui sem te rem
sido sub me ti dos ao voto po pu lar. Este pro je to não
man da ex tin guir o su plen te nem pre vê que se es co lha 
su plen te de for ma di fe ren te. Ele ape nas pro í be que o
su plen te seja pa ren te do can di da to a se na dor. Ora,
Se na do ra Ma ri na Sil va, o pa ren te que che gar aqui
como su plen te de fato não foi vo ta do, mas não por ser 
pa ren te, mas por ser su plen te. Então, o fato de se
pro i bir que o pa ren te seja can di da to a su plen te não
faz com que o ou tro su plen te, não pa ren te do se na -
dor, te nha sido vo ta do. É in te res san te e opor tu na a
dis cus são a res pe i to da ques tão de quem deve ser o
su plen te e como deve ser es co lhi do. Mas pa re ce que
o pro je to pre ten deu re sol ver algo que não re sol ve,
por que o pa ren te do se na dor que, sen do su plen te,
tor nou-se se na dor de fato não foi vo ta do pelo povo,
mas não por que era pa ren te e sim por que era su plen -
te. O su plen te, pa ren te ou não, nun ca foi vo ta do por
nin guém. Essa é a re a li da de. La men to não po der es -
tar ao lado da Se na do ra Ma ri na Sil va, mais uma vez,
e vou vo tar con tra o seu pro je to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Sr. Pre si den te, V. Exa agiu mu i to bem quan do me
deu a opor tu ni da de de con ce der o apar te ao Se na dor 
Ge ral do Melo. A ar gu men ta ção de S. Exa foi bri lhan te
e, re al men te, en cer rou a ques tão no meu modo de
ver.

La men to que o Se na dor Iris Re zen de não es te ja 
pre sen te aqui – e não es tou fa zen do ne nhum ju í zo de
mé ri to –, para apo i ar o Se na dor Bel lo Par ga so bre o
dis cer ni men to do ele i to ra do.

Pelo que li e ouvi so bre a cam pa nha ele i to ral em 
Go iás, tal vez uma das ca u sas im por tan tes do in su -
ces so do nos so co le ga seja jus ta men te o en ten di -
men to de que hou ve um abu so na in clu são de pa ren -
tes em cha pas, con cor ren do às ele i ções. E o ele i to ra -
do, cer to ou não, re sol veu ado tar uma po si ção cor re ti -
va, ao que pa re ce. Não de mé ri to, não de va lor, por -
que o Se na dor Iris Re zen de é um gran de Se na dor e
um gran de ho mem pú bli co. Qu e ro di zer que a per cep -

ção do ele i to ra do exis te e fun ci o na. Não es ta mos
que ren do tu te lar o ele i tor. O ele i tor tem dis cer ni men -
to. Essa ale ga ção de que o ele i tor não sabe vo tar é
uma in ver da de.

Era isso, Sr. Pre si den te. Mu i to obri ga do pela to -
le rân cia.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de dar con ti nu i da de à dis cus são, devo aler tar o Ple -
ná rio que há um re que ri men to do Se na dor José Edu -
ar do Du tra so li ci tan do o adi a men to da vo ta ção da ma -
té ria para da qui a 30 dias. 

A Pre si dên cia não anun ci ou que a ma té ria está
em vo ta ção, mas anun ci ou que a ma té ria es ta va em
dis cus são. Alguns Se na do res, inad ver ti da men te, uti li -
za ram o pa i nel ele trô ni co an tes que a Pre si dên cia
hou ves se en cer ra do a dis cus são.

Pros si go na lis ta de ora do res e con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs Se na do res, de an te mão, es tou de ple no
acor do com o adi a men to da vo ta ção. Sr. Pre si den te,
V. Exª é um po lí ti co ex pe ri men ta do e per ce be que não 
há um ho ri zon te tran qüi lo em re la ção à ma té ria. Faço
ape nas uma ob ser va ção. To dos dis cu tem como se o
su plen te fos se es co lhi do pelo ti tu lar do go ver no do
Esta do, da pre si dên cia da Re pú bli ca, da pre fe i tu ra.
Obser vem a si tu a ção do País. Há 21 par ti dos re pre -
sen ta dos no Con gres so Na ci o nal e qua se 40 par ti dos 
po lí ti cos ins ti tu í dos no País. Adi an to, des de logo, que
no Bra sil, in fe liz men te, to dos os par ti dos es tão ins ti tu -
í dos, mas ne nhum de les – nem o meu, nem o de V.
Exª – está ple na men te cons ti tu í do. Quem es co lhe o
can di da to a se na dor, a go ver na dor, a pre fe i to, a pre si -
den te da Re pú bli ca é a con ven ção. O su plen te de Se -
na dor é es co lhi do pela con ven ção. Em Mi nas é as sim; 
no Bra sil in te i ro é as sim. Esta mos dis cu tin do aqui
como se o su plen te fos se re al men te o her de i ro de
uma Ca pi ta nia He re di tá ria. Não. Ele vai à con ven ção
e se sub me te ao voto.

É cla ro que, em cer tas ci da des, em cer tos Esta -
dos, não se dá um des ta que ma i or ao su plen te, mas
co nhe ço si tu a ções em que se deu um gran de des ta -
que aos can di da tos a su plen te em ra zão da ex pres -
são do can di da to a su plen te. De qual quer for ma, em
to das as cam pa nhas de que par ti ci po nes te País, a
pro pa gan da ele i to ral in clui o Pre si den te da Re pú bli ca
e tam bém o Vi ce-Presidente, o Se na dor e o su plen te.
Então, esta é uma ma té ria que re al men te pre ci sa ser
exa mi na da com ob ser va ção.



V. Exª sabe que o povo bra si le i ro vo ta va no Pre -
si den te e no Vi ce-Presidente em cé du las se pa ra das;
V. Exª sabe que o ele i to ra do vo ta va no Go ver na dor e
no Vi ce-Governador em cé du las di fe ren tes; V. Exª
sabe que se vo ta va no Pre fe i to e no Vi ce-Prefeito em
cé du las di fe ren tes. Che gou-se até a vo tar em juiz de
paz numa cé du la e em su plen te em ou tra cé du la. Qu -
an do veio a ele i ção de Jâ nio Qu a dros, o País des per -
tou para uma cam pa nha po lê mi ca que der ro tou Jus -
ce li no Ku bits chek, re a li za dor de um Go ver no his tó ri -
co. E, na que le mo men to, o can di da to re gis tra do na
cha pa, que par ti ci pa va da cam pa nha pes so al men te
ao lado de Jâ nio Qu a dros, Mil ton Cam pos, foi pre te ri -
do por que o povo es co lheu João Gou lart para a Vi -
ce-Presidência. Re sul ta do: mo di fi cou-se a Cons ti tu i -
ção. Mil ton Cam pos não pôde ocu par a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, e se a ti ves se ocu pa do, a his tó ria do
Bra sil te ria sido ou tra, tran qüi la men te ou tra. Um tem -
po alon ga do da vida po lí ti ca des te País te ria sido di fe -
ren te. Não obs tan te, é pre ci so de mons trar que essa
ma té ria deve ser re al men te exa mi na da exa us ti va -
men te. Estou de ple no acor do com o adi a men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça para dis cu tir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, esta é uma ma té ria que tem sido lon -
ga men te dis cu ti da aqui no Se na do. É ob je to de uma
re fle xão cri te ri o sa, de mo ra da e, po de-se di zer, já é
se gu ra men te ob je to de meia dú zia de pro je tos, de
emen das cons ti tu ci o na is em tra mi ta ção nes ta Casa.

O mais im por tan te é que fa ça mos uma re fle xão
abran gen te e numa pers pec ti va de lon go pra zo. Qu al -
quer tipo de ra ci o cí nio que se vol te para ques tões
pon tu a is, mo men to sas, é um ra ci o cí nio bur ro, é uma
re fle xão que co me te er ros e gra ves in jus ti ças. Mas,
pen san do a lon go pra zo na ma tu ri da de ne ces sá ria
que de vem ter as ins ti tu i ções, é im por tan te, sim, é
bom que se par ta para uma mu dan ça e para a ele i ção 
do su plen te. Nes se sen ti do, não há pro pos ta me lhor
do que a da Comis são de Re for ma Po lí ti ca, ins ti tu í da no
Se na do al guns anos atrás, a qual teve o Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra como Pre si den te – ini ci al men te, o Se na dor 
Hum ber to Lu ce na – e o Se na dor Sér gio Ma cha do como
Re la tor. Tal co mis são pro du ziu uma sé rie de re co men da -
ções, é ver da de, mas nem to das fo ram in te i ra men te con -
cre tizadas, trans for ma das em pro je tos ou emen das
cons ti tu ci o na is e vo ta das. Mas es tão aí.

Pen so que qual quer ou tro tipo de al ter na ti va,
por me lhor que seja, aca ba se des vi an do um pou co

do foco cen tral. Não é o caso aqui do pro je to da Se na -
do ra Ma ri na Sil va, ao qual sou fa vo rá vel por que não é 
con tra di tó rio com aque la op ção de o su plen te as su -
mir até as pró xi mas ele i ções ge ra is no País, que são
aque las ime di a tas. No caso de ele i ções para as pre -
fe i tu ras, para os go ver nos de Esta do e para a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. É a me lhor so lu ção.

Qu an do se pen sa em re in tro du zir o sis te ma de
su ble gen da, é bom que se sa i ba que, em 1986, hou ve 
a cha ma da su ble gen da de mo crá ti ca, ou seja, a ele i -
ção foi pelo voto di re to, de mo crá ti co, mas com a exis -
tên cia de su ble gen da. Fui ele i to pelo re gi me de su ble -
gen da; fui o mais vo ta do, mas não pre ci sei dos vo tos
dos ou tros in te gran tes da mi nha su ble gen da para ob -
ter a ma i o ria. Fui o Se na dor mais vo ta do em 1986. Os
vo tos dos de ma is in te gran tes da su ble gen da fo ram in -
cor po ra dos aos meus; no en tan to, mes mo que não o
ti ves sem sido, só com os meus vo tos, eu se ria o Se -
na dor mais vo ta do em todo o Esta do do Rio Gran de
do Sul em 1986. No en tan to, a ex pe riên cia foi mu i to
ruim. Há uma luta fra tri ci da en tre os in te gran tes de
uma su ble gen da. Há uma luta de mor te; cri am-se ini -
mi za des que du ram por qua se toda a vida. Tudo por
ca u sa da luta in tes ti na da su ble gen da. Não re co men -
do que vol te mos a esse pro du to do re gi me mi li tar.

A ou tra op ção, es co lher o de pu ta do mais vo ta -
do, sig ni fi ca mis tu rar va lo res di fe ren tes; quem é ele i to
para uma ele i ção pro por ci o nal apre sen ta um cor te
po lí ti co, um ní vel de com pro mis so que não é com pa tí -
vel com os pa drões de com pro mis so abran gen tes
que são re a li za dos por um can di da to ma jo ri tá rio ao
Se na do. Por tan to, fi que mos com aque la op ção lon ga -
men te, cri te ri o sa men te, re fle ti da men te, me di ta da -
men te le va da a cabo pela Co mis são de Re for ma Po lí -
ti ca ins ti tu í da nes ta Casa há al guns anos. A op ção foi
a ele i ção do su plen te nas pri me i ras ele i ções ge ra is do 
País. É cla ro, não há in com pa ti bi li da de nem com o
pro je to da Se na do ra Ma ri na Sil va, a que sou fa vo rá -
vel, nem in com pa ti bi li da de com o pro je to apro va do
hoje na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, do qual fui Re la tor, o au tor é o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, pro je to que obri ga a pu bli ca ção do nome
do su plen te na pro pa gan da do can di da to ti tu lar ao
Se na do. São for mas pa li a ti vas de so lu ci o nar essa di fi -
cul da de. A so lu ção da Se na do ra Ma ri na Sil va é boa,
mas é pa li a ti va; a so lu ção do Se na dor Lú cio Alcân ta ra 
é boa, mas tam bém é pa li a ti va; a so lu ção cor re ta, de -
fi ni ti va, ple na, ade qua da, equi li bra da é aque la pro -
pos ta pela Co mis são de Re for ma Po lí ti ca: ele ge-se o
novo ti tu lar nas pró xi mas ele i ções ge ra is, e as su me o

 



su plen te para o pe río do de tran si ção. A ter ce i ra pro -
pos ta...

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Que
está em tra mi ta ção...

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – ...que
está em tra mi ta ção na Câ ma ra, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção. A ou tra, a quar ta,
que é a do Se na dor Su plicy Edu ar do Su plicy, que pre -
vê qua tro su plen tes dis pu tan do, tem um sé rio pro ble -
ma: se ria ne ces sá rio tem po na te le vi são para eles.
Pre ci sa ria co lo car o nome de qua tro su plen tes para
dez ou vin te can di da tos ao Se na do. Se ria uma es pé -
cie de nova ban ca da de can di da tos à Câ ma ra usan do 
o tem po na te le vi são. O tem po de ve ria ser do bra do
por que, como vão dis pu tar voto, eles têm o di re i to de
fa lar e de ex por o pen sa men to e aca ba ri am con su -
min do o tem po do pró prio can di da to ao Se na do.

Sr. Pre si den te, sei que es tou ul tra pas san do meu 
tem po, mas que ro re gis trar que, sen do um pe di do do
Par ti do da pró pria au to ra, evi den te men te, não va mos
con tra ri ar. Meu voto é fa vo rá vel, mas a so lu ção é pa li -
a ti va. So lu ção de fi ni ti va é aque la tra zi da pela co mis -
são que es tu dou a re for ma po lí ti ca no país. 

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 Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, a dis cus são é so bre su plen te pa -
ren te, mas não sei o que é pior nes te caso: se o su -
plen te pa ren te ou o su plen te em que não se pode
con fi ar. Há ca sos de Se na do res que não po dem sair
um se gun do do Se na do e de i xar o su plen te as su mir,
por que a es co lha des se foi fe i ta de for ma equi vo ca da, 
en fi a da go e la aba i xo do can di da to. Há pes so as que
lu tam de tal for ma no Par ti do para se rem can di da tos
que aca bam ace i tan do que a su plên cia seja es co lhi -
da sem a sua par ti ci pa ção. Esse é um fato que cons -
ta to no dia-a-dia no Se na do, Sr. Pre si den te. Há Se na -
do res que in gres sam aqui e têm de fi car os oito anos,
são pro i bi dos até de fi car do en tes, por que, se fi ca rem
do en tes, ve rão seu su plen te fa zen do aqui lo que ele,
ti tu lar, não fa ria, e que, evi den te men te, os ele i to res
que o ele ge ram não con cor da ri am que fos se fe i to. 

A su plên cia tem de ser mais de ba ti da. 
A Se na do ra Ma ri na Sil va, au to ra des sa pro pos -

ta, ci tou aqui o exem plo do Pa ra ná. Qu e ro di zer o se -
guin te: em 1990, o atu al Se na dor Álva ro Dias, que é
meu ir mão, era can di da to ao Se na do da Re pú bli ca.
De re pen te, por cir cuns tân ci as po lí ti cas, ele não saiu
do Go ver no. Em 1990, eu pre ten dia dis pu tar a ele i ção 

para De pu ta do Fe de ral, mas, por ser ir mão do en tão
Go ver na dor, fui im pe di do de me can di da tar. Fi quei
qua tro anos sem man da to por que meu ir mão era Go -
ver na dor. No en tan to, se ele se can di da tas se ao Se -
na do Fe de ral, po de ria me co lo car como su plen te.
Essa é uma re gra que pre ci sa ser re vis ta exa ta men te
por que não se dá con di ção igual a to dos.

Em 1994, Álva ro Dias foi can di da to ao Go ver no
do Esta do, e eu fui can di da to ao Se na do Fe de ral. Fui
ele i to Se na dor. Em 1998, meu ir mão se can di da tou
ao Se na do Fe de ral e foi ele i to. Lem bro-me de que na
cam pa nha de 1998 o can di da to ad ver sá rio di zia que
não era pos sí vel que o Pa ra ná ti ves se dois ter ços de
re pre sen ta ção de uma fa mí lia só. Será que ou tros pa -
ra na en ses não te ri am con di ções de re pre sen tar o Pa -
ra ná? 

Pois bem, esse can di da to foi der ro ta do. Obte ve
uma mi xa ria de vo tos, exa ta men te por que não é essa
a tese que a po pu la ção dis cu te. Ela es co lhe o can di -
da to que tem va lor, que tem me lho res con di ções de
re pre sen tar o Esta do, que pode re pre sen tá-lo de for -
ma de cen te, res pon sá vel. Não é o fato de já ter um ir -
mão no Se na do que vai fa zer com que o ele i tor não
vote em de ter mi na do can di da to. O Álva ro Dias foi ele -
i to Se na dor em 1998.

Nos úl ti mos dias, es ta va em dis cus são a mi nha
ex pul são do PSDB – ain da con ti nua – por que as si nei
o re que ri men to da CPI da Cor rup ção. Ago ra pa re -
ce-me que o pre si den te do Par ti do...

Aliás, pre ci so sa ber como o Par ti do ori en ta a
Ban ca da em re la ção a essa ma té ria, por que ele pode
fe char ques tão da qui a trin ta dias e que rer que eu te -
nha bola de cris tal para sa ber como ele vai fa zê-lo. No
caso da CPI, as si nei o re que ri men to no co me ço de
maio, o Par ti do fe chou ques tão no meio de ju nho e
dis se que va lia o fe cha men to de ques tão. Não, não
vale. Nes se caso, se ria a mes ma co i sa de dar pí lu la
an ti con cep ci o nal à mu lher grá vi da.

Tra ta-se de uma si tu a ção ri dí cu la. O Pre si den te
do PSDB, José Aní bal, está ex pon do-se pu bli ca men -
te. Esse dis po si ti vo da le gis la ção ele i to ral ca u sa tan ta
con fu são! O fe cha men to de ques tão den tro de um
Par ti do tam bém é ou tra co i sa. A fi de li da de par ti dá ria,
eu a devo a quem? Ao Esta tu to do Par ti do, ou à ca be -
ça do José Aní bal? Meu man da to per ten ce a quem?
À po pu la ção do Pa ra ná, ou ao José Aní bal? À po pu la -
ção do Pa ra ná, pois foi ela que me ele geu. Por que te -
nho de se guir ago ra o pen sa men to do José Aní bal?
Eu de ci do se devo, ou não, as si nar a CPI. Não vou re -
ti rar mi nha as si na tu ra do re que ri men to. O Par ti do já
dis se que vai me ex pul sar, sus pen der-me tem po ra ri a -



men te. Essa é uma con ver sa fi a da que não tem mais
fim. Está pa re cen do no ve la me xi ca na. Aca ba rei com
essa con ver sa den tro de al guns dias.

O Se na dor Ro me ro Jucá me faz um si nal para
eu de i xar esse as sun to de lado. Eu o fa rei por en quan -
to, mas na pró xi ma se ma na vol ta rei a fa lar so bre isso.

Qu e ro di zer à Se na do ra Ma ri na Sil va que, de
fato, em nos so caso, fo mos ele i tos, quer di zer, a po pu -
la ção do Esta do de fi niu que as sim fos se. Há ca sos de
su plen tes – como Anto nio Car los Jú ni or – que vi e ram
para cá por que fo ram ele i tos jun ta men te com os ti tu -
la res. As re gras atu a is per mi tem. É le gí ti ma a par ti ci -
pa ção de to dos os su plen tes, por que quan do fa zem o
ju ra men to pe ran te o Ple ná rio fi cam na mes ma con di -
ção nos sa. O man da to do su plen te e o do Se na dor
ele i to têm a mes ma le gi ti mi da de, pois fi ze ram cam pa -
nha jun tos, par ti ci pa ram. Aliás, quan do o ele i tor vo tou
no ti tu lar sa ben do que o su plen te era pa ren te, po de ria 
tê-lo re je i ta do, mas não o re je i tou; ao con trá rio, o ele -
geu. Então, é le gí ti ma a pre sen ça do su plen te aqui.

Mas se é para avan çar, se é para mo der ni zar...
Se vo ta mos aqui uma lei que pro í be a con tra ta ção de
pa ren tes em nos so ga bi ne te, é co e ren te essa pro pos -
ta de mo der ni za ção para que pos sa mos dar mais cre -
di bi li da de à clas se po lí ti ca. Esta mos de sen vol ven do
uma ati vi da de di fí cil, a po lí ti ca, que deve ser sem pre
um ins tru men to de trans for ma ção da so ci e da de para
me lhor.

Vou vo tar fa vo ra vel men te ao pro je to da Se na do -
ra Ma ri na Sil va, lem bran do sem pre que, quan do es ta -
mos no Se na do, com o voto da po pu la ção, não se
deve con tes tar a nos sa pre sen ça aqui, por que so mos
ir mão de ou tro Se na dor, e tam bém não se deve dar o
di re i to a quem quer que seja de in tro me ter-se in de vi -
da men te em nos so man da to, em nos sa dis po si ção de 
vo tar com a nos sa con vic ção. Nin guém pode to lher
nos sa li ber da de de vo tar, pois esse di re i to nos foi ou -
tor ga do no dia em que fo mos ele i tos.

A si tu a ção que vivo hoje no meu Par ti do é inu si -
ta da. Nun ca pensei que, no Par ti do da So ci al De mo cra -
cia Bra si le i ra, eu fos se vi ver o dra ma que vivo. Pa re ce
que a de mo cra cia está no nome do Par ti do, mas não
nas con vic ções do Pre si den te dele. O De pu ta do José
Aní bal deve cu i dar do seu man da to e de i xar que eu
cu i de do meu, dan do sa tis fa ção ao povo do Pa ra ná.

Sr. Pre si den te, voto a fa vor do pro je to da Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Alber to Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ouvi
aten ta men te as ob ser va ções fe i tas pelo Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, que tam bém vi veu na mes ma épo -
ca que eu e en fren tou o dra ma de se vo tar em cé du las 
em um vi ce-presidente que não era... Na que la oca -
sião se po dia vo tar em cé du las se pa ra das para vi -
ce-presidente. Isso foi cor ri gi do, e a Cons ti tu i ção atu al 
per mi te.

Não es ta mos dis cu tin do se o su plen te é pa ren te 
ou não. Essa é uma de ci são da con ven ção. Em todo
caso, o que pede o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra é o
adi a men to da vo ta ção por que é evi den te que não há
quo rum para de ci dir.

Então, pro po nho que se vote o adi a men to e dis -
cu ta-se me lhor, já que há vá ri os pro ces sos em an da -
men to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia. 

É o meu pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con sul to 

o no bre Se na dor Ney Su as su na se de se ja usar da pa -
la vra so bre o mes mo tema.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – De se jo
sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu fui su plen te e ob ser vei que mu i tas 
ve zes os ti tu la res, a Impren sa e até mes mo o pú bli co
tra ta vam o su plen te como se não fos se Se na dor. É
Se na dor Su plen te, e não su plen te de Se na dor. É esse 
o tí tu lo.

Como Se na dor su plen te, fui um bom su plen te e
o povo do meu Esta do re sol veu me ele ger. Hoje eu
sou ti tu lar. Não vejo a ra zão da dis cus são. Vou ser
can di da to a go ver na dor no pró xi mo ano e já es tou
dis cu tin do, des de já, quem se rão os su plen tes dos
nos sos se na do res. É uma tri a gem tre men da, não se
tra ta ape nas de pôr fu la no ou si cra no. A dis cus são
exis te. Ou tra co i sa se ria con trá rio até à de mo cra cia.
Quem tem voto, tem voto. Ago ra, nós va mos di zer que 
pa ren te não é bom, que tem que ser ex clu í do? Eu não 
te nho ne nhum pa ren te na po lí ti ca e não pre ten do co -
lo car ne nhum em can to al gum. Acho, to da via, uma in -
jus ti ça que eles não te nham o mes mo di re i to.

Eu vo ta rei con tra por que eu fui can di da to duas
ve zes a su plen te – uma, na su ble gen da – e sei o que

 



pa guei. Qu an do eu co me cei a cres cer de ma si a do, o
ti tu lar dis se: ”Eu saio da cha pa“. E de sor ga ni za va
tudo. Tive que pa rar a dez dias da cam pa nha. De po is, 
fui can di da to de novo a su plen te. Fui para a cam pa -
nha, subi pa lan que, fiz mi lha res de dis cur sos e con se -
gui in clu si ve a as su mir como su plen te. Tan to acer tei
que fui re e le i to pelo povo do meu Esta do. 

Não vejo por que essa dis cri mi na ção. Seja su plen -
te, seja pa ren te, quem de ci de é o povo e o povo sabe es -
co lher. O povo não tem nada de bobo. Não te mos que es -
tar in ven tan do re gras, por que a que exis te já está boa.
Pen so que os su plen tes que aqui es tão hon ram tam bém
a Casa. Por mim, não ha ve ria ne nhu ma mu dan ça.

Fui su plen te e sou ti tu lar. Sei que sem pre exis ti -
rá dis cri mi na ção, por que ou vi mos di zer ”fu la no não é
o ti tu lar, é su plen te“. Su plen te, vír gu la! O su plen te tem 
to dos os di re i tos, por que é um Se na dor su plen te e
não um su plen te de Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro me ro Jucá.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO N 336, DE 2001

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so III do 
art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a men to da vo ta -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 190, de 1999-Comp. a
fim de ser fe i ta na ses são de 30 de agos to de 2001

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Re -
que ri men to nº 336, de 2001, de adi a men to da vo ta -
ção do pro je to de Lei do Se na do nº 190, de
1999-Complementar.

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 sa i rá da Ordem do Dia para a ela re -

tor nar na data fi xa da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2000

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 25, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das

Cor tes de Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os atra vés de con cur so
pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

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 o se gun do dia de ses são.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996 (nº
1.536/96, na Casa de ori gem), que al te ra o
§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre os
ser vi ços no ta ri a is e de re gis tro, ten do

Pa re ce res sob nºs 118 e 286, de 1997; e 
53, de 2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, 1º pro nun ci a men to (so bre 
o Pro je to), Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet, fa -
vo rá vel, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Antô nio Car los Va la da res, Ro ber to Fre i re, em
se pa ra do, do Se na dor José Edu ar do Du tra, e
abs ten ção do Se na dor Jef fer son Pe res; 2º pro -
nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1, de Ple ná -
rio), Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga, pela re je i -
ção, com vo tos con trá ri os dos Se na do res José 
Edu ar do Du tra, Antô nio Car los Va la da res e
abs ten ção do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho; 3º
pro nun ci a men to (em re e xa me por des pa cho
da Pre si dên cia, con for me o Ofí cio nº 1.013, de 
1997), Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, re i -
te ran do o Pa re cer nº 118, de 1997, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pela
apro va ção da ma té ria, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Ro ber to Re quião, José Edu -
ar do Du tra e, ven ci do, em se pa ra do, do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.



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 Bel lo Par ga.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 337, DE 2001

Nos ter mos do in ci so III, do art. 279, do Re gi -
men to Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 1996, que a1 te ra o 
§ 1º do art. 39 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, dis pon do so bre os ser vi ços no ta ri a is e de re gis -
tro, a fim de ser fe i ta na ses são de 29 de agos to de
2001.

Sala das Ses sões, 20 de ju nho de 2001. – Ro -
me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sa i rá da Ordem do Dia para a ela re -

tor nar na data fi xa da.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar que o meu
voto é con trá rio ao adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata
con sig na rá o voto con trá rio de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 96, DE 1996

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 96, de 1996 (nº
826/95, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre o jul ga men to das con tas dos res pon sá -
ve is por bens, di nhe i ros e va lo res pú bli cos,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 329, 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 Edi son Lo -
bão.

Em dis cus são o 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 Bel lo Par ga.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 338, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so II, 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 96, de 1996 (nº 826/95, na Casa

de ori gem), que dis põe so bre o jul ga men to das con -
tas dos res pon sá ve is por bens, di nhe i ros e va lo res
pú bli cos, a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja re e -
xa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, pe las ra zões cons tan tes da Nota Téc ni ca
que ane xa.

Sala das Co mis sões, 20 de ju nho de 2001. _
Edi son Lo bão.

NOTA TÉCNICA Nº 32, DE 1999

Assun to: Aná li se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
96, de 1996 (nº 826/95, na Casa de ori gem), que “dis -
põe so bre o jul ga men to das con tas dos res pon sá ve is
por bens, di nhe i ros e va lo res pú bli cos”.

I - Intro du ção

Em 1995, o De pu ta do Jor ge Anders apre sen tou
à Câ ma ra dos De pu ta dos o Pro je to de Lei nº 826-B,
com o ob je ti vo de com ple men tar a Lei nº 8.443/92 (Lei 
Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da União), es ta be le -
cen do no vos cri té ri os para jul ga men to das con tas
pres ta das anu al men te pelo Pre si den te da Re pú bli ca
e pe los de ma is res pon sá ve is por bens, di nhe i ros e
va lo res pú bli cos, in clu si ve no âm bi to dos Esta dos e
Mu ni cí pi os.

Na jus ti fi ca ção, ar gu men ta o au tor que a Pro po -
si ção visa eli mi nar in jus ti ça que, em bo ra não de li be -
ra da, vem sen do usu al men te co me ti da pe los Tri bu na -
is de Con tas ao jul ga rem as con tas dos ad mi nis tra do -
res pú bli cos e che fes do Po der Exe cu ti vo.

Isto ocor re, se gun do o ilus tre De pu ta do, por fal -
ta de ade qua da re gu la men ta ção da ma té ria, o que
en se ja que os Tri bu na is jul guem as con tas re la ti vas
ao exer cí cio sem con si de rar de vi da men te os pe río -
dos de efe ti va res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res
pela ges tão do ór gão ou en ti da de.

Des se pro ce di men to de cor re, mu i tas ve zes, a
in de vi da pu bli ca ção de res sal vas em con tas de de ter -
mi na do ad mi nis tra dor por for ça de ir re gu la ri da de
ocor ri da em ges tões pas sa das, até mes mo em go ver -
nos an te ri o res.

Re fe ri do pro je to de lei foi exa mi na do na Câ ma ra 
dos De pu ta dos e re ce beu pa re ce res unâ ni mes da
Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, pela apro va ção;
e da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da -
ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va.

Apro va da, des sa for ma, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, a Pro po si ção foi sub me ti da ao Se na do Fe de -
ral, sen do dis tri bu í da à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia - CCJ, em 13-12-96. Re la ta do

 



pelo o ilus tre Se na dor Edi son Lo bão, foi o Pro je to de
Lei nº 96, de 1996, apro va do pela CCJ em 5-5-99.

Não obs tan te, em face da ina de qua ção for mal
da Pro po si ção às no vas de ter mi na ções da Lei Com -
ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que “dis -
põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, al te ra ção e a con -
so li da ção das leis”, foi o pro ces sa do de vol vi do, me di -
an te o Ofí cio nº SF/383/99, de 11-5-99, pelo Pre si den -
te do Se na do Fe de ral ao Re la tor, para a ne ces sá ria
ade qua ção do tex to.

Para aná li se e pro pos ta de ade qua ção do tex to
do Pro je to de Lei em co men to às de ter mi na ções da
Lei Com ple men tar nº 95/98, veio o pro ces sa do a esta
Con sul to ria de Orça men tos, me di an te a STO nº
346tc29s, de 11-5-99. Ao ana li sar mos o re fe ri do pro -
je to, in ter pre ta mos ca re cer o mes mo de es sen ci a li da -
de, seja na con cep ção ge ral, seja em dis po si ti vos es -
pe cí fi cos, pelo que to ma mos a li ber da de de ela bo rar
a pre sen te Nota Téc ni ca, cujo ob je ti vo é co lo car uma
vi são al ter na ti va à Pro po si ção.

II - Le gis la ção Vi gen te X Obje ti vo da Pro po si ção

A de ma si a da pro li fe ra ção de ins tru men tos le ga -
is em nos so País é um fato que, re gra ge ral, mais atra -
pa lha do que aju da na so lu ção dos pro ble mas.

A pro po si ção e apro va ção de uma nova lei não
pas sa, como de ve ria ocor rer, por uma cri te ri o sa aná li -
se so bre a con ve niên cia, a opor tu ni da de, nem tam -
pou co por exa me de so lu ções al ter na ti vas.

Mu i tas ve zes, no vas leis são pro pos tas ape nas
com o ob je ti vo de fa zer com que de ter mi na das ins ti tu -
i ções pro ce dam de acor do com as dis po si ções de leis 
já exis ten tes — a nova lei ape nas de ter mi na que se
pro ce da de acor do com a le gis la ção vi gen te. Tal apa -
ren ta ser o caso do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 96, de 
1996.

Com efe i to, a Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do
Tri bu nal de Con tas da União), cu jas dis po si ções se
pre ten de com ple men tar com a Pro po si ção em co -
men to, já pre vê os pro ce di men tos que se pre ten de in -
tro du zir. Isto é o que pre ten de mos de mons trar, dis cu -
tin do al guns dis po si ti vos des sa Lei:

“Art. 1º Ao Tri bu nal de Con tas da
União, ór gão de con tro le ex ter no, com pe te,
nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral e na for -
ma es ta be le ci da nes ta Lei:

I - jul gar as con tas dos ad mi nis tra do -
res e de ma is res pon sá ve is por di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos das uni da des dos
po de res da União e das en ti da des da ad mi -
nis tra ção in di re ta, in clu í das as fun da ções e

so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo po -
der pú bli co fe de ral, e as con tas da que les
que de rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra
ir re gu la ri da de de que re sul te dano ao erá -
rio;"

..........................." (gri fa mos)
Obser ve-se que as con tas — que, como sa be -

mos, vin cu lam-se a ór gãos e en ti da des -, são jul ga -
das em nome dos res pec ti vos ad mi nis tra do res.

Para que o Tri bu nal pos sa pro ce der de con for -
mi da de com o dis pos to nes te in ci so, a Lei lhe as se gu -
ra o re ce bi men to das in for ma ções ne ces sá ri as, con -
for me dis põe o art. 2º, nos se guin tes ter mos:

“Art. 2º Para de sem pe nho de sua com -
pe tên cia o Tri bu nal re ce be rá, em cada exer -
cí cio, o rol de res pon sá ve is e suas al te ra -
ções, e ou tros do cu men tos ou in for ma ções
que con si de rar ne ces sá ri os, na for ma es ta -
be le ci da no re gi men to in ter no.” (gri fa mos).

O Re gi men to Inter no do TCU, em per fe i ta con -
cor dân cia com a von ta de do le gis la dor, atri bui a res -
pon sa bi li da de pelo for ne ci men to des sas in for ma ções 
ao ór gão de con tro le in ter no de cada en ti da de, con -
for me dis pos to no se guin te art. 3º.

“Art. 3º O ór gão de Con tro le Inter no
com pe ten te en ca mi nha rá ou co lo ca rá à dis -
po si ção do Tri bu nal, em cada exer cí cio, por
meio de aces so a ban co de da dos in for ma ti -
za do, o rol de res pon sá ve is e suas al te ra -
ções, com a in di ca ção da na tu re za da res -
pon sa bi li da de de cada um, além de ou tros
do cu men tos ou in for ma ções ne ces sá ri os,
na for ma pres cri ta em ins tru ção nor ma ti va.”

Cons ta ta-se, as sim, que não só já exis te a pre vi -
são le gal, como a pró pria lei vi gen te pre o cu pou-se
em for ne cer ao Tri bu nal os ele men tos para que o jul -
ga men to se faça em nome dos agen tes efe ti va men te
res pon sá ve is pela ges tão do ór gão ou en ti da de. A ex -
pres são gri fa da “o rol de res pon sá ve is e suas al te ra -
ções”, não de i xa dú vi da de que o Tri bu nal deve ob ser -
var a au to ri da de res pon sá vel, no mo men to de ocor -
rên cia da ile ga li da de ou ir re gu la ri da de.

Re gis tre-se, ade ma is, que os ci ta dos dis po si -
ti vos da Lei nº  8.443/92 re pro du zem co man dos ge -
ra is con ti dos no art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sen do por tan to ex ten sí ve is a Esta dos e Mu ni cí pi os 
(por for ça do dis pos to no art. 75 da mes ma Car ta
Mag na):

“Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do 
Con gres so Na ci o nal, será exer ci do com o



au xí lio do Tri bu nal de Con tas da União, ao
qual com pe te:

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

II — jul gar as con tas dos ad mi nis tra do -
res e de ma is res pon sá ve is por di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos da ad mi nis tra ção di -
re ta e in di re ta, in clu í das as fun da ções e so -
ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo po der
pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que
de rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re -
gu la ri da de de que re sul te pre ju í zo ao erá rio
pú bli co;"

......................" (gri fa mos).

Não se ria exa ge ro afir mar-se que, con cor de
com todo o or de na men to ju rí di co bra si le i ro, as dis po -
si ções da Lei Orgâ ni ca do TCU são uni for mes em ga -
ran tir que as fal tas cons ta ta das - quer no exa me de
con tas, quer nos pro ce di men tos de fis ca li za ção -, se -
jam atri bu í das ao agen te que as pra ti cou ou que era
res pon sá vel pela ad mi nis tra ção do ór gão ou en ti da de 
no mo men to da sua ocor rên cia. Trans cre ve-se, a se -
guir, al guns dis po si ti vos des sa Lei que cor ro bo ram
essa as ser ti va:

”Art. 12. Ve ri fi ca da ir re gu la ri da de nas
con tas, o Re la tor ou o Tri bu nal:

I - de fi ni rá a res pon sa bi li da de in di vi du -
al ou so li dá ria pelo ato de ges tão in qui na -
do;”

.............................(gri fa mos).

”Art. 16. .................................................

§ 2º Nas hi pó te ses do in ci so III, alí ne -
as c e d, des te ar ti go, o Tri bu nal, ao jul gar ir -
re gu la res as con tas, fi xa rá a res pon sa bi li da -
de so li dá ria:

a) do agen te pú bli co que pra ti cou o ato 
ir re gu lar, e

b) do ter ce i ro que, como con tra tan te
ou par te in te res sa da na prá ti ca do mes mo
ato, de qual quer modo haja con cor ri do para
o co me ti men to do dano apu ra do.“

Obser ve-se, nes ses ca sos, que os co man dos
le ga is apon tam sem pre para a de fi ni ção da res pon sa -
bi li da de in di vi du al ou so li dá ria pela ir re gu la ri da de. Em 
ne nhu ma hi pó te se faz a lei re fe rên cia ao ad mi nis tra -
dor ou res pon sá vel pelo ór gão ou en ti da de no mo -
men to do jul ga men to.

O dis pos to no art. 8º da ci ta da Lei nº 8.443/92 é
ain da mais ex plí ci to quan to à obri ga to ri e da de de
iden ti fi ca ção do ver da de i ro res pon sá vel pela fal ta:

”Art. 8º Di an te da omis são no de ver de 
pres tar con tas, da não-com pro va ção da apli -
ca ção dos re cur sos re pas sa dos pela União,
na for ma pre vis ta no in ci so VII do art. 5º
des ta Lei, da ocor rên cia de des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli -
cos, ou ain da, da prá ti ca de qual quer ato ile -
gal, ile gí ti mo ou anti-eco nô mi co de que re -
sul te dano ao Erá rio, a au to ri da de ad mi nis -
tra ti va com pe ten te, sob pena de res pon sa bi -
li da de so li dá ria, de ve rá ime di a ta men te ado -
tar as pro vi dên ci as com vis tas à ins ta u ra ção 
da to ma da de con tas es pe ci al para apu ra -
ção dos fa tos, iden ti fi ca ção dos res pon sá ve -
is e quan ti fi ca ção do dano.

§ 1º Não aten di do o dis pos to no ca put
des te ar ti go, o Tri bu nal de ter mi na rá a ins ta -
u ra ção da to ma da de con ta es pe ci al, fi xan -
do pra zo para cum pri men to des sa de ci são.“

Na re a li za ção de pro ce di men tos de fis ca li za ção, 
tam bém está le gal men te pre vis ta a ins ta u ra ção de to -
ma da de con ta es pe ci al - cujo ob je ti vo, como vi mos, é
”apu ra ção dos fa tos, iden ti fi ca ção dos res pon sá -
ve is e quan ti fi ca ção do dano“ -, con for me dis pos to
no art. 47:

”Art. 47. Ao exer cer a fis ca li za ção, se
con fi gu ra da a ocor rên cia de des fal que, des -
vio de bens ou ou tra ir re gu la ri da de de que
re sul te dano ao Erá rio, o Tri bu nal or de na rá,
des de logo, a con ver são do pro ces so em to -
ma da de con ta es pe ci al, sal vo a hi pó te se
pre vis ta no art. 93 des ta Lei.“

III - Con si de ra ções so bre a Pro po si ção

O Pro je to de Lei em co men to in ten ta ain da es -
ten der, no que cou ber, as dis po si ções nele con ti das
aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, con for me
pre vis to no seu art. 3º. Tal ob je ti vo, não obs tan te, re -
ves te-se, ao que tudo in di ca, de in cons ti tu ci o na li da de. 
Em se tra tan do de ma té ria per ten cen te ao cam po do
Di re i to Fi nan ce i ro, a com pe tên cia le gis la ti va é con -
cor ren te, con for me dis pos to no art. 24 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Nes se caso, a com pe tên cia le gis la ti va da
União ”li mi tar-se-á a es ta be le cer nor mas ge ra is“ (§
1º do art. 24 da Cons ti tu i ção). Pa re ce, en tre tan to,
dis cu tí vel que as dis po si ções da Pro po si ção em aná -
li se pos sam ser en ten di das como ”nor mas ge ra is“,
úni ca for ma de se rem apli ca das no âm bi to dos Esta -
dos e Mu ni cí pi os.

 



Re lem bre-se, por opor tu no, que a abran gên cia
de de ter mi na da lei (se apli cá vel ape nas no âm bi to fe -
de ral ou na ci o nal men te) não é con se gui da pela co lo -
ca ção de dis po si ti vo que a es pe ci fi que, mas sim pela
com pe tên cia le gis la ti va em face da ma té ria tra ta da,
de fi ni da pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

Além dis so, as con tas pres ta das pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca si tu am-se cla ra men te fora do con tex -
to pre ten di do pela Pro po si ção - jul ga men to de con tas
pe los Tri bu na is. Como sa be mos, nes se caso o Tri bu -
nal de Con tas da União emi te ape nas um pa re cer pré -
vio, ca ben do o jul ga men to ao Con gres so Na ci o nal
(arts. 71, in ci so I; e 49, in ci so IX, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral). Assim, o art. 1º do Pro je to de Lei em aná li se
per de re le vân cia, sen do, ao que tudo in di ca, des ne -
ces sá rio.

Por úl ti mo, re gis tre-se a fal ta de cla re za e pre ci -
são da re da ção em pre ga da na ela bo ra ção da Pro -
pos ta em co men to.

IV - Con clu sões

Não se du vi da que, em al guns ca sos, pos sa o
Tri bu nal ter agi do de for ma di fe ren te da que la pre vis ta
na Lei nº 8.443/92, atri bu in do res pon sa bi li da de a
agen te pú bli co por fal ta pra ti ca da por ou trem. Fal ta de 
in for ma ções de ta lha das ou sim ples co mo di da de do
Órgão pode ter mo ti va do esse com por ta men to in de vi -
do. Res sal te-se, não obs tan te, que em to dos os ca sos 
a Lei nº 8.443/92 as se gu ra am pla de fe sa aos res pon -
sá ve is, o que en se ja pos si bi li da des de cor re ção do
pro ce di men to in cor re to.

Tam bém pa re ce in du bi tá vel que a Lei nº
8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
União) já as se gu ra - quer no jul ga men to de con tas,
quer nos pro ce di men tos de fis ca li za ção - que a ile ga -
li da de ou ir re gu la ri da de cons ta ta da seja atri bu í da ao
agen te que a co me teu.

Des sa for ma, fi gu ra des ne ces sá ria a nova lei
pre ten di da pela pre sen te pro po si ção. O que se de -
duz é que ela visa ape nas de ter mi nar ”de for ma ex -
pres sa“ que o Tri bu nal cum pra as dis po si ções da
le gis la ção vi gen te, ca re cen do, as sim, de es sen ci -
a li da de.

Qu an do mu i to ca be ria uma re co men da ção do
Con gres so Na ci o nal ao Tri bu nal de Con tas da União,
no sen ti do de in clu ir o tema em seu Re gi men to Inter -
no, o que é per fe i ta men te le gal e cons ti tu ci o nal, em
vis ta da con di ção de ti tu lar do con tro le ex ter no que
lhe foi con fe ri da pela Cons ti tu i ção.

Bra sí lia, 20 de maio de 1999. - João Ba tis ta
Pon tes, Con sul tor de Orça men tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia para re e xa me.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 331, de

2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o subs ti tu ti vo
da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 491, de 1999.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se -
qüen te, nos ter mos do art. 345 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 332, de 2001, 
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 45, 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, nos ter mos do art. 345 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Bel lo Par ga.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 339, DE 2001
Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,

re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 576, 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 7, de 2001 (nº 502/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces são à TV
Mi nas Cen tro-Oes te S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Di vi -
nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, a fim de que ma té ria 
cons te da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, dia 21 de ju nho de 2001.



Sala das Ses sões, em 20 de ju nho de 2001. –
Ri car do San tos.

REQUERIMENTO Nº 340 , DE 2001

Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,
re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 569, de 2001, da Co mis são
de Edu ca ção, so bre Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
17, de 2001 (nº 552/2000, 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
Di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ebe né zer da Estân cia
Tu rís ti ca de Pa ra gua çu Pa u lis ta a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa ra gua çu Pa -
u lis ta, Esta do de São Pa u lo, a fim de que ma té ria
cons te da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, dia 21 de ju nho de 2001.

Sala das Ses sões, em 20 de ju nho de 2001. – 
Ri car do San tos.

REQUERIMENTO Nº 341, DE 2001

Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,
re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 583, 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 80, de 2001 (nº 628/2000, 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 Eldo ra do do Sul a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eldo ra do do Sul,
Esta do do Rio Gran de do Sul, a fim de que ma té ria
cons te da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, dia 21 de ju nho de 2001.

Sala das Ses sões, em 20 de ju nho de 2001. –
Ri car do San tos.

REQUERIMENTO Nº 342, DE 2001

Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,
re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 574, 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 103, de 2001 (nº 642/2000, 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 Mo ra do res de Can ta ga lo - ACMC 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 ta ga lo, Esta do do Pa ra ná, a fim de que ma -
té ria cons te da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va
or di ná ria de ama nhã, dia 21 de ju nho de 2001.

Sala das Ses sões, em 20 de ju nho de 2001. –
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção os re que ri men tos que aca bam de ser li dos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

As ma té ri as fi gu ra rão na Ordem do Dia da pró xi -
ma ses são de li be ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, se rei bre ve. Não sei se pos so trans for mar
esta co mu ni ca ção em uma ques tão de or dem, ten do
em vis ta o re que ri men to as si na do pe los Se na do res
José Edu ar do Du tra, Pa u lo Har tung e ou tro Se na dor
de quem não es tou iden ti fi can do a as si na tu ra, re que -
ren do a que bra de si gi lo da con ta ban cá ria con cer -
nen te à Srª Vera Aran tes Cam pos e des cre ven do a
jus ti fi ca ti va.

Estou acom pa nhan do o an da men to do in qué ri to 
so bre as ven das dos TDAs. Já foi so li ci ta da pelo de le -
ga do a que bra do si gi lo não só da Srª Vera Aran tes
Cam pos, mas do seu ma ri do e de ou tro ca sal, que,
em tese, fo ram os ven de do res dos TDAs. Esti ve com
o de le ga do e, hoje, com o Pro cu ra dor-Geral. Ama nhã, 
eles te rão uma re u nião para dis cu tir a res pe i to, prin ci -
pal men te, do pro ces so de que bra de si gi lo ban cá rio, a 
fim de apro ve i tá-lo em pro ces so an te ri or, dan do um
an da men to rá pi do à ques tão.

Ten do ob ti do to das es sas in for ma ções e mais
os de po i men tos, cu jas có pi as for ne ci a al guns Se na -
do res que so li ci ta ram, per gun to se eu de ve ria en ca -
mi nhá-los à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, para onde foi en vi a do esse re que ri men to
dos Srs. Se na do res, a fim de au xi li ar o seu Pre si den -
te, Se na dor Ber nar do Ca bral. Isso só ocor re rá com
au to ri za ção ju di ci al, já re que ri da pelo Mi nis té rio Pú -
bli co e pela Po lí cia Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de ci de fa vo ra vel men te à ques tão de or dem de
V. Exª, por tan to, pelo en ca mi nha men to à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. A Mesa, in clu si -
ve, já so li ci tou ao Pre si den te da re fe ri da Co mis são
que ga ran ta ce le ri da de a esse pro ces so.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, des sa for ma, en ca mi nha rei to das as in for ma -
ções que pos suo para fa ci li tar o tra ba lho do Se na dor
Ber nar do Ca bral.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

 



O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
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 ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
fa rei ape nas duas co mu ni ca ções rá pi das.

Pri me i ra men te, re que ri nes ta ma nhã à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a re a li za ção de
uma au diên cia pú bli ca para tra tar de in te res ses
cul tu ra is de im por tân cia vi tal para a eco no mia do
País.

Dela de ve rão par ti ci par re pre sen tan tes da ini ci -
a ti va pri va da e dos ór gãos pú bli cos que tra tam dos
ne gó ci os cul tu ra is do Bra sil.

A in dús tria cul tu ral ocu pa o se gun do lu gar na
pa u ta das ex por ta ções dos Esta dos Uni dos. Só
esse fato dá a di men são da ex pres si vi da de des se
ne gó cio de al gu mas cen te nas de bi lhões de dó la -
res.

Ape nas na área do au di o vi su al, o Bra sil im por -
tou, em 1999, cer ca de US$640 mi lhões, 88% des se
to tal ocu pa dos pe los pro du tos au di o vi su a is dos Esta -
dos Uni dos.

E as nos sas ex por ta ções de pro du tos au di o vi -
su a is mal ul tra pas sa ram, na que le mes mo ano de
1999, a ci fra de US$40 mi lhões. Te mos, por tan to, nes -
se se tor, um dé fi cit co mer ci al da or dem de US$600
mi lhões anu a is.

O mer ca do cul tu ral bra si le i ro é o mais pro -
mis sor den tre os pa í ses ame ri ca nos, de po is dos
Esta dos Uni dos, não so men te como mer ca do
con su mi dor, mas, prin ci pal men te, como mer ca do
pro du tor.

Como mer ca do con su mi dor de pro du tos cul tu -
ra is, o Bra sil está bem aba i xo das suas re a is po ten ci -
a li da des, por ca u sa, sa bi da men te, da per ver sa dis tri -
bu i ção de ren da e da ge ne ra li za da po bre za que afe ta
gran des par ce las da so ci e da de bra si le i ra.

Não obs tan te, o Bra sil, como mer ca do pro du tor,
tem de mons tra do, his to ri ca men te, gran de cri a ti vi da -
de e di ver si da de, além de uma enor me ca pa ci da de
para as si mi lar e trans for mar as in fluên ci as es tran ge i -
ras que pe ne tram o País.

A ques tão cul tu ral, por tan to, não é tan to a de
ani qui la men to da cul tu ra bra si le i ra, pois sua sa bi da
ca pa ci da de trans for ma ti va e re a ti va a tor na pra ti ca -
men te inex pug ná vel.

A ver da de i ra ques tão cul tu ral do Bra sil é a de seu
con tro le. Quem vai ge ren ciá-la? Quem vai con du zi-la?
Quem vai ex plo rá-la eco no mi ca men te? Se re mos nós
mes mos?

O Bra sil so fre, hoje, for tes pres sões, por par te
dos pa í ses he ge mô ni cos, para abrir ain da mais o nos -
so mer ca do cul tu ral.

Qu e rem, por exem plo, que mu de mos a nos sa
Lei das Te le co mu ni ca ções, que já é, sa bi da men te,
uma das mais aber tas do mun do.

A ló gi ca im plí ci ta, Sr. Pre si den te, é a de que,
quem do mi nar a mí dia, do mi na rá, eco no mi ca men te,
a cul tu ra.

Sus ci tar o de ba te das ques tões es tra té gi cas aí
con ti das, tra zê-las para o âm bi to des ta Casa do
Con gres so Na ci o nal, esse o pro pó si to do re que ri -
men to que aca bo de apre sen tar à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, nos se guin tes ter mos, que
peço se jam trans cri tos nos Ana is, até por que cons -
ta des te pro nun ci a men to.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, re gis tro a sa -
tis fa ção de Mi nas e dos mi ne i ros pela ele i ção da Pre -
fe i ta da Ci da de de Três Pon tas, ter ra de Mil ton Nas ci -
men to e de Au re li a no Cha ves, como pre si den te da
Asso ci a ção Mi ne i ra de Mu ni cí pi os.

Ela é fi lha de Boa Espe ran ça, uma ci da de si tu a -
da no Sul de Mi nas, ci da de de Ge ral do Fre i re, que
V. Exª co nhe ce mu i to bem. Ela tra ba lhou nas
APAEs da re gião, prin ci pal men te, na de Três Pon -
tas. Foi can di da ta à Pre fe i ta e ga nhou as ele i ções.
E foi ele i ta, pelo voto dos Pre fe i tos Mu ni ci pa is de
Mi nas Ge ra is, Pre si den te da Asso ci a ção Mi ne i ra
dos Mu ni cí pi os. Tra ta-se de uma pes soa com pe -
ten te, uma se nho ra de gran de des ta que na vida
po lí ti ca bra si le i ra, uma li de ran ça nas cen te, con sis -
ten te e de ex ce len te ex pec ta ti va.



Con se qüen te men te, so li ci to a V. Exª que in clua
nos Anais o dis cur so que ela pro nun ci ou, ao to mar
pos se na Pre si dên cia da Asso ci a ção Mi ne i ra de
Mu ni cí pi os, bem como, a com po si ção, os no mes,
da nova di re to ria da as so ci a ção, no biê nio de
2001/2003.

Peço, ain da, que esta Casa trans mi ta à Pre si den -
te, Adri e ne Bri to, um voto de con gra tu la ções, pela ele i -
ção para Pre si den te de uma as so ci a ção que en vol ve
853 ci da des mi ne i ras.

Mu i to obri ga do.

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

Dis cur so de Pos se da Pre si den te da AMM

Cer to dia me vi obri ga do a sair de Boa Espe ran ça para trans fe rir a 
mi nha re si dên cia para a pro mis so ra ci da de sul mi ne i ra de Três Pon tas,
ca pi tal na ci o nal do Ouro Ver de, e ter ra do Bem Aven tu ra do: Pa dre Fran -
cis co de Pa u la Vi tor, o pri me i ro es cra vo ne gro a ser or de na do pa dre há
dois sé cu los, e que mor reu com odo res de San ti da de, ins pi ran do to dos
os sul mi ne i ros nos ca mi nhos do bem da jus ti ça, ado tan do aque la ci da de
como sua ter ra na tal e hoje hon ro sa men te go ver no Três Pon tas e a te nho 
como mi nha ter ra.

Em Três Pon tas e no meu povo bus quei a ins pi ra ção e a de -
ter mi na ção ne ces sá ria para con cor rer à AMM, Ven ce mos, digo ven -
ce mos, por que fui su fra ga da pe los co le gas que que rem uma nova
for ma de vi são mu ni ci pa lis ta.

A mi nha ele i ção re pre sen ta a ino va ção que se ria ne ces sá ria em
to dos os se to res da vida pú bli ca, os pre fe i tos de Mi nas di zem que não se
deve per pe tu ar in te res ses que não se jam dos mu ni cí pi os e dos mu ni cí pi -
os que eles de mo cra ti ca men te re pre sen tam.

É cla ro que a união de par ti dos foi im por tan te de fi ni dor de
nos sa vi tó ria. Par ti dos e pes so as que ti ve ram a co ra gem de ma ni fes -
tar seu apo io, fi ze ram nos sa vi tó ria!

Nos sa ele i ção re pre sen tou um avan ço no con cer to de mu ni ci -
pa lis mo e de or ga ni za ção da vida mu ni ci pa lis ta. Por que, em tem pos
de di fi cul da des de toda a sor te que não po de rão ser nun ca apro ve i ta -
das como pa lan que mes qui nha men te ele i to re i ros, a União fez a For -
ça e ago ra a nos sa meta é ar re gi men tar mais, ar re gi men tar for ças
po lí ti cas para ca re ar nos sos mu ni cí pi os me lho ri as que não de vem ser 
dis tri bu í das pelo cri té rio de ser ou não ali a dos aos in qui li nos dos Po -
de res cons ti tu í dos, mas de vem ser vol ta dos para o bem-estar da co -
mu ni da de que re pre sen ta mos, de i xan do do lado in te res ses me no res, 
ve lan do aci ma de tudo pelo in te res se do povo que re pre sen ta mos.

Para isso, que re mos uma en ti da de in de pen den te como foi a
nos sa ele i ção, sem ran cor e sem má goa dos que uns opu se ram que -
re mos an tes de tudo, uma en ti da de in te gra da com os go ver nos
Estadual e Fe de ral, e se pos sí vel, ser um elo de li ga ção en tre os dois
go ver nos vi san do os in te res ses ma i o res de Mi nas Ge ra is. Pelo bem de
Mi nas e dos Mu ni cí pi os nos propomos a ser este elo.

Meus Se nho res e mi nhas Se nho ras.

O mo men to é de pro fun da re fle xão e de ade qua ção das con -
tas pú bli cas a lei de res pon sa bi li da de fis cal, lei esta que en ten de mos ter
vá ri os ar ti gos in cons ti tu ci o na is. Sa be mos que, em cada caso par ti cu lar,
mu i tos pre fe i tos her da ram dí vi das e me tas que se tor nam de su ma nas de
se rem atin gi das. A per da de mas sa po pu la ci o nal ori gi nou na per da da
FPM e vale res sal tar que os mu ni cí pi os me no res qua se sem pre tem no
FPM a sua ma i or fon te de ar re ca da ção. A fal ta de es tru tu ra da má qui na
ad mi nis tra ti va faz com que vá ri os mu ni cí pi os te nham pro ble mas de or dem 
ju rí di ca e con tá bil.

A AMM, des cen tra li za da com as di re to ri as re gi o na is e tam -
bém com um es cri tó rio em Bra sí lia re pre sen ta rá uma so li da ri e da de,
cons tru ti va com aque les e aque las que que rem co la bo rar com o
cres ci men to do país, para su pe rar os er ros ad vin dos da con di ção hu -
ma na, para que nos so es ta do e país não pa de çam das ma ze las de
po lí ti cas mes qui nhas.

Nos sa pas sa gem pela AMM há de ser uma ad mi nis tra ção vol -
ta da para os mu ni cí pi os e pe los mu ni cí pi os e pela res pon sa bi li da de
de nos sa en ti da de de clas se e com cer te za não será um apên di ce
ofí ci os de qual quer go ver no ou in te res se pes so al.

A jus ta jus ti ça é em tese para ser al can ça do en tão, o que for
do Mu ni cí pio a AMM cer ta men te não de i xa rá por me nos, via po lí ti ca
ou se for o caso não será des car ta da via ju di ci al.

Con vo co os Pre fe i tos e Pre fe i tas ten do em vis ta a nos sa gran -
de arma, que é ar re gi men tar seus mu ni cí pi os na cons ci en ti za ção dos 
pro ble mas que afli gem nos sas ad mi nis tra ções, a fa zer da AMM uma
en ti da de for te e de ci si va nas de ci sões po lí ti cas de nos so Esta do e de 
nos so País sen do pro ta go nis ta das ações pú bli cas, por que o Esta do
ou a União não po dem es que cer que se cons ti tu em em Esta dos Fe -
de ra dos li ga dos a união gra ças a exis tên cia da rede de mu ni cí pi os, o
mu ni cí pio é o ór gão pri mor di al e pri má rio de toda a ação go ver na -
men tal. Há de se en ten der que o mu ni cí pio é a base.

Hoje ini cia-se um novo pe río do da ca mi nha da mu ni ci pa lis ta.

Sem ser sub ser vi en te, mas sen do so li dá ri os com as as pi ra -
ções do povo mi ne i ro, re lem bran do nos sos ide a is de li ber da de e fra -
ter ni da de, se es ta be le ce a va lo ri za ção dos mu ni cí pi os e de seus pre -
fe i tos, os ver da de i ros re pre sen tan tes do povo mi ne i ro, que que rem se 
fa zer ou vir e com cer te za nos sas vo zes vão eco ar nas mon ta nhas de 
Mi nas e trans por além de las. Te re mos voz e vez por que é ne ces sá rio 
dar um bas ta no dis cur so va zio e po li ti ca men te in cor re to de ape nas
cri ti car e nun ca ser so lidário.

As pa la vras voam quan do não são fun da das no ob je ti vo. Be los
dis cursos ou po si ções opor tu nis tas tam bém voam. Mas o con cre to
virá, por que te mos me tas e aci ma de tudo en ten de mos que uni dos
so mos for tes e va mos jun tos fa zer o ver da de i ro mo vi men to de trans -
for ma ção mu ni ci pa lis ta! Des ta vez os mu ni cí pi os vão le van tar a sua
voz!!!

 





O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

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 (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, 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, re gis tro que vo ta re mos, ama -
nhã, na Co mis são de Assun tos So ci a is, um pro je to
que re gu la men ta o Fun do da Po bre za.

Na pró xi ma se ma na, de ve re mos vo tar esse pro -
je to aqui no ple ná rio. Na se ma na que pas sou, fui tes -
te mu nho da di men são, da re per cus são e da con di ção 
de me lho ria de vida que a po pu la ção terá, prin ci pal -
men te a mais po bre do País, com a re gu la men ta ção
do Fun do da Po bre za e com a in je ção de R$1,7 bi lhão 
em pro gra mas como o Bol sa-Escola.

Par ti ci pei de uma re u nião com to dos os Pre fe i -
tos de Ro ra i ma esta se ma na, na Ci da de de Boa Vis ta, 
com a co or de na ção da Se cre ta ria do Pro gra ma Na ci -
o nal de Bol sa-Escola, es pe ci fi ca men te do Dr. Flo ri a -
no Pe sa ro, re pre sen tan do o Mi nis tro da Edu ca ção, Dr. 
Pa u lo Re na to. Re gis tro a im por tân cia des se Pro gra -
ma e a di men são que al can ça rá em todo o Bra sil. Cito

o exem plo de meu Esta do, o me nor do País, onde
aten de rá to dos os Mu ni cí pi os.

Gos ta ria tam bém de enal te cer a po si ção do Go -
ver no Fe de ral, o tra ba lho do Mi nis tro Pa u lo Re na to e
do Dr. Flo ri a no Pe sa ro.

Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção do qua dro
que de fi ne o aten di men to aos 15 Mu ni cí pi os de Ro ra i -
ma, aten den do 13.978 cri an ças e in je tan do na eco no -
mia da po pu la ção mais po bre mais de R$200 mil por
mês por uma mé dia de bol sas de R$22,00 por alu no.
A quan tia pode pa re cer pe que na, mas é a di fe ren ça
en tre mu i tas fa mí li as se ali men ta rem ou não ao fi nal
do dia.

Ao re gis tar o aten di men to do Esta do de Ro ra i -
ma a seus Mu ni cí pi os, res sal to a im por tân cia do Pro -
gra ma Bol sa-Escola e peço ur gên cia não ape nas
ama nhã, quan do da vo ta ção na Co mis são de Assun -
tos So ci a is, na qual sou Re la tor, mas tam bém na pró -
xi ma se ma na, em ple ná rio, quan do, te nho cer te za, o
pro je to será apro va do por am pla ma i o ria.

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. NEY SUASSUNA (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 (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, na for ma do dis pos to no art. 14 do Re -
gi men to Inter no, por cin co mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nome do Par ti -
do, eu gos ta ria de anun ci ar a pos se hoje do Mi nis tro
Ra mez Te bet na Pas ta da Inte gra ção Na ci o nal. Nós,
do Nor des te, de po si ta mos nele mu i ta es pe ran ça não
só em re la ção à trans po si ção como tam bém à sua
agi li za ção. Não é obra de um Mi nis tro só. E sei que o
Mi nis tro Raul Jung mann está fa zen do tudo que pode.
Entre tan to, hoje com ple tam 32 dias que ele as si nou
uma por ta ria en vi an do car ros-pipas para a Pa ra í ba,
mas eles ain da não che ga ram. E pa re ce que, em al -
guns lu ga res, nas áre as ur ba nas, nun ca che ga rão,
por que o Exér ci to, que fará a dis tri bu i ção, foi a vá ri as
ci da des e in for mou que a área ur ba na não está in clu í -
da, a não ser que haja uma or dem ex pres sa do Mi nis -
tro Ra mez Te bet. Pa re ce até que a sede é lo ca li za da:
na área ru ral há sede, e o car ro-pipa for ne ce água; na
área ur ba na, o car ro-pipa não for ne ce água.

Tam bém as ces tas bá si cas não che ga ram, Sr.
Pre si den te, após 32 dias. 

Espe ro que o Mi nis tro Ra mez Te bet e o Mi nis tro
Jung mann se sen si bi li zem, ven çam a bu ro cra cia na -
ci o nal e fa çam che gar as ces tas bá si cas. Trin ta e dois
dias hoje!

As Pre fe i tu ras es tão que bra das de tan to gas tar
seu or ça men to para que o car ro-pipa pos sa che gar às 
ci da des. Há al guns Mu ni cí pi os, como Ser ra Bran ca,
São Ma me de, San ta Lu zia, que es tão há três anos
sem chu va e sem água, ten do que tra zer água de car -
ro-pipa. Essas ci da des exa u ri ram suas Pre fe i tu ras. 

Espe ro que o Mi nis tro Ra mez Te bet, jun ta men te 
com os ou tros Mi nis tros, prin ci pal men te com o Mi nis -
tro Raul Jung mann, em pres tem mais agi li da de ao
pro ces so para mi no rar a fome e a sede da que le povo
que tan to so fre.

Mu i to 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, Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, Car los Be zer ra, Ro meu Tuma, Te o to nio Vi le la Fi -
lho 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. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os cen sos na ci o -
na is e con ta gens po pu la ci o na is mais re cen tes vêm
re ve lan do a ten dên cia per sis ten te no sen ti do do au -
men to da fra ção cor res pon den te aos ma i o res de ses -
sen ta anos em nos sa po pu la ção. De um país com po -
pu la ção ma jo ri ta ri a men te jo vem até 1970, o au men to
da ex pec ta ti va mé dia de vida e a que da na fer ti li da de
mé dia da mu lher bra si le i ra – re sul ta dos da ur ba ni za -
ção, mas tam bém de me lho ri as na sa ú de pú bli ca e no 
aces so à in for ma ção –, fi ze ram com que o Bra sil pas -
sas se a ter um per fil mais equi li bra do de dis tri bu i ção
etá ria de seu povo.

Isso im pli ca, en tre ou tras con se qüên ci as, a ne -
ces si da de de uma mu dan ça no pla ne ja men to das
ações go ver na men ta is de cu nho mé di co-social. A
pre ven ção e o tra ta men to de do en ças tí pi cas da cha -
ma da ”ter ce i ra ida de“ pas sam a ter ou tra im por tân cia, 
en quan to di mi nu em, re la ti va men te, as de man das de
aten di men to à po pu la ção in fan til. 

Com a che ga da do in ver no, por exem plo, essa
cres cen te po pu la ção de ido sos, so bre tu do nas ca ma -
das mais ca ren tes da po pu la ção, face a suas con di -
ções de ali men ta ção, ves ti men ta e ha bi ta ção pre cá ri -
as, está par ti cu lar men te su je i ta a in fec ções pelo ví rus 
da gri pe – o in flu en za. 

Não de ve mos, Srªs e Srs. Se na do res, des pre zar 
o po der de mor bi dez e mor ta li da de des sas vi ro ses:
em or ga nis mos já de bi li ta dos, quer pela ida de, quer
pela sub ou des nu tri ção, elas po dem mu i to fa cil men te 
con du zir à mor te. Se con si de rar mos, ain da, o cus to
em hos pi ta li za ções e me di ca men tos que o tra ta men -
to dos in fec ci o na dos im põe à rede pú bli ca de aten di -
men to mé di co, en ten de re mos que sua pre ven ção é
nada me nos que uma obri ga ção do Esta do.

Por per ce ber mos isso como uma ne ces si da de
so ci al, te mos o de ver de elo gi ar a ini ci a ti va do Mi nis -
té rio da Sa ú de, le va da a efe i to nos anos re cen tes, em
par ce ria com os Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is, de 
va ci na ção dos ido sos em todo o País du ran te es ses
me ses de ou to no. É ação da que le tipo que re sul ta em
ma i or al can ce de be ne fí cio so ci al: o da me di ci na pre -
ven ti va.

No Esta do do To can tins, a ação do Go ver no
Esta du al e dos Mu ni cí pi os le vou a cam pa nha a re sul -
ta dos ex ce len tes. É pre ci so lem brar que, ao con trá rio
de mu i tas ou tras Uni da des da Fe de ra ção, nos so
Esta do tem um ele va do per cen tu al da po pu la ção re si -
din do em zo nas ru ra is, o que di fi cul ta em mu i to as
ações como es sas cam pa nhas de va ci na ção em
mas sa. As equi pes de va ci na ção per cor re ram vas tas



áre as ru ra is em Mu ni cí pi os como Gu ru pi, num raio de
50 qui lô me tros em tor no da sede mu ni ci pal, no fe ri a -
do do Dia do Tra ba lha dor.

Em Pal mas e em Ara gua í na, as me tas ori gi na is
de va ci na ção já ha vi am sido atin gi das e su pe ra das
dois dias an tes do tér mi no da cam pa nha.

Sr. Pre si den te: que ro de i xar re gis tra das aqui mi -
nhas con gra tu la ções a to dos os en vol vi dos na cam -
pa nha de imu ni za ção de ido sos con tra a gri pe, des de
o Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, até os pro fis si o na is
que sa í ram de pis to la de va ci na ção em pu nho aí pe -
los can tões do País. De i xo tam bém uma men ção es -
pe ci al à co or de na do ra de imu ni za ção da Se cre ta ria
Esta du al de Sa ú de do To can tins, Srª Mar le ne Alves
Lo pes, que con du ziu com gran de com pe tên cia a ope -
ra ção em nos so Esta do.

Aten der às de man das de sa ú de des sa fa i xa da
po pu la ção, an tes es que ci da e des pre za da, é uma de -
mons tra ção de sen si bi li da de por par te de nos sas au -
to ri da des de sa ú de.

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, nas úl ti -
mas se ma nas, toda a po pu la ção bra si le i ra acom pa -
nhou, de for ma apre en si va, o mo vi men to gre vis ta dos
po li ci a is mi li ta res do Esta do do To can tins. A gre ve,
con si de ra da ile gal pelo Po der Ju di ciá rio, ob te ve o re -
pú dio da ma i o ria da po pu la ção to can ti nen se, da gran -
de im pren sa na ci o nal, e cre io, de to dos aque les bra si -
le i ros que pre zam as ins ti tu i ções de mo crá ti cas e o es -
ta do de di re i to.

O Go ver na dor Si que i ra Cam pos, que per ma ne -
ceu fir me na sua dis po si ção de não ne go ci ar en quan -
to per ma ne ces se a ile ga li da de, a ocu pa ção de pré di -
os pú bli cos e o se qües tro de ar mas per ten cen tes à
po lí cia, re ce beu in con di ci o nal apo io do Go ver no Fe -
de ral, por meio do en vio de tro pas do Exér ci to Bra si le -
i ro, fun da men ta is para a ma nu ten ção da nor ma li da de
das ati vi da des no Esta do, para uma so lu ção pa cí fi ca
do con fli to e o fim da pa ra li sa ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com sa -
tis fa ção que ocu po a Tri bu na des sa Casa, para re gis -
trar que o Go ver no do Esta do do To can tins em pos sa
na tar de de hoje o novo Co man dan te da Po lí cia Mi li -
tar, Co ro nel Artur Do mí cio de Ara ú jo Gu er ra, bem
como o Co ro nel Si eg fri ed Star ling de Albu quer que,
que ocu pa rá a Che fia do Esta do Ma i or da Cor po ra -
ção. Os dois ofi ci a is são ori un dos da Arma de Infan ta -
ria do Exér ci to Bra si le i ro e do qua dro do Esta do Ma i or 
da Ati va em Bra sí lia. 

Tam bém mo ti vo de gran de sa tis fa ção, é o anún -
cio, fe i to pelo Go ver na dor Si que i ra Cam pos, de um
novo au men to para os po li ci a is mi li ta res do Esta do do 
To can tins. Assim, a po lí cia to can ti nen se, que já per -
ce bia o sex to sol do do País, pas sa a ter uma si tu a ção
pri vi le gi a da em re la ção aos de ma is Esta dos da Fe de -
ra ção.

Era esse o re gis tro que de se ja va fa zer, agra de -
cen do ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que co lo cou à dis po si ção do Go ver no Esta du al os ofi -
ci a is do Exér ci to Bra si le i ro, e de se jan do a es tes ofi ci -
a is do Exér ci to, que as su mem a im por tan te mis são de 
co man dar e re es tru tu rar a Po lí cia Mi li tar do To can tins, 
ple no êxi to nas suas ati vi da des.

Mu i to Obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que mu i to se
tem co men ta do a res pe i to da cri se de ener gia elé tri ca 
que to mou con ta de to dos os ve í cu los de co mu ni ca -
ção e está as sus tan do, tal vez apa vo ran do se ria o ter -
mo me lhor, a po bre po pu la ção des te País.

Ti ve mos, pou co tem po atrás, na Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estrutura do Se na do, uma au diên -
cia em que pu de mos ava li ar a si tu a ção, com o au xí lio
dos es cla re ci men tos de um dos ma i o res es tu di o sos
do se tor no Bra sil: o Pro fes sor Ildo Luiz Sa u er, da Uni -
ver si da de de São Pa u lo – USP.

Entre ou tras co i sas a res pe i to da cri se de ener -
gia que es ta mos vi ven do, o pro fes sor afir mou que ela
não foi ape nas anun ci a da, foi tam bém pro gra ma da.

Como o sis te ma elé tri co bra si le i ro está qua se
todo ele as sen ta do so bre a ge ra ção de ener gia elé tri -
ca a par tir da mo vi men ta ção de tur bi nas ge ra do ras
por gran des vo lu mes de água, de pen de, para isso, de
que as re pre sas, ao fim do pe río do chu vo so, es te jam
com pelo me nos 95% de sua ca pa ci da de de ar ma ze -
na men to. A úl ti ma vez que isso ocor reu, po rém, foi em 
1994! Em 1999, esse ar ma ze na men to fi cou em 70%;
no ano pas sa do, em 56%; e este ano de sa bou para
36% na mé dia de ca pa ci da de de ar ma ze na men to.

Para o Pro fes sor Sa u er, um dos mo ti vos para a
di mi nu i ção da ar ma ze na gem foi o des com pas so en -
tre o au men to do con su mo, com uma de man da que
cres ceu em tor no de 3 mil me ga watts/hora por ano, e
a am pli a ção da ge ra ção, que fi cou mu i to aquém, não
ul tra pas san do os 2 mil me ga watts/hora por ano.

Uma ou tra pro va de que a cri se foi ge ra da ins ti -
tu ci o nal men te é a pro i bi ção, pelo Con se lho Mo ne tá rio 
Na ci o nal, de o BNDES fi nan ci ar em pre sas es ta ta is
para am pli a ção da ca pa ci da de ins ta la da. E o con -
tra-senso: o pró prio BNDES foi au to ri za do a fi nan ci ar

 



me ta de do pre ço mí ni mo das usi nas ven di das a gru -
pos es tran ge i ros em le i lões – cer ca de 700 mi lhões
de re a is –, num to tal de 4,4 me ga watts. O pro fes sor
afir ma que, com a ven da, o Esta do per deu a ca pa ci -
da de de ala van car no vos in ves ti men tos em ge ra ção
de ener gia.

Para Sa u er, ain da, a ven da da ge ra ção de ener -
gia acar re ta rá uma trans fe rên cia de ren da de 12 a 15
bi lhões de re a is por ano para o se tor pri va do, uma ex -
cep ci o nal ren da que, es pe ra-se, sir va para be ne fi ci ar
as fa mí li as de me nos re cur sos. Mas que no pri me i ro
mo men to gera para elas uma di mi nu i ção do seu po -
der de pou pan ça e com pra. Isso, por que o au men to
do cus to de ener gia já está acon te cen do no va re jo,
com o me ga watt/hora atin gin do 35 re a is, mas com
pos si bi li da de de che gar a 90 re a is, à me di da que for
en tran do no mer ca do a ener gia pro du zi da em ter me -
lé tri cas, cu jos cus tos de pro du ção são bem mais al tos 
e in flu en ci a rão as pla ni lhas de cus tos e pre ços.

As di fi cul da des do se tor elé tri co bra si le i ro já vi -
nham sen do acu mu la das há pelo me nos duas dé ca -
das e re sul ta ram na mu dan ça do mo de lo de ge ra ção,
trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca, com a
pri va ti za ção e aber tu ra do mer ca do para em pre sas
pri va das. Tal vez o as pec to mais mar can te te nha sido
a gran de ina dim plên cia das em pre sas dis tri bu i do ras
de ener gia, que eram de pro pri e da de dos Esta dos e
que não es ta vam pa gan do às ge ra do ras fe de ra is a
ener gia re ce bi da, ape sar de es ta rem co bran do dos
con su mi do res. Che gou-se a um rom bo fi nan ce i ro for -
mi dá vel, de 26 bi lhões de dó la res, co ber to com re cur -
sos do Te sou ro Na ci o nal em 1993 com base na Lei nº
8631, de 1993.

Não bas tas se essa ina dim plên cia das dis tri bu i -
do ras, as ta ri fas de ener gia elé tri ca eram um dos fa to -
res de con tro le da in fla ção e aca ba ram fi can do de pri -
mi das, le van do à in ca pa ci da de dos in ves ti men tos ne -
ces sá ri os em ge ra ção e trans mis são e ca u san do o
en ve lhe ci men to de equi pa men tos e ins ta la ções, com
a con se qüen te per da de con fi a bi li da de dos mes mos.
Além des sas ra zões, ha via, ain da, o in cha ço dos qua -
dros de pes so al das em pre sas e a ine fi ciên cia ope ra -
ci o nal, que au men ta vam subs tan ci al men te seus cus -
tos.

A re vis ta Veja de 16 de maio de 2001 apre sen ta
uma sé rie de ra zões para o atu al co lap so do se tor elé -
tri co, que, ape sar de alon gar esta ex po si ção, é im por -
tan te para a com pre en são da cri se que o País en fren -
ta:

O mo de lo bra si le i ro é ba se a do qua se que ex clu -
si va men te em hi dre lé tri cas que pro du zem 97% da

ener gia con su mi da no País. Sem chu va, en tra em co -
lap so.

Até 1989, in ves ti am-se mais de 20 bi lhões de re -
a is por ano no se tor ener gé ti co. Nos úl ti mos anos,
esse va lor caiu para 8 bi lhões.

O pro ces so de pri va ti za ção foi fe i to de for ma es -
ta ba na da. Não se exi giu que as con ces si o ná ri as ge -
ras sem ener gia nova, o que au men tou a de fa sa gem
en tre pro du ção e con su mo.

Embo ra o Esta do man te nha sob seu con tro le
80% da ge ra ção e 30% da dis tri bu i ção, a equi pe eco -
nô mi ca pro i biu as es ta ta is de ener gia de fa zer in ves ti -
men tos.

Hou ve atra so na li ci ta ção de no vas usi nas.
O Go ver no cri ou um pro gra ma de ter me lé tri cas

que pre via a cons tru ção de 49 usi nas, mas ape nas
nove fi ca rão pron tas no pra zo.

Há uma vi sí vel con fu são ad mi nis tra ti va en tre a
agên cia re gu la do ra, a Ane el, e o Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia.

A ta ri fa mé dia co bra da do con su mi dor está num
pa ta mar que di fi cul ta no vos in ves ti men tos em ge ra -
ção de ener gia.

A ener gia pro du zi da em ex ces so numa re gião
não pode ser apro ve i ta da em ou tra por fal ta de li nhas
de trans mis são.

O ní vel dos re ser va tó ri os da Re gião Su des te
está em de clí nio há anos, che gan do a ape nas 33% de 
sua ca pa ci da de.

O que te nho a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é que não pre ci sá va mos ter che ga do a
essa si tu a ção e que, se as sim es ta mos, é por in cú ria
dos res pon sá ve is pelo se tor elé tri co, ali a da a di re tri -
zes de ges tão da eco no mia do País que sa cri fi ca ram
os in te res ses do Bra sil e o bem-estar da po pu la ção,
por sub mis são a me tas di ta das pe los di ri gen tes do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, re la ci o na das a ajus te
fis cal e ou tras con di ções im pos tas à eco no mia do
País.

Du ras crí ti cas vêm sen do fe i tas, tam bém, ao
pro ces so e à for ma de pri va ti za ção das em pre sas de
ener gia. Se fal ta di nhe i ro para in ves tir no se tor, o mais 
cor re to se ria que os in ves ti do res en tras sem no mer -
ca do para a cons tru ção de no vas usi nas ge ra do ras.

O Go ver no, nes te pro ces so, pre fe riu ven der as
que já exis tem e, pior, com fi nan ci a men to do BNDES.
Daí, te rem-se le van ta do inú me ras vo zes, apon tan do
sus pe i tas de fal ta de li su ra no pro ces so de pri va ti za -
ção e além dis so tudo, há a fla gran te im pre vi dên cia
de mons tra da pe los di ri gen tes, e, en tre eles, o Sr.
José Má rio Abdo, Pre si den te da Ane el, que há cer ca



de três me ses afir mou que não ha ve ria cri se de abas -
te ci men to de ener gia.

Os er ros e tra pa lha das co me ti dos num se tor de
vi tal im por tân cia para a vida da Na ção le vam o Jor nal 
da Tar de de 18 de maio de 2001, em seu edi to ri al, a
cri ti car a ”des con ti nu i da de da ges tão dos pro ble mas
que mais in te res sam à po pu la ção bra si le i ra – como,
es pe ci al men te, o de ga ran tir uma in fra-estrutura só li -
da para sus ten tar o pro ces so eco nô mi co“.

E as sim pros se gue: ”No caso da ener gia, a tro ca 
cons tan te de Mi nis tros, a fal ta crô ni ca de in ves ti men -
tos há 15 anos, o pro ces so in ter rom pi do de pri va ti za -
ção, a fal ta de uma po lí ti ca de ta ri fas que ga ran tis se o
in cen ti vo a quem se dis pu ses se a in ves tir em no vos
equi pa men tos de ge ra ção de ele tri ci da de, o des cum -
pri men to de con tra tos com in ves ti do res pri va dos e a
in cú ria ge ral de po lí ti cos e ad mi nis tra do res pú bli cos
que gas tam 99% de seu tem po em guer ras aber tas
para to mar ou man ter o po der se com bi nam para ex -
pli car a si tu a ção de pe nú ria em que o País co me ça a
en trar.“

Qu an to ao alar de a do ra ci o na men to, es pe ci a lis -
tas dos mais qua li fi ca dos do País, como os
ex-Ministros Antô nio Dias Le i te, Ma u ro Thi bau e João
Ca mi lo Pen na e os ex-Presidentes da Ele tro brás Má -
rio Pen na Beh ring e José Luiz Alque res, em ar ti go
para o jor nal O Esta do de S. Pa u lo no dia 06 de maio, 
ava li an do a cri se no se tor elé tri co, ex pres sa ram sua
pre o cu pa ção. Se for ne ces sá rio cor tar mais de 20%
da ener gia, há o ris co do ”caos ope ra ci o nal nas ati vi -
da des pro du ti vas“. Na opi nião des ses es pe ci a lis tas, o 
Go ver no pre ci sa au to ri zar a Ele tro brás a in ves tir os
re cur sos de que dis põe em ge ra ção, em ou tras pa la -
vras, a Fa zen da não deve con ti nu ar uti li zan do os re -
cur sos da em pre sa para o fi nan ci a men to do dé fi cit
pú bli co.

Há que se le var em con ta, ain da, as ame a ças de 
em pre sas de i xa rem de pro du zir no País, se fo rem
pre ju di ca das em suas ope ra ções pelo ra ci o na men to.

Ago ra, o Go ver no con cla ma a po pu la ção a eco -
no mi zar ener gia e pre ten de to mar me di das im po pu la -
res, que vão doer, como sem pre, prin ci pal men te no
bol so da clas se mé dia e que, além do mais, já vêm
sen do con tes ta das ju ri di ca men te. Ame a ça com os,
po pu lar men te cha ma dos, ”apa gões“, o cor te de ener -
gia por pe río dos de ter mi na dos, que com pro me te rão
as me tas de pro du ção in dus tri al e, con se qüen te men -
te, o cres ci men to do PIB para este ano.

Qu an to à ale ga ção de que a cri se foi ca u sa da
pela fal ta de água no pe río do, a re vis ta Car ta Ca pi tal,
do dia 9 de maio de 2001, in ti tu la a en tre vis ta com o

Pro fes sor Ildo Luiz Sa u er de for ma bem su ges ti va:
São Pe dro é ino cen te. Nes sa en tre vis ta, o pro fes sor
da USP e um dos ma i o res es pe ci a lis tas bra si le i ros
em ma té ria de ener gia ex pli ca que a seca não foi tão
for te e que o ra ci o na men to de ener gia é cul pa ex clu si -
va da fal ta de pla ne ja men to do Go ver no, exi min do de
cul pa a en ti da de ce les ti al.

São es tas, Srªs e Srs. Se na do res, as pa la vras
do pro fes sor: ”A si tu a ção atu al não é cul pa de São Pe -
dro. Mais do que chu va, fal tou po lí ti ca e ação na área
de ener gia no Bra sil na úl ti ma dé ca da. De abril de
2000 a mar ço des te ano, as chu vas fi ca ram 12% aba i -
xo da mé dia his tó ri ca. No mes mo pe río do an te ri or,
elas fo ram 5% me no res.“

Esta opi nião foi re fe ren da da pe los Pro fes so res
Luís Pin guel li Rosa e Ma u rí cio To mas quim, da Uni -
ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro – UFRJ, em au -
diên cia re cen te, re a li za da em 22 de maio de 2001 na
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura do Se na do
Fe de ral, que con tou no va men te com a pre sen ça do
Pro fes sor Sa u er.

O Go ver no nos dá a im pres são de al guém que,
ten do per di do a hora de des per tar, ten ta umas des -
cul pas es far ra pa das ao su pe ri or por che gar atra sa do
ao tra ba lho.

Esta mos as sis tin do, ago ra, ao al vo ro ço e àque la 
im pres são de azá fa ma, que se ria des ne ces sá ria se
os res pon sá ve is pela ener gia ti ves sem fe i to suas
obri ga ções a tem po e a hora. Cria-se uma co mo ção
na ci o nal para dar a im pres são de que o Go ver no fun -
ci o na, de que toma pro vi dên ci as, de que se pre o cu pa
com o bem-estar da po pu la ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a meu
ver, não é com ou tra in ten ção que o Go ver no aca ba
de cri ar, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 2.147, de
15 de maio de 2001, a Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca – GCE, do Con se lho de Go ver no, es -
ta be le cen do, ain da, di re tri zes para pro gra mas de en -
fren ta men to da cri se de ener gia elé tri ca.

As al ter na ti vas à ge ra ção de ener gia hi dre lé tri ca 
tam bém es bar ram em pro ble mas de po lí ti ca eco nô -
mi ca, como bem de mons tra a po si ção do Pre si den te
da AES Cor po ra ti on, Den nis Bak ke, de sus pen der os
pró xi mos in ves ti men tos em ge ra ção no Bra sil, es ti -
ma dos em 2,5 bi lhões de dó la res, ape sar de ame ni -
za da pela de ci são go ver na men tal de ban car, por
meio da Pe tro brás, os ris cos de even tu a is va ri a ções
cam bi a is so bre o gás im por ta do. Ele dis se, em en tre -
vis ta ao jor nal Ga ze ta Mer can til do dia 18 de maio de
2001, que a me di da re sol ve me ta de do pro ble ma,

 



mas pre fe re es pe rar a nova po lí ti ca da Agên cia Na ci -
o nal de Ener gia Elé tri ca – Ane el.

Bak ke fez ou tras crí ti cas à atu a ção da Ane el,
que, man ten do as ta ri fas ba i xas para pro te ger o con -
su mi dor e não cum prir os acor dos de con ces são, te ria 
de ses ti mu la do no vos in ves ti men tos. A AES, ma i or
pro du to ra in de pen den te de ener gia do mun do, é tam -
bém o ma i or in ves ti dor es tran ge i ro pri va do no Bra sil,
com mais de 6 bi lhões de dó la res apli ca dos no País.
Essa em pre sa pre ten dia cons tru ir mais dez ter me lé -
tri cas, mas os pro je tos es tão sus pen sos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para di mi -
nu ir as de si gual da des so ci a is e re gi o na is, um dos ob -
je ti vos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil pre vis tos no
art. 3º da Cons ti tu i ção, é ne ces sá rio do tar as re giões
mais po bres de in fra-estrutura ade qua da para atra ir
in ves ti men tos e in du zir o de sen vol vi men to des sas re -
giões.

Como atra ir in ves ti men tos em pro du ção se não
hou ver ofer ta su fi ci en te de ener gia elé tri ca, um dos
in su mos bá si cos e es sen ci a is para qual quer ati vi da de 
que se pro po nha à ge ra ção de ri que za e, con se qüen -
te men te, de de sen vol vi men to?

To me mos para exem plo o caso de Mato Gros so, 
Esta do que re pre sen to nes ta Casa.

Esse Esta do teve, nos úl ti mos três anos, uma
de man da de 678 me ga watts de ener gia elé tri ca aci -
ma de sua ca pa ci da de e pre ci sou im por tar essa ener -
gia de ou tras re giões. Por ou tro lado, acres cen tou re -
cen te men te 410 me ga watts ao sis te ma e, se gun do
pre vi sões da Ane el, para bre ve se rão pro du zi dos
mais 449, so man do 859 me ga watts, o que per mi ti rá a
ex por ta ção de um pe que no ex ce den te.

Mas esse cres ci men to não pode fi car em per ra -
do na bu ro cra cia nem de pen der da boa von ta de na li -
be ra ção de re cur sos. O exem plo que te nho à mão é a
cons tru ção da Usi na Tér mi ca – UTE de Si nop, que
apro ve i ta rá re sí du os de ma de i re i ras do nor te do Esta -
do para ge rar ener gia elé tri ca, na or dem de 30 me ga -
watts, de ven do che gar a 60 me ga watts com a con clu -
são do pro je to de im plan ta ção. Mu i to bem, suas obras 
es tão por ini ci ar, uma vez que já se es pe ra, há mu i to
tem po, a li be ra ção de fi nan ci a men to no va lor de 19,8
mi lhões de re a is do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oeste – FCO e a apro va ção do Estu do de Impac to 
Ambi en tal – EIA pela Fun da ção Esta du al do Meio
Ambi en te – Fema. O fi nan ci a men to cor res pon de a
35% dos re cur sos ne ces sá ri os à pri me i ra eta pa do
em pre en di men to, des ti nan do-se a obras ci vis e à ins -
ta la ção de li nhas de trans mis são e su bes ta ção.

Um ou tro pro je to ain da não apre sen ta do à Ane -
el, pre ten de uti li zar o gás bo li vi a no para pro du zir 100
me ga watts em Cu i a bá.

E, como não se pode des pre zar o enor me po -
ten ci al hi dre lé tri co de que dis po mos, devo ci tar um
ou tro em pre en di men to, a usi na do Rio Man so, que
de ve rá ge rar 210 me ga watts, com qua tro tur bi nas de
52,50 me ga watts. O ca pi tal em pre ga do com põe-se
de 30% de re cur sos de um con sór cio pri va do e 70%
da Fur nas Cen tra is Elé tri cas S.A.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta si tu -
a ção que vi ven ci a mos exi ge do Go ver no a bus ca de
to das as al ter na ti vas dis po ní ve is, in clu si ve, fa ci li tan do 
o aces so à ener gia ex ce den te que exis te nos pa í ses
vi zi nhos, como Bo lí via, Pa ra guai, Argen ti na e Ve ne -
zu e la.

A Bo lí via, por meio da Co o pe ra ti va Ru ral de Ele -
tri ci da de, já se pro pôs a ven der para a Ce mat o ex ce -
den te de uma usi na ter me lé tri ca que está em cons tru -
ção em San Igna cio de Ve las co, Mu ni cí pio de San ta
Cruz, que faz fron te i ra com o Mato Gros so. Essa
ener gia en tra ria pela su bes ta ção de Pon tes e La cer -
da, Mu ni cí pio lo ca li za do a 469 qui lô me tros de Cu i a -
bá.

O Mi nis tro José Jor ge, de Mi nas e Ener gia,
anun ci ou tam bém a com pra de 400 me ga watts da
Argen ti na, bem como a in te gra ção com a Ve ne zu e la
por meio da li nha de trans mis são até Boa Vis ta em
Ro ra i ma, o que, as so ci a do a ou tras ações, per mi ti rá o 
for ne ci men to de ener gia elé tri ca 24 ho ras por dia para 
193 lo ca li da des da Ama zô nia que não dis pu nham do
be ne fí cio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es pe ro
que essa cri se não ve nha a pre ju di car o Pro gra ma
Na ci o nal de Ele tri fi ca ção Ru ral – ”Luz no Cam po“,
que é de gran de in te res se para o Esta do de Mato
Gros so, como de mons tram al guns re sul ta dos já ob ti -
dos: cada real apli ca do na área ru ral mo vi men ta 3 re -
a is na eco no mia como um todo; um mi lhão de re a is in -
ves ti dos no se tor agro pe cuá rio gera 202 em pre gos di -
re tos; au men to de 100% na ren da lí qui da de cada
pro pri e da de ru ral; au men to na ar re ca da ção de im -
pos tos (ISS, ICMS, IPI e IR); au men to da pro du ção
em áre as ir ri ga das (fe i jão – 420%; mi lho – 110%; e
soja – 65%); va lo ri za ção da pro pri e da de ru ral; e con -
tri bu i ção para a fi xa ção do ho mem no cam po, com a
con se qüen te di mi nu i ção das mi gra ções e do in cha ço
das ci da des.

A ener gia sem pre re ver te em ri que zas e de sen -
vol vi men to so ci al para o País. Por isso, não po de mos
com pre en der a de sa ten ção das au to ri da des com pe -



ten tes em re la ção ao se tor elé tri co bra si le i ro e que
nos fez de fron tar mo-nos com essa si tu a ção de qua se 
ca la mi da de.

Já se fala em di mi nu i ção sig ni fi ca ti va no cres ci -
men to do PIB; em pre sas ame a çam de i xar de pro du zir 
no Bra sil se fo rem atin gi das pelo ra ci o na men to de
ener gia; a po pu la ção tem sé ri as pre o cu pa ções quan -
to aos pre ju í zos que so fre rá com a de te ri o ra ção de
ali men tos ar ma ze na dos e quan to à pos si bi li da de de
per da de equi pa men tos elé tri cos no caso de ra ci o na -
men to.

Espe ro, tam bém, que as au to ri da des en con trem 
so lu ções que evi tem a ado ção de me di das pre ju di ci a -
is à po pu la ção e ao de sem pe nho da eco no mia, mes -
mo sa ben do-se que es sas me di das não se rão su fi ci -
en tes para com pen sar o so bres sal to que já se apos -
sou da po pu la ção, mo ti va do, prin ci pal men te, pela in -
cú ria e fal ta de vi são das au to ri da des res pon sá ve is
pelo se tor elé tri co.

Ou essa cri se te ria sido ca u sa da in ten ci o nal -
men te?!...

Nes se caso, para aten der a que in te res ses?...

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

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, trá gi ca no tí cia co mo veu 
os me i os mé di cos e a so ci e da de em ge ral, dia 6 úl ti -
mo: aos 87 anos, fa le cia em São Pa u lo o Dr. Da her
Eli as Cu ta it, ci en tis ta, ci rur gião de re no me in ter na ci o -
nal, Di re tor Clí ni co do Hos pi tal Sí rio-Libanês de mi -
nha ci da de por mais de 35 anos, ci da dão e che fe de
fa mí lia exem plar. A do en ça que ele der ro ta ra in con tá -
ve is ve zes ao sal var vi das hu ma nas, fin da ra por ven -
cê-lo em sua der ra de i ra ba ta lha. A Mis sa de 7.E Dia
em sua in ten ção foi re a li za da dia 12, na Igre ja N. S. do 
Bra sil, na Ca pi tal pa u lis ta. Re u niu au to ri da des e per -
so na li da des re pre sen ta ti vas dos mais di ver sos seg -
men tos so ci a is.

”Um Mé di co, uma Vida“ – esse é o ti tu lo dado
pelo Dr. Cu ta it ao li vro au to bi o grá fi co es cri to para ex -
por sua saga pes so al e da fa mí lia, uma das mais res -
pe i ta das na co mu ni da de de ori gem sí rio-libanesa do
País. Pelo me nos, foi com aque le en fo que que a im -
pren sa no ti ci ou seu lan ça men to, há um ano. Mas, na
ver da de, como tudo o que fez em sua exis tên cia, o Dr.
Cu ta it pro du ziu uma obra abran gen te e pro fun da, ca -
paz de des nu dar e tor nar aces sí ve is aos le i to res até
ques tões po lê mi cas como a eu ta ná sia e o erro mé di -
co. Na no i te de au tó gra fos, sin te ti zou seus sen ti men -
tos com es tas pa la vras: ”Tive a fe li ci da de de op tar
pela pro fis são que amo. Tive tam bém a chan ce de

apren der, des de ga ro to, que o su ces so é re sul ta do di -
re to do es for ço“.

O li vro nar ra a his tó ria da fa mí lia des de a che ga -
da do pai, li ba nês, ao Bra sil. Co mer ci an te, es ta be le -
ceu-se na ci da de de Ta tuí, onde cri ou os fi lhos e lu tou
mu i to para lhes pro por ci o nar a me lhor edu ca ção pos -
sí vel. Nada es ca pa ao au tor. Epi só di os mar can tes da
in fân cia e ado les cên cia, o apo io dos pais na es co lha
da pro fis são, a ale gria de en trar na Fa cul da de de Me -
di ci na da Uni ver si da de de São Pa u lo, a se ri e da de ao
en ca rar e ace i tar os de sa fi os – os acon te ci men tos
des cri tos aca bam por tra çar o per fil de um ser hu ma -
no sen sí vel e de ter mi na do, ca paz de su pe rar as vi cis -
si tu des, como re al men te fez. A his tó ria trans cor re
prin ci pal men te en tre os anos 20 e 40. Che ga a re ve -
lar, in clu si ve, o que su ce de quan do o jo vem Cu ta it co -
nhe ce em São Pa u lo aque la por quem se apa i xo na e
quer re ce ber como es po sa, fin dan do por gran je ar a
sim pa tia e a apro va ção da fa mí lia da ele i ta, ape sar
das di fe ren ças so ci o e co nô mi cas.

O su ces so do Dr. Da her Cu ta it como mé di co é
in con tes tá vel. Seu re no me data da épo ca em que se
es pe ci a li zou em ci rur gia do apa re lho di ges ti vo e co -
lo-proctologia, nos Esta dos Uni dos, en tre 1941 e
1943. Uma épo ca na qual se con ta va nos de dos os
bra si le i ros au to res des sa au tên ti ca pro e za. Ele foi
além. De sen vol veu seu pró prio mé to do ope ra tó rio,
que pas sou a ser uti li za do em vá ri os con ti nen tes e
ain da cons ti tui re fe rên cia nas dis cus sões mé di cas so -
bre o tema. Seu nome está per pe tu a do nes sa téc ni ca
ci rúr gi ca de cân cer do reto e do me ga có lon cha gá si -
co, que cri ou.

Nas ci do em São Pa u lo, em 28 de se tem bro de
1913, ini ci ou os es tu dos pri má rio e se cun dá rio no Gi -
ná sio Ori en tal, con clu in do-os no Gi ná sio Ipi ran ga,
am bos em São Pa u lo. Ingres sou na Fa cul da de de Me -
di ci na da USP em 1933 e gra du ou-se em 1939. Ao re -
tor nar dos Esta dos Uni dos, ini ci ou sua car re i ra uni -
ver si tá ria na USP, que o ele vou, após su ces si vos car -
gos, à po si ção de Pro fes sor Adjun to de Clí ni ca Ci rúr -
gi ca. Era ca sa do com a Srª Yvon ne Cu ta it e teve qua -
tro fi lhos – Raul, Edgard (fa le ci do), Luiz e Plí nio –, que 
lhe de ram dez ne tos.

Pu bli cou mais de 130 ar ti gos ci en tí fi cos em re -
vis tas na ci o na is e in ter na ci o na is, além de ca pí tu los
de li vros em nú me ro su pe ri or e trin ta e três li vros so -
bre sua es pe ci a li da de. Par ti ci pou de cer ca de du zen -
tos con gres sos mé di cos na ci o na is e in ter na ci o na is,
nos qua is apre sen tou mais de qui nhen tas con tri bu i -
ções ci en tí fi cas. Foi au tor tam bém de nu me ro sos fil -

 



mes so bre téc ni cas ope ra tó ri as e re ce beu dez prê mi -
os ci en tí fi cos.

Pre si diu as mais im por tan tes en ti da des mé di -
cas de sua área, en tre as qua is o Co lé gio Bra si le i ro
de Ci rur giões, a Fe de ra ção das Enti da des La ti -
no-Americanas de Ci rur gia e a Inter na ti o nal So ci ety 
of Uni ver sity Co lon and Rec tal Sur ge ons, en tre ou -
tras. Em 1957, fun dou e foi o pri me i ro Pre si den te da
Asso ci a ção La ti no-Americana de Proc to lo gia (Alap).
Então, du ran te o 1.E Con gres so Inter na ci o nal de
Proc to lo gia, na Argen ti na, cin qüen ta ci rur giões de lín -
gua his pâ ni ca e por tu gue sa, es pe ci a li za dos em có lon 
e reto, de ci di ram cri ar sob sua li de ran ça uma so ci e da -
de para se con gre ga rem. E, por con se qüên cia, ele ge -
ram-no para a Pre si dên cia da nova or ga ni za ção. Ain -
da por sua in fluên cia, es ses ci rur giões re sol ve ram no
dia se guin te – 4 de de zem bro de 1957 -, ao ela bo rar a
ata de fun da ção da en ti da de, que o 1.E con gres so da
Alap fos se re a li za do em São Pa u lo, em 1960.

Após pre si dir de ze nas de con gres sos mé di cos
no Bra sil e no Exte ri or, re ce beu o tí tu lo de mem bro
ho no rá rio de qua se to das as en ti da des de Ci rur gia e
Co lo-Proctologia da Amé ri ca La ti na. Estas en ti da des
con fe ri ram-lhe, ain da, o tí tu lo de ”Pai da Co -
lo-Proctologia La ti no-Americana“, que se acres cen -
tou aos la u réis ou tor ga dos por en ti da des eu ro péi as,
com es pe ci al men ção ao Ro yal Col le ge of England.
Três en ti da des mé di cas, duas de las in ter na ci o na is,
re ve ren ci am-no re gu lar men te em seus con gres sos
com con fe rên ci as que le vam seu nome.

Tí tu los e hon ra ri as fo ram-lhe des ti na dos em
mais de vin te oca siões. Entre eles, fi gu ram as me da -
lhas Ce dro do Lí ba no, Mé ri to Mé di co da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, Ordem do Rio Bran co, Co lé gio Bra si le i -
ro de Ci rur giões, Ordem do Ipi ran ga, Ma re chal Cân di -
do Ma ri a no da Sil va Ron don, Anchi e ta e o tí tu lo de Ci -
da dão Emé ri to de São Pa u lo. To da via, uma ho me na -
gem fe i ta no ano pas sa do, quan do já ti nha co nhe ci -
men to da pró pria en fer mi da de, fi gu ra en tre as que o
to ca ram de ma ne i ra mais pro fun da. Foi o seu re co -
nhe ci men to como Per so na li da de do Ano, no cam po
da Me di ci na, pelo Ate neu Ro tá rio, com a en tre ga do
ga lar dão cri a do há 27 anos pela Fun da ção de Ro ta ri -
a nos e pelo Ro tary Clu be de São Pa u lo. 

Sa ber, for ça e li de ran ça es tão evi den tes na
gran de pa i xão e obra de sua vida pro fis si o nal – o Hos -
pi tal Sí rio-Libanês de São Pa u lo -, hoje um dos ma i o -
res com ple xos hos pi ta la res da Amé ri ca La ti na. O Dr.
Cu ta it her dou – sou be hon rá-los e mul ti pli cá-los – os
re sul ta dos dos es for ços de um gru po de mu lhe res da
co mu ni da de, que, em 1921, fun dou a So ci e da de Be -

ne fi cen te de Se nho ras Hos pi tal Sí rio-Libanês, com o
in tu i to de an ga ri ar fun dos para a cons tru ção de um
hos pi tal à al tu ra de São Pa u lo e de di ca do à po pu la -
ção, sem dis tin ção de clas ses so ci a is. Após mu i ta
luta, in clu si ve para re cu pe rar o edi fí cio de sa pro pri a do 
em 1940, pou co an tes da data de ina u gu ra ção, por
or dem do in ter ven tor fe de ral em meu Esta do, que o
trans for ma ra em es co la pre pa ra tó ria de ca de tes,
aque la so ci e da de con se guiu ini ci ar a re for ma do hos -
pi tal em 1960. Cin co anos de po is, es ta va fun ci o nan -
do com 35 le i tos. Sur ge, en tão, o Dr. Da her Eli as Cu -
ta it. Esco lhi do para ser Di re tor Clí ni co, car go que nun -
ca mais de i xou, es ta be le ceu pa drões de efi ciên cia
vá li dos até hoje. Na que la oca sião, per mi ti ram ao es -
ta be le ci men to do brar o nú me ro de le i tos e a ca pa ci -
da de am bu la to ri al em pou cos me ses.

Em 1971, o Dr. Cu ta it ina u gu ra va um novo pré -
dio de dez an da res com cem apar ta men tos, a pri me i -
ra UTI do Bra sil (dez le i tos) e um com ple to ser vi ço de
ra di o lo gia. Per ma nen te men te pre o cu pa do com a
edu ca ção e in ves ti ga ção ci en tí fi cas, ide a li zou e cri ou, 
em 1978, o Cen tro de Estu dos e Pes qui sas (CEPE),
que con ti nua a re a li zar jor na das de atu a li za ção e cur -
sos para a co mu ni da de mé di ca, se ma nal men te, du -
ran te todo o ano. Já em 1992, sua di re ção com pe ten -
te per mi tiu ao Sí rio-Libanês ina u gu rar mais um edi fí -
cio, bem ma i or e com es tru tu ra ade qua da aos pro -
gres sos da me di ci na e ao au men to da de man da de
aten di men to. Em ter re no de 40 mil me tros qua dra dos, 
o mo der no pré dio dis põe de dez an da res para in ter -
na ções e mais dez para ser vi ços au xi li a res. Com um
Cen tro de Di ag nós ti co e um Pron to Aten di men to in te -
gra dos, pos sui ins ta la ções que vão de pis ta de ”co o -
per“ até he li por to. Cada an dar de in ter na ção com pre -
en de 24 apar ta men tos. So ma dos aos pre ce den tes,
re pre sen tam dis po ni bi li da de to tal de qua tro cen tos le i -
tos.

To dos re co nhe cem que isso se tor nou pos sí vel
gra ças à li de ran ça do Dr. Da her Eli as Cu ta it. Foi essa
li de ran ça tam bém que le vou o Sí rio-Libanês, ain da
em 1992, a ina u gu rar a Uni da de de Pe di a tria e a im -
plan tar, no ano se guin te, o pro gra ma de Re si dên cia
Mé di ca em áre as como a Ra di o lo gia, me di an te pré via 
apro va ção do Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra.

Em 1995, che gou a vez do Cen tro de Trans plan -
tes de rins, fí ga do, me du la, cór nea e co ra ção, ina u gu -
ra do pelo Dr. Cu ta it com cin co apar ta men tos do ta dos
de fil tra gem ab so lu ta de ar e 19 le i tos para trans plan -
ta dos. No ano se guin te, sur giu o novo e so fis ti ca do
Cen tro Ci rúr gi co, com onze sa las de ope ra ção dis tri -



bu í das por 1.800 me tros qua dra dos, e mais uma UTI,
com doze le i tos em 700 me tros qua dra dos.

Em 1997, vê-se no va men te a mar ca pes so al do
Dr. Cu ta it, na cri a ção do Cen tro Ci rúr gi co Ambu la to ri -
al para ci rur gi as de pe que no e mé dio por te. Nes sa
épo ca, com seu fi lho – Dr. Raul Cu ta it, igual men te in -
sig ne mé di co, Di re tor do Sí rio-Libanês e
ex-Secretário da Sa ú de do Mu ni cí pio de São Pa u lo -,
co me mo ra um dos ma i o res su ces sos à fren te do hos -
pi tal, isto é, a as si na tu ra dos acor dos de co o pe ra ção
ci en tí fi ca com a Har vard Me di cal Inter na ti o nal, de
Bos ton, e o Me mo ri al Slo an Ket te ring Can cer Cen ter,
de Nova York.

No ano se guin te, o Sí rio-Libanês ina u gu rou o
mo der no Cen tro de Onco lo gia em que um fi lho meu, o 
mé di co ne u ro on co lo gis ta Dr. Ro gé rio Tuma, tem a
hon ra de tra ba lhar. O Cen tro sur giu para dar tra ta -
men to mul ti dis ci pli nar aos pa ci en tes. Envol ve pro gra -
mas de Nu tri ção, Pre ven ção e Se gun da Opi nião. Os
ca sos gra ves são ava li a dos e, se for ne ces sá rio, dis -
cu ti dos com o cor po mé di co do Me mo ri al Slo an Ket te -
ring Can cer Cen ter.

Fi nal men te, em 1999, ain da sob a li de ran ça do
Dr. Cu ta it, o Sí rio-Libanês con cre ti zou ou tro pro je to
am bi ci o so, ou seja, a or ga ni za ção do ser vi ço de Te le -
me di ci na, que ser ve ao Pro gra ma de Edu ca ção Con -
ti nu a da e de Se gun da Opi nião. No mes mo ano, o
Ban co de San gue pas sou a ocu par no vas ins ta la -
ções, com equi pa men tos de pon ta que lhe per mi tem
um sis te ma de co le ta até en tão iné di to no Bra sil.

Como ci rur gião e pro fes sor, o Dr. Cu ta it cri ou im -
por tan te es co la ci rúr gi ca, com in con tá ve is dis cí pu los
em todo o Bra sil e no Exte ri or. Seus pa drões de com -
por ta men to éti co e mo ral, o es pí ri to hu ma ni tá rio, a
de di ca ção aos pa ci en tes e à boa prá ti ca da me di ci na
fi ze ram dele o que mu i tos co le gas cha ma vam de uma
”len da viva“. Ele glo ri fi cou a me di ci na bra si le i ra.

Mas, ape sar de tudo, meu que ri do ami go se foi.
O Da her Eli as Cu ta it que apren di a amar, ad mi rar e
res pe i tar por seus pen sa men tos e ações, não mais
está en tre nós. Pou cos pas sa men tos me co mo ve ram
tan to. Pou cos tam bém me de ram tan ta cer te za de es -
tar com par ti lhan do mi nha dor com mi lha res de pes so -
as, gra tas àque le pro e mi nen te ami go pe los mo ti vos
mais di ver sos, to dos, po rém, re la ci o na dos à ma ra vi -
lho sa fi gu ra de um Mé di co que trans for mou a pró pria
vida em per fe i to mo de lo da de di ca ção e so li da ri e da de 
in se pa rá ve is des sa pro fis são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re no vo
meus sen ti men tos de pe sar à fa mí lia en lu ta da, es pe -
ci al men te à vi ú va, Srª Yvon ne Cu ta it, a seus fi lhos –

Drs. Raul, Luiz e Plí nio -, às no ras e aos ne tos, cer to
de que es tou re fle tin do a tris te za re i nan te no Se na do
da Re pú bli ca, onde vá ri os de meus no bres Pa res re -
cu pe ra ram a sa ú de por re cor rer ao ca be dal ci en tí fi co
e téc ni co des se gran de lí der. Faço esta ma ni fes ta -
ção, por tan to, para que o re gis tro da obra do Dr. Da -
her Eli as Cu ta it per ma ne ça para sem pre nos Ana is
des ta Casa e, que i ra Deus, pos sa ins pi rar e ser vir de
exem plo às ge ra ções fu tu ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 

– AL) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fin -
dou-se uma mis são igual men te ár dua e dig na em mi -
nha vida po lí ti ca: a Pre si dên cia Na ci o nal de meu Par -
ti do, o PSDB. Fo ram cin co anos de in ten so apren di za -
do e de pro fun da par ti ci pa ção po lí ti ca, já que o PSDB
é o Par ti do do Go ver no e do Pre si den te da Re pú bli ca, 
o que agre gou ine gá ve is res pon sa bi li da des à nos sa
agre mi a ção e a seus di ri gen tes.

Fui su ce di do na Pre si dên cia do PSDB pelo ilus -
tre De pu ta do José Aní bal Pon tes, sob cujo co man do
o Par ti do con ti nu a rá fir me no rumo do for ta le ci men to
da so ci al de mo cra cia bra si le i ra e de nos sos va lo res
mais pro fun dos de dig ni da de e de aus te ri da de na
con du ção das ques tões pú bli cas.

Fin do um tem po, ou tro se ini cia. A vida par la -
men tar, ago ra do ta da de ma i or dis po ni bi li da de de
tem po, está sen do re to ma da, com a cons ciên cia dos
no vos tem pos, com a ma tu ri da de acres ci da das ex pe -
riên ci as vi vi das e, tam bém, com a eter na pre o cu pa -
ção em re la ção aos gran des te mas na ci o na is.

Ago ra, no mun do e, em par ti cu lar, no Bra sil, vi -
ve mos de sa fi os que exi gem que a so ci e da de se vol te
uma vez mais para a ques tão da ener gia, dan do a
esta a di men são que lhe é de vi da (...)

Gran des pre o cu pa ções sur gem em re la ção ao
su pri men to des se in su mo in dis pen sá vel, po rém te -
mos al guns ca mi nhos iden ti fi ca dos para tan to: o pla -
ne ja men to in te gra do de sua pro du ção e uso, o in ves ti -
men to em no vas tec no lo gi as, a bus ca de fon tes al ter -
na ti vas re no vá ve is e não po lu en tes e uma ne ces sá ria 
re a va li a ção das con di ções com que pro du zi mos e
con su mi mos ener gia hoje.

Sr. Pre si den te, os pa rá gra fos que aca bo de
enun ci ar não são de ago ra. São par te da jus ti fi ca ti va
do Pro je to de Lei nE 125, que 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, por mim apre sen ta do ao Se na do Fe de ral, em 
1990.

A pre o cu pa ção ma ni fes ta da há mais de uma dé -
ca da se re vi go ra na gra ve con jun tu ra por que pas sa o

 



Bra sil. Vol to ao exer cí cio da ple na atu a ção par la men -
tar, ele gen do a água e a ener gia elé tri ca como mi -
nhas ma i o res pri o ri da des.

A ini ci a ti va de 1990, en vi a da para re vi são na
Casa irmã em 1993, foi apro va da ago ra na Câ ma ra
dos De pu ta dos, re tor nan do a esta Casa com al gu mas 
al te ra ções que a atu a li za ram e aper fe i ço a ram, o que
re pre sen ta uma es pe ran ça na con du ção da ques tão
ener gé ti ca, ain da que o pro je to se ca rac te ri ze como
de fi ni dor de po lí ti cas de atu a ção, re que ren do um tem -
po de ma tu ra ção para que seus prin cí pi os se trans for -
mem em real ra ci o na li za ção e em eco no mi ci da de no
uso da ener gia elé tri ca.

Srªs e Srs. Se na do res, a cri se ener gé ti ca atu al é 
um so ma tó rio per ver so de er ros his tó ri cos com o im -
pon de rá vel de con di ções na tu ra is ex tre ma men te ad -
ver sas, mas não se pode ne gar que, tan to na ofer ta
como na de man da de ener gia elé tri ca, te mos ne ces -
si da de de mu dan ças subs tan ti vas.

De te nho-me, nes sa opor tu ni da de, so bre al gu -
mas ques tões re la ti vas à de man da, onde há uma
cons ciên cia ge ne ra li za da, apo i a da em da dos téc ni -
cos, de ba i xís si ma pro du ti vi da de e gran de des per dí -
cio no con su mo de ener gia elé tri ca.

Nos sas lâm pa das in can des cen tes trans for mam
em ca lor 92% da ener gia que con so mem. Nos sas ge -
la de i ras con so mem o do bro de suas si mi la res nor -
te-americanas e ja po ne sas e nos sos mo to res con so -
mem três ve zes mais ener gia do que os si mi la res no
mer ca do mun di al, em igual da de de po tên cia ofe re ci -
da.

A mo der ni za ção tec no ló gi ca de nos sos pro du -
tos con su mi do res de ener gia elé tri ca é im pres cin dí vel 
e ur gen te, para que pos sa mos es ta be le cer um novo e 
mais ra ci o nal pa ta mar de con su mo, sem com pro me -
ter nos so pro gres so ou nos sa qua li da de de vida, pre -
ser van do o meio am bi en te em pro ve i to tam bém das
ge ra ções fu tu ras.

Va mos tra ba lhar no es ta be le ci men to de ní ve is
má xi mos de con su mo es pe cí fi co de ener gia, ní ve is
mí ni mos de efi ciên cia de equi pa men tos e edi fi ca -
ções; va mos cri ar in di ca do res téc ni cos con fiá ve is e,
por que não di zer, am bi ci o sos que im pli quem de sa fi os 
para nos sos pes qui sa do res e in dus tri a is; va mos, fi -
nal men te, cri ar me ca nis mos de edu ca ção em ener -
gia, que con du zam nos sos com pa tri o tas e des cen -
den tes a um com por ta men to mo der no, co e ren te e so -
ci al men te jus to, em re la ção ao con su mo de ener gia.

Sr. Pre si den te, mi nhas pa la vras fi na is são para
o povo bra si le i ro. Não po de ri am ser es sas pa la vras
se não de sin ce ro e ca lo ro so elo gio por sua res pos ta

pron ta e sig ni fi ca ti va na re du ção do con su mo de
ener gia, que, te nho a con vic ção, é es sen ci al men te
atri bu í vel ao vi go ro so es pí ri to de so li da ri e da de e de
com pro mis so com a Na ção bra si le i ra.

Mais do que por re ce io de qual quer mul ta, cor te
ou ”apa gão“, cada bra si le i ro se sen tiu mo ti va do, por
es pí ri to cí vi co co le ti vo, a dar sua con tri bu i ção à re du -
ção do con su mo, o que já re sul tou, em me nos de um
mês, em ín di ces mu i to pró xi mos das me tas pre ten di -
das.

Cabe, pois, aos ho mens pú bli cos, cum prir seu
pa pel de cri ar as so lu ções e os ca mi nhos ne ces sá ri os 
para que, mais uma vez, nos sos obs tá cu los se jam ul -
tra pas sa dos, e no vos e me lho res tem pos pos sam ad -
vir.

A mi nha con fi an ça e o meu tra ba lho es tão ao
dis por para au xi li ar em tal mis são.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2000

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 25, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor tes de
Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

– 2 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos

ter mos do Re cur so nº 3, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si -



bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos
pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 227 e 228, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Ge ral do Althoff,
1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel nos
ter mos da Emen da nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe -
re ce, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Tião Vi a -
na, Jú lio Edu ar do e da Se na do ra He lo í sa He le na, e
abs ten ção do Se na dor Ri car do San tos; 2º pro nun ci a -
men to (so bre as emen das apre sen ta das pe ran te a
Co mis são du ran te o tur no su ple men tar): fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 2-CAS (Subs ti tu ti vo), que
en ca mi nha.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re cur so nº 5, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 50, de 2000, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que acres cen ta dis po si ti vo ao art. 3º da Lei
nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que dis põe so bre as
re la ções de tra ba lho do Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu -
te bol e dá ou tras pro vi dên ci as, a fim de per mi tir ao jo -
ga dor de fu te bol o exer cí cio da pro fis são nas con di -
ções que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer sob nº 210, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la,
fa vo rá vel, com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos e abs ten ção do Se na dor Tião Vi a na.

 – 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 7, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos

ter mos do Re que ri men to nº 339, de
2001 – art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 7, de 2001 (nº 502/2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 576, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 17, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re que ri men to nº 340, de 

2001 – art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 17, de 2001 (nº 552/2000, 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 Di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ebe né -
zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra gua çu Pa u lis ta a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Pa ra gua çu Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 569, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re que ri men to nº 341, de 

2001 – art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 80, de 2001 (nº 628/2000, 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 Eldo ra do do Sul a exe -
cutar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 583, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José
Fo ga ça.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos
ter mos do Re que ri men to nº 342, de 

2001 – art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 103, de 2001 (nº 642/2000, 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 Mo ra do res de Can ta ga lo – ACMC 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 ta ga lo, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 574, de 2001, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 20 ho ras e 32 
mi nu tos.)

 





 

De nún cia nº 3, de 2001





 





 





 





 







 





 





 





 





 





 





 



SENADO FEDERAL

Ata da 76ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 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, Edi son Lo bão,
Anto nio Car los Va la da res e da Sra. Ma ria do Car mo Alves

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 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 Pa tro cí nio –
Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Be zer ra – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li no Pe -
re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do 
– Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho
– Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Ja -
der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José 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 – Luiz
Pon tes – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Nova da Cos ta –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – 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 o tô nio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las.

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 74
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 347, DE 2001-CN
(Nº 589/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, cré di to es pe ci al no va lor de
R$770.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca“.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 161/MP

Bra sí lia, 19 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
Pro je to de Lei, que dis põe so bre a aber tu ra de cré -
di to es pe ci al, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor R$770.000.000,00 (se te cen tos e
se ten ta mi lhões de re a is), des ti na dos ao Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te – FDNE e ao Fun do
de De sen vol vi men to da Ama zô nia – FDA.



2. Insti tu í dos pela Me di da Pro vi só ria nº 2.145,
de 2 de maio de 2001, e suas al te ra ções, que cria
as Agên ci as de De sen vol vi men to do Nor des te e da
Ama zô nia e ex tin gue a Su pe rin ten dên cia de De sen -
vol vi men to do Nor des te — SUDENE e a Su pe rin ten -
dên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia —
SUDAM, os Fun dos de De sen vol vi men to do Nor des -
te e da Ama zô nia têm a fi na li da de de as se gu rar re -
cur sos para re a li za ção de in ves ti men tos na que las
re giões.

3. Cum pre es cla re cer que o FDNE será ge ri do
pela Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te –
ADENE e terá como agen tes ope ra do res, além do
Ban co do Nor des te S.A., 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. A do ta ção or ça men tá ria pre vis ta para 2001, 
con for me a ci ta da Me di da Pro vi só ria, é da or dem de
R$462.000.000,00 (qua tro cen tos e ses sen ta e dois
mi lhões de re a is), sen do que gran de par te des ses re -
cur sos se rão apli ca dos nos Mu ni cí pi os lo ca li za dos na
área de atu a ção da ex tin ta Su de ne e o eqüi va len te a 
3% se rão di re ci o na dos para o Esta do do Espí ri to
San to.

4. O Fun do de De sen vol vi men to da Ama zô nia
– FDA será ge ri do pela Agên cia de De sen vol vi men -
to da Ama zô nia – ADA e terá como agen tes ope ra -
do res, além do Ban co da Ama zô nia S.A., 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 atos do Po der Exe cu ti vo. A do ta ção or ça -
men tá ria pre vis ta para 2001, con for me a Me di da
Pro vi só ria nº 2.145, de 2001, é da or dem de
R$308.000.000,00 (tre zen tos e oito mi lhões de re a -
is), cu jos re cur sos se rão apli ca dos den tro da área
de abran gên cia da ex tin ta Su dam.

5. Os re cur sos ne ces sá ri os à aber tu ra do cré -
di to es pe ci al de cor re rão da in cor po ra ção de su pe rá -
vit fi nan ce i ro do Te sou ro Na ci o nal, apu ra do no Ba -
lan ço Pa tri mo ni al da União do exer cí cio de 2000.

6. O cré di to em ques tão en con tra-se em con -
so nân cia com o pres cre ve o art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com os arts. 41, in ci -
so II, e 43, § 1º, in ci so I, da Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, sen do in dis pen sá vel o seu en ca mi -
nha men to à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, me -
di an te pro je to de lei, ten do em vis ta o aten di men to de
des pe sas para as qua is não cons ta pro gra ma ção na
Lei Orça men tá ria vi gen te ( Lei nº 10.171, de 5 de ja -
ne i ro de 2001).

7. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da con -
si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o cor res pon den te

pro je to de lei, que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe -
ri do cré di to es pe ci al.

Res pe i to sa men te, – Mar tus Ta va res, Mi nis tro
de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI Nº 19, DE 200 1–CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal, cré di to es pe ci al no va lor de
R$770.000.000,00, para os fins que es pe -
ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001), em fa -
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to es -
pe ci al no va lor de R$770.000.000,00 (se te cen tos e
se 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 do Te sou ro Na ci o nal, apu ra do
no Ba lan ço Pa tri mo ni al da União do exer cí cio 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. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.

..........................................................................
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 da 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 za-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 cre 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).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.145
DE 2 DE MAIO DE 2001

Cria as Agên ci as de De sen vol vi men -
to da Ama zô nia e do Nor des te, ex tin gue a 
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to
da Ama zô nia – SUDAM e a Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te
– SUDENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 153, DE 2001
(Nº 585/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
21 a 22 de ju nho de 2001, por oca sião da XX Re u nião
do Con se lho do Mer ca do Co mum e da Re u nião dos
Che fes de Esta do do Mer co sul, a re a li zar-se na ci da -
de de Assun ção, Pa ra guai.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 200l. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.



MENSAGEM Nº 154, DE 2001
 (Nº 580/2001, na ori gem)

 Men sa gem nº 154, de 2001 (nº 580/2001, na
ori gem de 19 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, 
na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal das
APAES – Asso ci a ções de Pais e Ami gos dos Excep -
ci onais, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.242,
de 19 de ju nho de 2001.

MENSAGEM Nº 155, DE 2001
(Nº 592/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea e, com bi -

na do com o art. 128, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o
nome do Dou tor Ge ral do Brin de i ro, para ser re con du -
zi do ao car go de Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca.

Os mé ri tos do Dou tor Ge ral do Brin de i ro, que me 
in du zi ram a es co lhe-lo para o de sem pe nho des se
ele va do car go, cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2001. _ Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
Nome:  Ge ral do Brin de i ro
Nasc:   29-8-48 – Re ci fe-PE
Fi li a ção: Ju díth Brin de i ro e Dja ir  Brin de i ro
Côn ju ge: Pa u la Ro ma i ne Brin de i ro
Fi lhos: Mar ga ret Ann, Ge or ge Andrew e Char les
Tho mas
Car go: Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, com man da -
to de 2 anos, a par tir de 28-6-1995.

Re con du zi do ao Car go de Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca, por mais 2 anos, a par tir de 27-6-1997
(De cre to de 26 de ju nho de 1997 – DOU nº 121, de
27-6-1997).

Re con du zi do ao Car go de Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca, por mais 2 anos, a par tir de 30-6-1999
(De cre to de 29 de ju nho de 1997 – DOU nº 123, de
30-6-1999).

CPF: 059858201-06

CI: 285.447 – SSP/DF

Ati vi da des Pro fis si o na is:
Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal e de Di re i to

Pú bli co Com pa ra do nos Cur sos de Gra du a ção e
Pós-Graduação na Uni ver si da de de Bra sí lia, des de
1984; Pro fes sor de Di re i to Ci vil e Di re i to Cons ti tu ci o -
nal da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de do Dis tri -
to Fe de ral (1972-1975); Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal, Di re i to Tri bu tá rio e Di re i to Fi nan ce i ro, no Cur so 
de Ba cha re la do em Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí -

lia (des de 1984); Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal,
Di re i to Tri bu tá rio, Di re i to Fi nan ce i ro e Di re i to Pú bli co
Com pa ra do, no Cur so de Mes tra do em Di re i to na Uni -
ver si da de de Bra sí lia (des de 1985); Co or de na dor de
Pós-Graduação e do Cur so de Mes tra do em Di re i to
da Uni ver si da de de Bra sí lia (1985-1990); Con se lhe i -
ro de Pós-Graduação do Insti tu to de Ciên ci as Hu -
ma nas da Uni ver si da de de Bra sí lia (1986-1990);
Mem bro da Co mis são de Ava li a ção dos tra ba lhos
ins cri tos para o Se mi ná rio de Pes qui sa Ju rí di ca na
Uni ver si da de de Bra sí lia (1990); Vi ce-Diretor da Fa -
cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia
(1989-1990), re e le i to para o biê nio 1991-1992;
Mem bro das Co mis sões Exa mi na do ras dos Exa mes 
de Se le ção para o Cur so de Mes tra do em Di re i to e
Esta do, da Uni ver si da de de Bra sí lia, re a li za dos em
1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996 e 1997; Pro fes sor Ori en ta dor da Dis ser -
ta ção de Mes tra do em Di re i to, na Uni ver si da de de
Bra sí lia, in ti tu la da “As Me di das Pro vi só ri as no Di re i -
to Com pa ra do e no Bra sil”, de fen di da em 21.5.1991
pelo can di da to Bra si lí no Pe re i ra dos San tos, e apro -
va da pela Co mis são Exa mi na do ra com pos ta pelo
Ori en ta dor e pe los Pro fes so res Mi nis tro Mo re i ra
Alves, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e Se bas tião
Ma cha do Fi lho (1990-1991); Mem bro da Co mis são
Exa mi na do ra, jun ta men te com os Pro fes so res Mi nis -
tro Mo re i ra Alves, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e
Ro ber to Fer re i ra Ro sas, da Dis ser ta ção de Mes tra -
do em Di re i to, na Uni ver si da de de Bra sí lia, in ti tu la -
da: “A Inter de pen dên cia en tre a Pro pri e da de Inte lec -
tu al de Soft wa re e o Di re i to Pú bli co. Uma Aná li se de
Di re i to Com pa ra do”, de fen di da em 20-3-1995, pelo
can di da to Ro ber to de Ara ú jo Cha con de Albu quer -
que, apro va da com dis tin ção (1995); Mem bro da Co -
mis são Exa mi na do ra, jun ta men te com os Pro fes so -
res Mi nis tro Car los Vel lo so, do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, e Isa bel Vaz, da Uni ver si da de Fe de ral de Mi -
nas Ge ra is, da Dis ser ta ção de Mes tra do em Di re i to,
na Uni ver si da de de Bra sí lia, in ti tu la da: “Di re i to
Cons ti tu ci o nal e Inte gra ção La ti no Ame ri ca na com
es pe ci al ên fa se no MERCOSUL”, de fen di da pelo
can di da to Ra fa el Si mões Mon te i ro Va len ti no no au -
di tó rio da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
Bra sí lia, em 3-11-1997, e apro va da com dis tin ção
(1997); Mem bro da Co mis são Exa mi na do ra, jun ta -
men te com os Pro fes so res Mi nis tro Car los Vel lo so,
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e Ro ber to Fer re i ra
Ro sas, da Dis ser ta ção de Mes tra do em Di re i to, na
Uni ver si da de de Bra sí lia, in ti tu la da: “A Te o ria das
Ine le gi bi li da des no Di re i to Cons ti tu ci o nal Bra si le i ro”,



de fen di da pela can di da ta Cris ti na Ossi pe Mar tins
Co e lho, em 26-5-1998; Mem bro da Co mis são Exa -
mi na do ra, jun ta men te com os Pro fes so res Mi nis tro
Mo re i ra Alves, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e Luiz
Vi cen te Cer nic chi a ro, da Dis ser ta ção de Mes tra do
em Di re i to, na Uni ver si da de de Bra sí lia, in ti tu la da:
“O Prin ci pio da Obri ga to ri e da de da Ação Pe nal Pú -
bli ca em Con cer to com os Prin ci pi os Cons ti tu ci o na -
is”, de fen di da em 26 de ou tu bro de 2000, pelo can -
di da to Luiz Wan der ley Ga zo to; Mem bro da Co mis -
são Exa mi na do ra, jun ta men te com os Pro fes so res
Mi nis tro Nel son Jo bim, do Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, Ino cên cio Már ti res Co e lho e Gil mar Men des, da
Dis ser ta ção de Mes tra do em Di re i to, na Uni ver si da -
de de Bra sí lia, in ti tu la da: “Inter pre ta ção do Di re i to e
da Cons ti tu i ção”, de fen di da em 2 de maio de 2001.

Car gos Pú bli cos:

Asses sor Ju rí di co no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 
no pe río do de fe ve re i ro de 1971 a mar ço de 1973
(1971/1973); Téc ni co de Con tro le Exter no no Tri bu nal 
de Con tas da União, me di an te con cur so pú bli co de
pro vas e tí tu los re a li za do no se gun do se mes tre de
1972, ten do atu a do em se to res ju rí di cos da que le ór -
gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal no pe río do de
mar ço a agos to de 1973 (1973); Pro cu ra dor do Insti tu -
to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria –
INCRA, me di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu -
los, lo ta do na Pro cu ra do ria Ge ral em Bra sí lia, no pe -
río do de se tem bro de 1973 a fe ve re i ro de 1975
(1973-1975). Mem bro do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, des de
fe ve re i ro de 1975 até a pre sen te data.

Estu dos e Gra us Uni ver si tá ri os:

Cur so so bre o tema “O Novo Có di go Ci vil Bra si -
le i ro” pro fe ri do pelo es cri tor e es pe ci a lis ta pro fes sor
Orlan do Go mes, em agos to de 1968, no Sa lão No bre
da Fa cul da de de Di re i to de Re ci fe (1968); Ba cha rel
em Di re i to pela Fa cul da de de Di re i to de Re ci fe
(1966-1970); Cur so em Ní vel de Pós-Graduação so -
bre o tema “O Di re i to Tri bu tá rio na Cons ti tu i ção Fe de -
ral”, pro fe ri do pelo es pe ci a lis ta e au tor de inú me ros li -
vros Pro fes sor Ali o mar Ba le e i ro, Mi nis tro do Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, no pe río do de ou tu bro de 1971 a
abril de 1972, no au di tó rio da Fa cul da de de Di re i to da
Uni ver si da de de Bra sí lia (1971-1972); Cur so em Ní -
vel de Pós-graduação so bre o tema “A Alte ra ção do
Con tra to de Tra ba lho”, pro fe ri do pelo es pe ci a lis ta e
au tor de inú me ros li vros Pro fes sor Mo zart Vic tor Rus -
so ma no, Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, no 
pe río do de agos to a de zem bro de 1973, no au di tó rio
da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia

(1973); Cur so de Di re i to Agrá rio, Tri bu ta ção e Ca das -
tra men to Ru ral, pro fe ri do por Pro fes so res Espe ci a lis -
tas, em con vê nio com a Pro cu ra do ria-Geral do
INCRA, em de zem bro de 1973, no au di tó rio da Fa cul -
da de de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia (1973);
Mas ter of Law (LLM) (Mes tre em Di re i to) pela Uni ver -
si da de de YALE (EUA), (1981 -1982); Doc tor of the
Sci en ce of Law (JSD) (Dou tor em Di re i to), pela Uni -
ver si da de de YALE (EUA), me di an te de fe sa da tese
in ti tu la da “Inter na ti o nal Ta xa ti on from the Pers pec ti ve 
of the Con tem po rary Inter na ti o nal Law of Ju ris dic ti on” 
(755 págs.), no dia 7 de abril de 1990, pe ran te co mis -
são in te gra da pe los Pro fes so res W. Mi cha el Re is man 
e Leon S. Lip son, e o Deão da Fa cul da de de Di re i to,
Pro fes sor Gu i do Ca la bre si (1990).

Ati vi da des Insti tu ci o na is:

Pro cu ra dor da Re pú bli ca, me di an te con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los re a li za do no se gun do se -
mes tre de 1974, ten do to ma do pos se em fe ve re i ro de
1975; Pro cu ra dor da Re pú bli ca, lo ta do na Pro cu ra do -
ria Ge ral da Re pú bli ca, ofi ci an do jun to ao ex tin to Tri -
bu nal Fe de ral de Re cur sos (1975/1988); Mem bro e
Re la tor da Co mis são de sig na da pelo Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca para re a li zar o pla ne ja men to
da Re vis ta Ju rí di ca do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e de
ou tros ve í cu los de do cu men ta ção e di vul ga ção dos
tra ba lhos da ins ti tu i ção, pos te ri or men te cri a da, nos
ter mos da su ges tão do re la tor, sob o tí tu lo “Re vis ta da 
Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca” (1988); Sub pro cu -
ra dor-Geral da Re pú bli ca, pro mo vi do por me re ci men -
to, em 27 de fe ve re i ro de 1989, ofi ci an do jun to ao Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, com as sen to na Pri me i ra
Tur ma da que la Cor te (1989/1990); Vi -
ce-Procurador-Geral Ele i to ral, Subs ti tu to, e Se cre tá -
rio-Adjunto da Se cre ta ria de Co or de na ção do Mi nis -
té rio Pú bli co Ele i to ral, de sig na do para exer cer tais
fun ções pelo Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca a par tir
de 30-8-1989, ofi ci an do jun to ao Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral (1989/1990); Par ti ci pou do I Se mi ná rio Bra si -
le i ro de Di re i to Ele i to ral, pro mo vi do pela Se cre ta ria de 
Co or de na ção do Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral, re a li za -
do em Por to Ale gre/RS, em maio de 1990, com a par -
ti ci pa ção de Ma gis tra dos, Par la men ta res, Mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co e Pro fes so res (1990); Vi -
ce-Procurador-Geral Ele i to ral e Se cre tá rio de Co or -
de na ção do Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral, de sig na do
para exer cer tais fun ções pelo Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca a par tir de 11-9-1990, ofi ci an do jun to ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, com as sen to no Ple ná rio
da que la Cor te (1990/1994); Par ti ci pou de Se mi ná ri os 
Intro du tó ri os para os no vos Pro cu ra do res da Re pú bli -



ca, re a li za dos em fe ve re i ro de 1991, abril de 1992 e
ju nho de 1993, no au di tó rio da Pro cu ra do ria-Geral da
Re pú bli ca, ten do pro fe ri do pa les tra so bre o tema “A
Fun ção Ele i to ral do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral” (1991, 
1992 e 1993); Mem bro da Co mis são de Estu dos para
a Re vi são e Atu a li za ção da Le gis la ção Ele i to ral,
cons ti tu í da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a par tir de 
fe ve re i ro de 1991, com a par ti ci pa ção de Mi nis tros da
Cor te, a con vi te do Mi nis tro Pre si den te (1991); Pro -
mo veu o II Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res Re gi -
o na is Ele i to ra is, no au di tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça,
nos dias 23, 24 e 25 de ou tu bro de 1991, cu jos Ana is
fo ram pu bli ca dos, ten do pro fe ri do pa les tra so bre o
tema “O Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral e a De fe sa da
Ordem Ju rí di ca De mo crá ti ca” e par ti ci pa do como ex -
po si tor de pa i néis so bre os te mas “As Ele i ções Mu ni -
ci pa is de 1992" e ”A Au to no mia dos Par ti dos Po lí ti cos
e o Re gis tro na Jus ti ça Ele i to ral" (1991); Pro mo veu o
III Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res Re gi o na is
Ele i to ra is, no au di tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, nos
dias 24, 25 e 26 de no vem bro de 1993, ten do pro fe ri -
do pa les tra so bre o tema “O Mi nis té rio Pú bli co Ele i to -
ral e a Re vi são Cons ti tu ci o nal”, e par ti ci pa do como
ex po si tor de pa i nel so bre o tema ”As Ele i ções Ge ra is
e Pre si den ci a is de 1994" (1994); Sub pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca jun to ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral des de abril de 1994, com as sen to pe ran te a
1º Tur ma, emi tin do pa re ce res es pe ci al men te em
Ações Di re tas de Incons ti tu ci o na li da de, Re cur sos
Extra or di ná ri os, Man da dos de Se gu ran ça e ou tros
pro ces sos da com pe tên cia da que la Cor te
(1994-1995); Mem bro e Co or de na dor Exe cu ti vo da
Câ ma ra Cons ti tu ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,

com âm bi to de atu a ção em todo o país e re pre sen -
tan tes em cada Esta do, de abril de 1994 a ju nho de
1995 (1994-1995); Com pa re ceu a au diên cia pú bli ca
re a li za da pela Co mis são Espe ci al des ti na da a apre -
ci ar a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
33-A/96, que “Mo di fi ca o Sis te ma de Pre vi dên cia
So ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e dá ou tras
pro vi dên ci as”, pro fe rin do pa les tra a con vi te do De -
pu ta do Jair So a res, Pre si den te da PEC nº 33-A/96,
re a li za da no Ple ná rio das Co mis sões Espe ci a is,
Ane xo II da Câ ma ra dos De pu ta dos, Bra sí lia, DF, em 
2-10-95; Pro fe riu con fe rên cia na aber tu ra do III Cur -
so Inter dis ci pli nar em Di re i tos Hu ma nos, pro mo vi do
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, re a li za do no Sa lão Ne gro
do Mi nis té rio da Jus ti ça, Bra sí lia, DF, em 23-10-95;
Par ti ci pou do lº Fó rum de De ba tes so bre o Cri me
sem Fron te i ras, pro mo vi do pelo Su pe ri or Tri bu nal de 
Jus ti ça e Go ver no da Itá lia, com a pre sen ça de Ma -

gis tra dos ita li a nos da “Ope ra ção Mãos Lim pas”, re a -
li za do no Au di tó rio do STJ, Bra sí lia, DF, em
25-10-95; Com pa re ceu a au diên cia pú bli ca re a li za -
da pela Co mis são Espe ci al des ti na da a pro fe rir pa -
re cer a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 96,
de 1992, que “in tro duz Mo di fi ca ções na Estru tu ra do 
Po der Ju di ciá rio”, pro fe rin do pa les tra a con vi te do
De pu ta do Wag ner Ros si, Pre si den te da PEC nº 96,
re a li za da no Ple ná rio da Co mis sões Espe ci a is, Ane -
xo III da Câ ma ra dos De pu ta dos, Bra sí lia, DF, em
7-11-95; Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema “A Pro -
te ção dos Di re i tos Hu ma nos no Bra sil”, no 2º Fó rum
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, pro mo vi do pela Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, re a li za do no Au di tó rio Ne reu Ra mos, Câ ma ra 
dos De pu ta dos, Bra sí lia, DF, em 16-11-95; Pro fe riu
aula ina u gu ral ver san do so bre o tema “Mi nis té rio
Pú bli co no 3º Mi lê nio – Qu es tão Ambi en tal”, no III
Cur so de Pós-Graduação lato sen su “Ordem Ju rí di -
ca e Mi nis té rio Pú bli co”, re a li za da na Esco la Su pe ri -
or do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó -
ri os, Bra sí lia, DF, em 23-2-96; Pro fe riu pa les tra so -
bre o tema “Os Instru men tos de Pro te ção aos Di re i -
tos Hu ma nos”, du ran te o trans cur so da 1ª Con fe rên -
cia Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, a con vi te da Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, even to re a li za do no au di tó rio Ne reu Ra mos – 
Câ ma ra dos De pu ta dos, dias 26 e 27-4-96; Pre si diu, 
jun ta men te com o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca
de Por tu gal, Con se lhe i ro José Nar ci so da Cu nha
Ro dri gues, e pro fe riu con fe rên cia so bre o tema
“Aces so à Jus ti ça em Ma té ria de Ambi en te e do
Con su mi dor”, no pa i nel so bre Jus ti ça – Meio Ambi -
en te e Con su mi dor, que con tou com pa i ne lis tas,
por tu gue ses e bra si le i ros, nas “Pri me i ras Jor na das
Lu so-Brasileiras – Pro te ção Ju di ciá ria do Ambi en te
e do Con su mi dor”, pro mo vi das pelo Insti tu to Ibe -
ro-Americano de Di re i to do Con su mi dor, Bra sil, Insti -
tu to “O Di re i to por um Pla ne ta Ver de” (Law yers for a 
Gre en Pla net), Bra sil, Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os
– CEJ, Por tu gal e Cen tro de Estu dos Ambi en ta is e
de De fe sa do Con su mi dor do Mi nis té rio da Jus ti ça
de Por tu gal, re a li za do no Au di tó rio do Cen tro de
Estu dos Ju di ciá ri os – CEJ, Lis boa, Por tu gal, de 19 a 
22-6-96; Par ti ci pou do IV Con gres so Esta du al do Mi -
nis té rio Pú bli co do Rio Gran de do Sul, pa tro ci na do
pela Asso ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran -
de do Sul, re a li za do em Ca ne la, RS, de 26 a
30-6-96; Pro fe riu pa les tra no en con tro “A Pro te ção
dos Inte res ses Co le ti vos nos Pa í ses do Mer co sul",
pro mo vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran de do



Sul, que con tou com as pre sen ças dos Pro cu ra do -
res-Gerais da Argen ti na, Pa ra guai, Uru guai, Chi le e
Bo lí via, re a li za do no Au di tó rio do Ho tel Lage de Pe -
dra, Ca ne la, RS, em 28-6-96; Pre si diu e pro fe riu pa -
les tra no IV Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res
Re gi o na is Ele i to ra is so bre o tema “O Mi nis té rio Pú -
bli co Ele i to ral e as Ele i ções Mu ni ci pa is de 1996", re -
a li za do no Au di tó rio da Pro cu ra do ria Re gi o nal da
Re pú bli ca da 1ª Re gião e da PR/DF, Bra sí lia, de 26

a 28-6-1996; Par ti ci pou e pro fe riu pa les tra na aber -
tu ra do XI Con gres so Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co, 
pro mo vi do pela Con fe de ra ção Na ci o nal do Mi nis té -
rio Pú bli co _ CONAMP, re a li za do em Go iâ nia, GO,
de 23 a 24-9-96; Pre si diu, na qua li da de de Pre si -
den te de Hon ra, e pro fe riu con fe rên cia so bre o tema 
“O Mi nis té rio Pú bli co e a Glo ba li za ção da Eco no -
mia", no XIII Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res
da Re pú bli ca, pro mo vi do pela Asso ci a ção Na ci o nal
dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca, re a li za do na ci da de 
de Na tal, RN, de 30-10 a 3-11-96; Pro fe riu pa les tra
so bre o tema ”Mi nis té rio Pú bli co e a De fe sa do Con -
su mi dor", no XI Cur so Bra sil con de Di re i to do Con -
su mi dor, pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro de Po lí ti -
ca e Di re i to do Con su mi dor – BRASILCON e pela
Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli -
ca, re a li za da no au di tó rio da Fa cul da de de Di re i to
de Olin da, no dia 11-3-97; Pro fe riu con fe rên cia so -
bre o tema “Ação do Mi nis té rio Pú bli co da União na
De fe sa da Ordem Ju rí di ca, do Re gi me De mo crá ti co
e dos Inte res ses So ci a is e Indi vi du a is Indis po ní ve is", 
para os es ta giá ri os dos Cur sos de Altos Estu dos de
Po lí ti ca e Estra té gia da Esco la Su pe ri or de Gu er ra,
do Mi nis té rio do Exér ci to, no au di tó rio da Pro cu ra do -
ria-Geral da Re pú bli ca, em 23-6-97; Par ti ci pou, na
con di ção de Mem bro nato e Pre si den te ele i to, da
Re u nião Extra or di ná ria da Asso ci a ção Inte ra me ri ca -
na do Mi nis té rio Pú bli co, na ci da de do Mé xi co, de 8
a 12-8-1997, pre pa ra tó ria do X Con gres so Inte ra me -
ri ca no do Mi nis té rio Pú bli co a ser re a li za do no Bra -
sil; Par ti ci pou do 5º Encon tro dos Mi nis té ri os Pú bli -
cos do Cen tro Oes te e pro fe riu pro nun ci a men to so -
bre o tema “O Mi nis té rio Pú bli co na Pro te ção do Pa -
tri mô nio Pú bli co e So ci al”, pro mo vi do pela Asso ci a -
ção Sul Ma to-Grossense do Mi nis té rio Pú bli co e re a -
li za do no Pa lá cio Po pu lar da Cul tu ra, em Cam po
Gran de, MS, de 27 a 29-8-97; Par ti ci pou da 2ª Con -
fe rên cia Anu al da Inter na ti o nal Asso ci a ti on of Pro se -
cu tors, re a li za da em Otta wa, Ca na dá, de 3 a 5-9-97, 
es pe ci al men te como ex po si tor e de ba te dor no
Work shop so bre o tema “The Role of the Pro se cu tor 
in the Inves ti ga ti on Pro cess”; Par ti ci pou e pre si diu,

como Pre si den te de Hon ra, do XIV Encon tro Na ci o -
nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca, pro mo vi do pela

ANPR so bre o tema “O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral a
Ser vi ço da So ci e da de Bra si le i ra”, re a li za do em Belo
Ho ri zon te, MG, de 28-10 a 2-11-1997; Par ti ci pou, na 
con di ção de Mem bro nato e Pre si den te ele i to, da
Re u nião Extra or di ná ria da Asso ci a ção Inte ra me ri ca -
na do Mi nis té rio Pú bli co, pro fe rin do con fe rên cia so -
bre o tema “De li tos e Infra ções con tra o Meio Ambi -
en te”, re a li za da na ci da de do Mé xi co, de 25 a
27-11-1997; Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema “O
Mi nis té rio Pú bli co e a De fe sa da So ci e da de“, no 1º
Con gres so Ca pi xa ba do Mi nis té rio Pú bli co, re a li za do 
na ci da de de Gu a ra pa ri, ES, no Cen tro de Con ven -
ções, em 24 e 25-3-1998; Par ti ci pou e pro fe riu pro -
nun ci a men to na aber tu ra do ”II Encon tro Na ci o nal
so bre a atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral na
De fe sa das Co mu ni da des Indí ge nas e Mi no ri as", re -
a li za do em San ta rém, PA, de 14 a 16-4-1998; Par ti -
ci pou da ce ri mô nia de co me mo ra ção dos dois anos
de exis tên cia do “Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu -
ma nos”, re a li za da no Sa lão Les te do Pa lá cio do Pla -
nal to, em 13-5-1998; Par ti ci pou da “III Con fe rên cia
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos”, pro mo vi da pela Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu -
ta dos no Au di tó rio Ne reu Ra mos da que la Casa do
Con gres so Na ci o nal, pro fe rin do pro nun ci a men to na
ce ri mô nia de aber tu ra, Bra sí lia, DF, em 13-5-1998;
Par ti ci pou, e pro fe riu pro nun ci a men to na ce ri mô nia
de aber tu ra, do 12º Con gres so Na ci o nal do Mi nis té -
rio Pú bli co, pro mo vi do pela Con fe de ra ção Na ci o nal
do Mi nis té rio Pú bli co — CONAMP, re a li za do no
Cen tro de Con ven ções Edson Qu e i roz na ci da de de
For ta le za, CE, de 26 a 29-5-1998; Par ti ci pou, e pro -
fe riu pro nun ci a men to na aber tu ra, do I Encon tro Re -
gi o nal de Pro cu ra do res da Re pú bli ca, re a li za do em
Re ci fe, PE, em 20-8-1998; Par ti ci pou, na con di ção
de Mem bro do Co mi tê Exe cu ti vo e Vi ce-Presidente
da “3rd Annu al Con fe ren ce and Ge ne ral Me e ting of
lhe Inter na ti o nal Asso ci a ti on of the Pro se cu tors”, em 
Du blin, Irlan da, de 1º a 5-9-1998, e da ce ri mô nia
para ce le brar “The 50th Anni ver sary of the Uni ted
Na ti ons Uni ver sal De cla ra ti on of Hu man Rights”,
pre si din do ain da o Work shop so bre o tema “Cri mes
aga inst Chil dren”:  Ele i to Vi ce-Presidente da Inter na -
ti o nal Asso ci a ti on of Pro se cu tors, com man da to até
2001, em Du blin, Irlan da, 1998; Pro fe riu con fe rên cia
so bre o tema “O Mi nis té rio Pú bli co”, na Esco la Su -
pe ri or de Gu er ra – ESG, para os cur sos de Altos
Estu dos de Po lí ti ca e Estra té gia, Altos Estu dos de
Po lí ti ca e Estra té gia Mi li ta res e Su pe ri or de Inte li -



gên cia Estra té gi ca, re a li za da na sede da re fe ri da
es co la, no Rio de Ja ne i ro, em 24-9-1998; Par ti ci pou
do 1º Encon tro Re gi o nal em Ma té ria Cri mi nal _ 2ª e
3ª Re giões, re a li za do na Pro cu ra do ria da Re pú bli ca
no Esta do do Rio de Ja ne i ro, em 24-9-1998; Par ti ci -
pou, como Pre si den te de Hon ra, e pro fe riu pro nun ci -
a men to na ce ri mô nia de aber tu ra, do XV Encon tro
Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca, so bre o
tema “Mi nis té rio Pú bli co, Impu ni da de e Di re i tos Hu -
ma nos,” em Co man da tu ba, Ba hia, de 28-10 a
2-11-1998; Pro fe riu pa les tra so bre o tema “Ação do
Mi nis té rio Pú bli co da União na De fe sa da Ordem ju -
rí di ca, do Re gi me De mo crá ti co e dos Inte res ses so -
ci a is e in di vi du a is in dis po ní ve is,” em even to pro mo -
vi do pela Con sul to ria Ju rí di ca do Exér ci to, no au di tó -
rio do quar tel-general do exér ci to, Bra sí lia,
6-11-1998; par ti ci pou, e pro fe riu pro nun ci a men to na

aber tu ra, do III Encon tro Na ci o nal so bre a Atu a ção
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral na De fe sa das Co mu -
ni da des Indí ge nas e Mi no ri as, re a li za do na ci da de
de Ma ce ió-AL, no pe río do de 22 a 24-3-1999; Pro fe -
riu pa les tra de aber tu ra e par ti ci pou do 3º Encon tro
Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral so bre Meio
Ambi en te e Pa tri mô nio Cul tu ral, re a li za do em Bra sí -
lia, DF, de 5 a 9-4-1999; Pro fe riu pa les tra de aber tu -
ra e par ti ci pou do 1º Encon tro Re gi o nal de Pro cu ra -
do res com atu a ção na área cri mi nal da 1ª Re gião,
re a li za do em Bra sí lia-DF, nos dias 15 e 16-4-1999;
Com pa re ceu a au diên cia pú bli ca re a li za da pela Co -
mis são Espe ci al des ti na da a pro fe rir pa re cer à pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 96-A, de 1992,
que in tro duz mo di fi ca ções na Estru tu ra do Po der Ju -
di ciá rio, pro fe rin do pa les tra no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Bra sí lia-DF, 4-5-1999; Pro fe riu pa -
les tra de aber tu ra do II Encon tro em Ma té ria Cri mi -
nal _ 2ª e 3ª Re giões, re a li za do em São Pa u lo-SP,
em 21-5-1999; Pro fe riu pa les tra de aber tu ra na “II
Re u nión Extra or di ná ria de La Asso ci a tión Inte ra me -
ri ca na Del Mi nis té rio Pú bli co,” re a li za da em Bu e nos
Ai res, Argen ti na, no pe río do de 7 a 11 de agos to de
1999; Par ti ci pou da “4th Annu al Con fe ren ce and Ge -
ne ral Me e ting,” em Be i jing, Chi na, de 5 a 10 de se -
tem bro de 1999, pro mo vi da pela Inter na ti o nal Asso -
ci a ti on of Pro se cu tors e pro fe riu pa les tra em pa i nel
so bre o tema “Cor rup ti on,” com a par ti ci pa ção de re -
pre sen tan tes dos EUA, Fran ça, Chi na e de Pe ter
Ro o ke da “Trans pa rency Inter na ti o nal;” Par ti ci pou do 
2º Encon tro Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
so bre o tema “De fe sa do Con su mi dor e Ordem Eco -
nô mi ca,” em ou tu bro de 1999; Pro fe riu con fe rên cia
so bre o tema “A Re for ma do Ju di ciá rio e o Mi nis té rio 

Pú bli co como Órgão Essen ci al à Jus ti ça,” no 2º Sim -
pó sio de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Infra cons ti tu ci o nal
pro mo vi do pela 1ª Câ ma ra de Co or de na ção e Re vi -
são do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, re a li za do em Bra -
sí lia-DF, no pe río do de 25 a 27-10-1999; Par ti ci pou
como Pre si den te de Hon ra do XVI Encon tro Na ci o -
nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca, re a li za do na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, no pe río do de 28 a
2-11-1999; Pro fe riu dis cur so em ses são ex tra or di ná -
ria da Câ ma ra dos De pu ta dos para re u nião da Co -
mis são Ge ral para de ba te so bre Vi o lên cia e Se gu -
ran ça Pú bli ca no País, 18-11-1999; Par ti ci pou da
“Ope ra ção Man da ca ru,” pro mo vi da pelo Mi nis té rio
da Po lí ti ca Fun diá ria e do De sen vol vi men to Agrá rio
para con fis co de ter ras usa das para plan tio de ma -
co nha, pas san do a ser des ti na das à Re for ma Agrá -
ria, con for me a Cons ti tu i ção, no Mu ni cí pio de Sal -
gue i ro-PE, nos dias 4 e 5 de ja ne i ro de 2000; Par ti -
ci pou da as si na tu ra de con vê nio, como ob ser va dor
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para cons tru ção e ad -
mi nis tra ção de es ta be le ci men to pe nal es ta du al
como ca de ia pú bli ca de uso fe de ral (pri me i ra pe ni -
ten ciá ria fe de ral) no Esta do do Acre, en tre o Mi nis té -
rio da Jus ti ça, a Jus ti ça Fe de ral e o Go ver no da que -
le Esta do, em so le ni da de em Bra sí lia,, na que le Mi -
nis té rio, no dia 7 de ja ne i ro de 2000; Par ti ci pou da
Ses são So le ne no au di tó rio do ane xo I do Pa lá cio
do Pla nal to, no dia 9 de fe ve re i ro de 2000, na qual,
pelo Mi nis té rio Pú bli co da União, as si nou Con vê nio
com a Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas e o Ga bi ne te
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca para co o pe ra ção e re pas se de re cur sos e bens 
apre en di dos vi san do ao com ba te ao trá fi co de dro -
gas; Par ti ci pou do lan ça men to do “Pro je to Po lí go no
Le gal” e do “Pro je to Ter ra e Paz,” no mu ni cí pio de
Sal gue i ro-PE, pro mo vi do pelo Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to Agrá rio para er ra di ca ção do plan tio de
ma co nha na re gião, em par ce ria com a Se cre ta ria
Na ci o nal Anti dro gas, o Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti -
tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca e o Go ver no
do Esta do de Per nam bu co, nos dias 13 e 14 de fe -
ve re i ro de 2000; Par ti ci pou e pro fe riu a pa les tra de
aber tu ra no Se mi ná rio “15 Anos de Ação Ci vil Pú bli -
ca — Po lê mi cas e Con tro vér si as, Evo lu ção Le gis la -
ti va e Ten dên ci as Ju ris pru den ci a is,” pro mo vi do pelo
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e a Fun da ção Pro cu ra dor
Pe dro Jor ge de Melo e Sil va, na ci da de de São Pa u -
lo-SP, de 12 a 13 de ju nho de 2000; Pre si diu o
“Encon tro e a Ses são So le ne de Insta la ção da
Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co da União,” cri -
a da por pro je to de lei de sua ini ci a ti va, re a li za dos



em Bra sí lia, no au di tó rio e de pen dên ci as da Esco la
de Admi nis tra ção Fa zen dá ria, no pe río do de 14 a 16 
de ju nho de 2000, trans mi ti dos por te le con fe rên cia
para todo o País, oca sião em que fo ram as si na dos
con vê ni os com a Uni ver si da de de Bra sí lia, o De par -
ta men to de Impren sa Na ci o nal, a Esco la de Admi -
nis tra ção Fa zen dá ria e a Fun da ção Esco la Su pe ri or
do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri -
os; Par ti ci pou do VI Con gres so Esta du al do Mi nis té -
rio Pú bli co do Rio Gran de do Sul e da Re u nião do
Con se lho Na ci o nal dos Pro cu ra do res-Gerais de Jus -
ti ça e da Con fe de ra ção Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli -
co, em Ca ne la/RS, de 28 a 30 de ju nho de 2000;
Par ti ci pou da “5th Annu al Con fe ren ce and Ge ne ral
Me e ting,” em Cape Town, South Áfri ca, de 3 a 8 de
se tem bro de 2000, pro mo vi da pela Inter na ti o nal
Asso ci a ti on of Pro se cu tors so bre o tema “Hu man

Rights and the Pro se cu tor & The Role of the Pro se -
cu tor in the New Mil len ni um” e pro fe riu pa les tra em
work shop so bre as Amé ri cas; Par ti ci pou do Encon -
tro Na ci o nal de Pro cu ra do res da Re pú bli ca com Atu -
a ção na Área Cri mi nal, re a li za do no au di tó rio da
Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do de Per nam bu -
co, de 13 a 15-9-2000; Pro fe riu con fe rên cia so bre o
tema “O Mi nis té rio Pú bli co da União” na Esco la de
Co man do e Esta do-Maior da Ae ro náu ti ca
(ECEMAR), re a li za do no Au di tó rio da que la es co la,
na ci da de do Rio de Ja ne i ro, 25-9-2000; Pre si diu a
Mesa e par ti ci pou do Encon tro de Pro cu ra do res e
Ju í zes Fe de ra is so bre o tema “Jus ti ça e Sa ú de na
Edu ca ção,” re a li za do no au di tó rio do Othon Pá la ce
Ho tel, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, 26 e 27-9-2000;
Par ti ci pou e pre si diu o “I Encon tro do Mi nis té rio Pú -
bli co da União,” pro mo vi do pela Esco la Su pe ri or do
MPU, em Bra sí lia, no pe río do de 9 a 11 de ou tu bro
de 2000; Par ti ci pou do “Se mi ná rio so bre Co o pe ra -
ção Ju di ciá ria Inter na ci o nal,” pro mo vi do pela Asso ci -
a ção dos Ju í zes Fe de ra is do Bra sil e ANPR, em São 
Pa u lo, 5 e 6 de abril de 2001.

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS
CONFERÊNCIAS E CONGRESSOS:

Se mi ná rio de Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co, com
a par ti ci pa ção de vá ri os con fe ren cis tas, re a li za do em
ou tu bro de 1967, no Sa lão No bre da Fa cul da de de Di -
re i to de Re ci fe (1967); Se mi ná rio so bre “Dis cri mi na -
ção de Ter ras De vo lu tas,” pro mo vi do pela Pro cu ra do -
ria Ge ral do INCRA, re a li za do no pe río do de 19 a 24
de ju lho de 1973 (1973); Se mi ná rio de Pro fes so res
so bre Di dá ti ca no Ensi no Uni ver si tá rio, re a li za do em
no vem bro de 1973, na Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra -

sí lia (1973); Se mi ná rio de Pro fes so res so bre o Ensi no 
Ju rí di co, re a li za do em agos to de 1975, na Fa cul da de
de Di re i to da Uni ver si da de do Dis tri to Fe de ral (1975);
Encon tro so bre a obra con cer nen te às Re la ções
Inter na ci o na is, do Pro fes sor Karl De utsch, da Har -
vard Uni ver sity, re a li za do em agos to de 1980; Encon -
tro so bre a obra re la ti va à Eco no mia Po lí ti ca do Pro -
fes sor John Ken neth Gal bra ith da Har vard Uni ver sity,
re a li za da em agos to de 1980, com a par ti ci pa ção do
au tor, na Uni ver si da de de Bra sí lia (1980); Se mi ná rio
so bre o Tema “O Pro ces so Ele i to ral Ame ri ca no,” re a -
li za do em agos to de 1984, no au di tó rio da Casa Tho -
mas Jef fer son, com a par ti ci pa ção de mem bros do
Con gres so Na ci o nal e Pro fes so res da Uni ver si da de
de Bra sí lia, ten do como ex po si to res o Prof. Step hen
J. Wa i ner, Pro fes sor de Ciên cia Po lí ti ca da Ge or ge
Was hing ton Uni ver sity, na Ca pi tal Ame ri ca na o Pro -
fes sor Mark Bis now, Ex-Assessor do Can di da to à
Pre si dên cia dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca John B.
Ander son; e o Jor na lis ta Ri chard Fos ter do Wall Stre -
et Jour nal (1984); Se mi ná rio de Pro fes so res so bre O 
Di re i to Cons ti tu ci o nal Ame ri ca no, re a li za do em se -
tem bro de 1984 na Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si -
da de de Bra sí lia, ten do como ex po si tor o es cri tor e
es pe ci a lis ta Pro fes sor Ber nard Schwartz, da New
York Uni ver sity (1984); Se mi ná rio Co me mo ra ti vo dos
Cin qüen ta Anos do Man da do de Se gu ran ça, re a li za -
do em de zem bro de 1994, no Au di tó rio Jo a quim Na -
bu co da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
Bra sí lia, ten do par ti ci pa do como Pro fes sor Expo si tor
e De ba te dor (1984); I Ci clo de Con fe rên ci as so bre a
Nova Cons ti tu i ção Bra si le i ra, re a li za do na Fa cul da de
de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia, no pe río do de
ou tu bro a de zem bro de 1986, com a par ti ci pa ção de
mem bros da Co mis são Pro vi só ria de Estu dos Cons ti -
tu ci o na is, atu an do na con di ção de Pro fes sor Co or de -
na dor e De ba te dor (1986); Con fe rên cia pro fe ri da em
22 de ja ne i ro de 1987 para os alu nos da Fa cul da de
de Di re i to da St. Tho mas Uni ver sity, na Fló ri da, a con -
vi te do Pro fes sor Si eg fri ed Wi ess ner, so bre o tema
“Inter na ti o nal Bu si ness Tran sac ti ons” (1987); Sim pó -
si os so bre os te mas “A Se pa ra ção dos Po de res Go -
ver na men ta is como Ga ran tia de Li ber da de,” “A Inde -
pen dên cia do Ju di ciá rio,” e  “Os Di re i tos e Ga ran ti as
Indi vi du a is na Cons ti tu i ção,” re a li za dos na Casa Tho -
mas Jef fer son, a par tir de abril de 1987, por oca sião
das co me mo ra ções do bi cen te ná rio da Cons ti tu i ção
Ame ri ca na, com a par ti ci pa ção dos Pro fes so res John
S. Ba ker, da Uni ver si da de de Lou i si a na, e Nel son
Ong, da Uni ver si da de de New Ro chel le, além do Juiz
Abner Mik va, do Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos do Cir -



cu i to do Dis tri to de Co lum bia, em Was hing ton, D.C.
(1987); Sim pó sio so bre o tema “Ra í zes e Evo lu ção do 
Di re i to Cons ti tu ci o nal Ame ri ca no,” re a li za do na Casa
Tho mas Jef fer son em agos to de 1987, como par te
das co me mo ra ções do bi cen te ná rio da Cons ti tu i ção
Ame ri ca na, par ti ci pan do como pro fes sor de Di re i to
Cons ti tu ci o nal da Uni ver si da de de Bra sí lia de pa les -
tra via sa té li te, pelo sis te ma Worl dnet, com o Pro fes -
sor Ellis Katz, da Tem ple Uni ver sity, di re ta men te de
Was hing ton, D.C, e ou tros Pro fes so res de Di re i to
Cons ti tu ci o nal em São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro (1987);
Sim pó sio so bre o tema “Aspec tos Cri mi na is dos Di re i -
tos do Au tor, do Réu e das Tes te mu nhas,” re a li za do
na Casa Tho mas Jef fer son, em 22 de abril de 1991,
com a par ti ci pa ção via sa té li te pelo sis te ma Worl dnet, 
di re ta men te de Was hing ton, D.C., do Pro fes sor Nat -
han Le win, Ex-Deputy Attor ney Ge ne ral dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca (1991); Par ti ci pou do Encon tro
dos Cor re ge do res Re gi o na is da Jus ti ça Ele i to ral, re a -
li za do no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, no pe río do de 18 
a 20 de mar ço de 1992 (1992); Pro fe riu Pa les tra no
Sim pó sio so bre a Re vi são Cons ti tu ci o nal e o Ple bis ci -
to so bre a For ma e o Sis te ma de Go ver no, pro mo vi do
pelo Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, re a li za do na sede do ór gão em Bra sí lia, nos
dias 25 e 26 de ju nho de 1992 (1992); Sim pó sio so bre 
o tema “Ele i ções nos Esta dos Uni dos: O Pa pel dos
Par ti dos Po lí ti cos” re a li za do na Casa Tho mas Jef fer -
son, 4 de agos to de 1992, com a par ti ci pa ção via sa -
té li te pelo sis te ma Worl dnet, di re ta men te de Was -
hing ton, DC., do Dr. Paul Rund quist, pes qui sa dor do
Ser vi ço de Pes qui sa do Con gres so dos Esta dos Uni -
dos (1992); Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema “Cri -
mes Ele i to ra is”, no Se mi ná rio de Di re i to Ele i to ral,
pro mo vi do pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Se -
ção da Ba hia, no pe río do de 17 a 20 de agos to de
1992 (1992);  Par ti ci pou do Se mi ná rio Inter na ci o nal
so bre o tema ”A Pro te ção da Pes soa Hu ma na no Di -
re i to Inter na ci o nal Con tem po râ neo“, pro mo vi do pelo
Insti tu to Inte ra me ri ca no de Di re i tos Hu ma nos, Co mi tê 
Inter na ci o nal da Cruz Ver me lha e Alto-Comissariado
das Na ções Uni das para os Re fu gi a dos, re a li za do no
au di tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, nos dias 5 e 6 de
no vem bro de 1992; Pro fe riu pa les tra so bre o tema ”O
Re gi me De mo crá ti co e os Sis te mas Ele i to ral e Par ti -
dá rio" no Se mi ná rio Inte ra me ri ca no so bre Edu ca ção
Cí vi ca Bá si ca – Sis te mas e Pro ces sos Ele i to ra is
Com pa ra dos, pro mo vi do pela Orga ni za ção dos Esta -
dos Ame ri ca nos, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
e Uni ver si da de de Bra sí lia, re a li za do no au di tó rio do
Ita ma ra ti de 7 a 11 de no vem bro de 1992; Par ti ci pou

do Encon tro dos Pre si den tes e Cor re ge do res da Jus -
ti ça Ele i to ral re a li za do no au di tó rio do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral, nos dias 21 e 22 de ou tu bro de 1993;
Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema ”Di re i tos Hu ma nos 
e Di re i tos Po lí ti cos”, em Se mi ná rio pro mo vi do pelo
Insti tu to Inte ra me ri ca no de Di re i tos Hu ma nos in ti tu la -
do ”A Incor po ra ção das Nor mas Inter na ci o na is de
Pro te ção no Di re i to Bra si le i ro“, re a li za do no Con gres -
so Na ci o nal, nos dias 3, 4 e 5 de no vem bro de 1993;
Pro fe riu Con fe rên cia no II Encon tro dos Ma gis tra dos
Ele i to ra is do Pará so bre o tema ”As Ele i ções Ge ra is e
Pre si den ci a is de 1994“ re a li za do em Be lém, nos dias
9 e 10 de de zem bro de 1993; Pro fe riu Pa les tra so bre
o tema ”As Ele i ções Pre si den ci a is de 1994“, no Se mi -
ná rio Ele i ções 94 – A Vi tó ria do Pla ne ja men to, re a li -
za do em Bra sí lia, no pe río do de 4 a 12 de abril de
1994, pro mo vi do pelo Jor nal de Bra sí lia em co la bo -
ra ção com o Sin di ca to das Agên ci as de Pro pa gan da
do Dis tri to Fe de ral (1994); Pro fe riu Con fe rên cia so bre 
o tema ”As Ele i ções Ge ra is e Pre si den ci a is de 1994",
no I Encon tro Re gi o nal Ele i to ral pro mo vi do pela
Asso ci a ção dos Ma gis tra dos e pela Esco la da Ma gis -
tra tu ra do Esta do de Ron dô nia, re a li za do em Por to
Ve lho, nos dias 15 e 16 de se tem bro de 1994; Pro fe -
riu con fe rên cia so bre o tema ”A Ju di ci a li za ção da Po -
lí ti ca”, no 4º Encon tro Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu ci o -
nal, pro mo vi do pelo Insti tu to Pi men ta Bu e no, Asso ci -
a ção Bra si le i ra de Cons ti tu ci o na lis tas e Fa cul da de de 
Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo, re a li za do no
Sa lão No bre da USP, São Pa u lo – SP, em 2-9-95;
Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema ”O Ju di ciá rio e o
Mi nis té rio Pú bli co na Re for ma Cons ti tu ci o nal“, no Se -
mi ná rio Per ma nen te de Di re i to Cons ti tu ci o nal, re a li -
za do no Au di tó rio Jo a quim Na bu co, Uni ver si da de de
Bra sí lia, pro mo vi do pela Fa cul da de de Di re i to da
UnB, Bra sí lia – DF, em 26-10-95; Pre si diu o Pa i nel
”Aspec tos Mo der nos da Te o ria Ge ral da Res pon sa bi -
li da de Ci vil – Par te I“, que con tou com os se guin tes
ex po si to res: Ati lio Ani bal Alte ri ni (Argen ti na); Ge ra int
Ho wells (Re i no Uni do); Lain Ram say (Ca na dá) e Ru -
bén Stig 1itz (Argen ti na), du ran te o Con gres so Inter -
na ci o nal de Res pon sa bi li da de Ci vil (Con su mi dor,
Meio Ambi en te e Da no si da de Co le ti va: Fa zen do Jus -
ti ça no Ter ce i ro Mi lê nio), pro mo vi do pela Asso ci a ção
dos Ma gis tra dos Bra si le i ros – AMB, e or ga ni za do
pelo Insti tu to Ibe ro-Americano de Di re i to do Con su mi -
dor, Asso ci a ção O Di re i to por um Pla ne ta Ver de
(Law yers for a Gre en Pla net) e Insti tu to Bra si le i ro de
Po lí ti ca e Di re i to do Con su mi dor – BRASILCON, re a -
li za do em Blu me nau – SC, em 30-10-95; Pre si diu, na
qua li da de de Pre si den te de Hon ra, e pro fe riu a con fe -



rên cia ”O Mi nis té rio Pú bli co no Ter ce i ro Mi lê nio”, no
XII Encon tro Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli -
ca, pro mo vi do pela Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro cu -
ra do res da Re pú bli ca – ANPR, re a li za do em Cu ri ti ba
– PR, de 31-10 a 5-11-95; Pre si diu o Sim pó sio e fez
pro nun ci a men to so bre “Re cur sos de Na tu re za Extra -
or di ná ria e Ação Co le ti va“, pro mo vi do pelo Mi nis té rio
Pú bli co do Tra ba lho, re a li za do no Au di tó rio da Sede
da Pro cu ra do ria-Geral do Tra ba lho, Bra sí lia – DF, em
6-11-95; Pro fe riu pa les tra no Pa i nel so bre o tema ”So -
lu ções Alter na ti vas de Li tí gi os”, no Se mi ná rio ”Re for -
ma do Po der Ju di ciá rio”, pro mo vi do pelo Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça, re a li za do no Au di tó rio do STJ, Bra -
sí lia – DF, em 23-11-95; Pro fe riu pa les tra so bre o
tema ”Con tro le Ju ris di ci o nal de Cons ti tu ci o na li da de:
Ori gem His tó ri ca e Evo lu ção da Dou tri na no Bra sil e
no Di re i to Com pa ra do”, na aber tu ra do 1º Sim pó sio
de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Infra cons ti tu ci o nal, pro mo -
vi do pela 1ª Câ ma ra de Co or de na ção e Re vi são do
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, re a li za do no Au di tó rio da
Pro cu ra do ria Re gi o nal da Re pú bli ca, Bra sí lia – DF,
no pe río do de 11 a 13-12-95; Pre si diu o Ci clo de Pa -
les tras re a li za do pela Pro cu ra do ria Re gi o nal e Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca no Esta do de Per nam bu co, em
co me mo ra ção ao Dia do Mi nis té rio Pú bli co, re a li za do
no au di tó rio da Pro cu ra do ria Re gi o nal da Re pú bli ca,
Re ci fe – PE, em 15-12-95; Pro fe riu con fe rên cia so bre
o tema ”A Imple men ta ção das Nor mas de Di re i to
Ambi en tal no Bra sil: O Pa pel do Mi nis té rio Pú bli co”,
no Sim pó sio ”Sus ta i na ble De ve lop ment in La tin Ame -
ri can Ra in fo rest and the Role of the Law”, pro mo vi do
pelo Insti tu to ”O Di re i to por um Pla ne ta Ver de“ (Law -
yers for a Gre en Pla net), Uni ver si da de do Te xas,
EUA, in ter na ci o nal Law So ci ety, Envi ron men tal Law
So ci ety e Te xas Envi ron men tal Law Jour nal , re a li za -
do na Uni ver si da de do Te xas, Aus tin, Te xas, EUA, de 
26-2 a 4-3-96; Pre si diu o Con gres so Bra si le i ro de Di -
re i to Pro ces su al, pro fe rin do a con fe rên cia ”O De vi do

Pro ces so Le gal“, pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Estu dos do Di re i to – IBED, Fa cul da de de Di re i to
do Re ci fe, Fa cul da de de Di re i to de Olin da e Bu re au
Ju rí di co – De sen vol vi men to Pro fis si o nal, re a li za do
no Cen tro de Con ven ções do Re ci fe, Re ci fe – PE,
de 25 a 26-3-96; Pro fe riu Aula Mag na so bre o tema
”A Cons ti tu i ção Fe de ral e o De vi do Pro ces so Le gal
no Esta do De mo crá ti co de Di re i to“, na aber tu ra do
ano le ti vo de 1996, nas Fa cul da des Me tro po li ta nas
Uni das – Fa cul da de de Di re i to, re a li za da no sa lão
no bre das Fa cul da des Me tro po li ta nas Uni das/São
Pa u lo, São Pa u lo – SP, em 29-3-96; Pro fe riu pa les tra 
so bre o tema ”Vi são Ju rí di co-institucional“, no Se mi -

ná rio Na ci o nal Por Uma Nova Ordem Mun di al – O
Esta do de Di re i to e o De sen vol vi men to Sus ten tá vel,
pro mo vi do pela 4ª Câ ma ra de Co or de na ção e Re vi -
são do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, re a li za do no Au di -
tó rio da Pro cu ra do ria Re gi o nal da Re pú bli ca, Bra sí -
lia – DF, em 18-4-96; Pro fe riu con fe rên cia so bre ”A
Qu es tão do Fi nan ci a men to de Cam pa nhas e a Pro -
pa gan da Ele i to ral”, no Se mi ná rio so bre Di re i to Ele i -
to ral, pro mo vi do pela Uni ver si da de Ban de i ran te de
São Pa u lo, com apo io da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – OAB/SP, re a li za do no Cam pus MC da Uni -
bam, São Pa u lo – SP, em 20-4-96; Pro fe riu pa les tra 
so bre o tema ”Jus ti ça e So ci e da de Mo der na“, no
VIII Fó rum Na ci o nal, pro mo vi do pelo Insti tu to Na ci o -
nal de Altos Estu dos – INAE, re a li za do no Au di tó rio
do BNDES, Rio de Ja ne i ro – RJ, em 14-5-96; Pro fe -
riu con fe rên cia so bre ”Con tro le da Cons ti tu ci o na li da -
de: Bra sil e Esta dos Uni dos“, no II Fó rum Na ci o nal
so bre Pro ces so e Cons ti tu i ção, pro mo vi do pelo Insti -
tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal – IBDC, São
Pa u lo – SP, em 15-6-96; Pro fe riu pa les tra de aber -
tu ra e re a li zou con fe rên cia na so le ni da de de en cer -
ra men to do Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to
(Cons ti tu ci o nal, Admi nis tra ti vo e Tri bu tá rio), oca sião
em que foi pro fe ri da a pa les tra ”Cons ti tu i ção e Di re i -
tos Fun da men ta is”, pelo Pro fes sor J. J. Gu mes Ca -
no ti lho, Pro fes sor Ca te drá ti co da Uni ver si da de de
Co im bra, Por tu gal, pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i -
ro de Estu dos Ju rí di cos – IBED, Bu re au Ju rí di co –
De sen vol vi men to Pro fis si o nal, Insti tu to Ame ri ca no
de Di re i to (Ame ri can Insti tu te of Law), Fa cul da de de
Di re i to do Re ci fe e Con fe de ra ção Na ci o nal do Mi nis -
té rio Pú bli co – CONAMP, re a li za do no Cen tro de
Con ven ções do Esta do de Per nam bu co, Re ci fe –
PE, em 24-8-96; Pro fe riu pa les tra so bre o tema ”O
Mi nis té rio Pú bli co no Li mi ar do Sé cu lo XXI“, no XIII
Se mi ná rio Roma — Bra sí lia, no au di tó rio Jo a quim
Na bu co da Uni ver si da de de Bra sí lia, em 22-8-96;
Par ti ci pou da XVI Con fe rên cia Na ci o nal dos Advo -
ga dos, pro mo vi da pelo Con se lho Fe de ral da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, re a li za da no Cen tro de
Con ven ções Edson Qu e i roz, For ta le za – CE, de 1º a 
3-9-96, e es pe ci al men te do pa i nel so bre o tema ”De -
fen so ria e Advo ca cia Pú bli cas“ e dos de ba tes da Tri -
bu na Li vre, so bre o tema ”O Esta do in fra tor“, or ga ni -
za dos pela Co mis são Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos 
da OAB; Pro fe riu Con fe rên cia so bre o tema ”Glo ba li -
za ção e Ci da da nia”, no 46º Encon tro de Li de res e
Pes so as com Po der De ci só rio, pro mo vi do pela
Asso ci a ção Cul tu ral da Arqui di o ce se do Rio de Ja -
ne i ro, re a li za do sob a di re ção e co or de na ção do



Car de al Arce bis po Dom Eu gê nio Sa les, no Cen tro
de Estu dos e For ma ção do Su ma ré, Rio de Ja ne i ro
– RJ, em 6-9-96; Par ti ci pou do ”V Encon tro de Cor -
tes Su pre mas do Cone Sul“, pro mo vi do pelo Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral e re a li za do na ci da de de Ouro
Pre to – MG, em 19-6-96; Par ti ci pou do ”I Con gres so 
Inter na ci o nal de Di re i to Co mu ni tá rio – So lu ção de
Con tro vér si as no Mer co sul“, pro mo vi do pela Esco la
Na ci o nal da Ma gis tra tu ra – ENM, Insti tu to Inte ra me -
ri ca no de Estu dos Ju rí di cos so bre o Mer co sul –
JURISUL, Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros – 
AMB, e Asso ci a ção Pa u lis ta dos Ma gis tra dos –
APAMAGIS, re a li za do na ci da de de Ouro Pre to –
MG, em ju nho de 1996; Pro fe riu pa les tra no 5º
Encon tro Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu ci o nal, so bre o 
tema ”Di re i tos Hu ma nos Fun da men ta is”, pro mo vi do
pelo Insti tu to Pi men ta Bu e no – Asso ci a ção Bra si le i -
ra de Cons ti tu ci o na lis tas, re a li za do no Sa lão No bre
da Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de São
Pa u lo, São Pa u lo – SP, em 21-9-96; Pro fe riu con fe -
rên cia na Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
Yale (EUA), so bre o tema ”De mo cracy and Pro tec ti -
on of Hu man Rights in the Bra zi li an Cons ti tu ti on of
1988”, em sim pó sio or ga ni za do pelo Po licy Sci en ces 
Annu al Insti tu te, em New Ha ven, Con nec ti cut, EUA,
de 23 a 28-10-96; Pro fe riu con fe rên cia so bre o tema 
”De vi do Pro ces so Le gal“, no II Sim pó sio Na ci o nal de 
Di re i to Pú bli co, pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Di re i to Cons ti tu ci o nal – IBDC, re a li za do na ci da -
de de São Pa u lo – SP, de 8 a 9-11-96; Pro fe riu con -
fe rên cia so bre o tema ”O Di re i to Ambi en tal e o De -
sen vol vi men to Eco lo gi ca men te Sus ten tá vel: Pers -
pec ti vas do Novo Mi nis té rio Pú bli co na Inte gra ção
La ti no-Americana“, no IX Con gres so Inte ra me ri ca no
do Mi nis té rio Pú bli co, pro mo vi do pela Asso ci a ção
Inte ra me ri ca na do Mi nis té rio Pú bli co, re a li za do na
ci da de de Ca ra cas, Ve ne zu e la, de 23 a 27-11-96;
Pro fe riu con fe rên cia so bre o tema ”Cláu su las Pé tre -
as na Cons ti tu i ção Bra si le i ra“, no Con gres so Inter -
na ci o nal de Di re i to Pú bli co, pro mo vi do pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Estu dos do Di re i to – IBED, Fe de ra ção
Ibe ro-Americana de Advo ga dos, Insti tu to
Pan-Americano de Di re i to Com pa ra do, Uni ver si da de

Fe de ral de Per nam bu co – UFPE, Fa cul da de de Di -
re i to da Pa ra í ba – UFPB, Uni ver sity of Mi a mi Scho ol 
of Law e Esco la Na ci o nal da Ma gis tra tu ra, re a li za do
na Uni ver si da de de Mi a mi, Fló ri da, EUA, de 30-11 a
3-12-96; Par ti ci pou do XVIII Con gres so Bra si le i ro de 
Di re i to Cons ti tu ci o nal, pro mo vi do pelo Insti tu to Bra -
si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal, como de ba te dor no
Pa i nel ”Nor mas Cons ti tu ci o na is, Hi e rar quia, Inter -

pre ta ção e Cláu su las Pé tre as”, re a li za do em São
Pa u lo – SP, no pe río do de 21 a 23-5-97; Par ti ci pou
do 1º Fó rum Na ci o nal de De ba tes so bre o Po der Ju -
di ciá rio, como de ba te dor no Pa i nel ”Aspec tos, Nú -
me ros e Ca u sas da Cri se do Ju di ciá rio”, re a li za do
no au di tó rio do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em
Bra sí lia – DF, em 13-6-97; Pre si diu e pro fe riu pro -
nun ci a men to na aber tu ra do ”Se mi ná rio so bre Mi no -
ri as e Dis cri mi na ção“, pro mo vi do pela Pro cu ra do ria
Fe de ral dos Di re i tos do Ci da dão, Insti tu to Tan cre do
Ne ves e Insti tu to Fri e drích Na u mann, re a li za do no
au di tó rio do Ita ma raty, Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, de 25 a 27-8-97; Pro fe riu pa les tra so bre
o tema ”Admi nis tra ção Pú bli ca e Cor rup ção”, na 1ª 
Con fe rên cia Inter na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos,

pro mo vi da pelo Con se lho Fe de ral da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil, re a li za da no Cen tro de Con -
ven ções Ulis ses Gu i ma rães, em Bra sí lia, DF, em
15-9-97; Pro fe riu con fe rên cia so bre o tema “A Re for -
ma do Po der Ju di ciá rio”, no 6º Encon tro Na ci o nal de 
Di re i to Cons ti tu ci o nal, pro mo vi do pela Asso ci a ção
Bra si le i ra de Cons ti tu ci o na lis tas – Insti tu to Pi men ta
Bu e no e Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
São Pa u lo, re a li za do no sa lão no bre da que la Fa cul -
da de de Di re i to no Lar go de São Fran cis co, São Pa -
u lo, em 20-9-97; Pre si diu o Con gres so Bra si le i ro de
Di re i to Pri va do (ci vil, co mer ci al e tra ba lhis ta), pro fe -
rin do con fe rên cia so bre o tema “Ten dên ci as do Di re -
i to Pri va do e os No vos Mo vi men tos So ci a is”, pro mo -
vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro de Estu dos Ju rí di cos –
IBED e Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, e re a li za do
no Cen tro de Con ven ções do Esta do de Per nam bu -
co, Re ci fe, PE, de 1º a 4-10-97; Pro fe riu con fe rên cia
so bre o tema “Con tro le da Cons ti tu ci o na li da de ”, no
III Sim pó sio Na ci o nal de Di re i to Pú bli co, pro mo vi do
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal –
IBDC, re a li za do em São Pa u lo, SP, em 4-10-97; Par -
ti ci pou do Se mi ná rio a Re for ma do Po der Ju di ciá rio,
pro fe rin do pa les tra no Pa i nel so bre o tema “Con tro le 
de Cons ti tu ci o na li da de ”, re a li za do no au di tó rio do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de Go iás, Go iâ nia, em 
10.10.1997; Pro fe riu con fe rên cia so bre o tema “O
Con tro le Ju ris di ci o nal de Cons ti tu ci o na li da de das
Leis ”, no au di tó rio da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – Sec ção de Per nam bu co, Re ci fe , PE, em
17-10-1997; Pro fe riu con fe rên cia na Fa cul da de de
Di re i to da Uni ver si da de de Yale (EUA), so bre o tema 
“Bra zi li an De mo cracy and the Ge ne ral and Pre si -
den ti al Elec ti ons of 1998", em sim pó sio or ga ni za do
pelo Po licy Sci en ces Annu al Insti tu te, em New Ha -
ven, Con nec ti cut, Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de 20 



a 26-11-1997; Pro fe riu aula mag na no sa lão no bre
da Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, ina u gu ral do ano 
le ti vo dos Cur sos Ju rí di cos, so bre o tema ”O Di re i to
Com pa ra do Cons ti tu ci o nal: A Su pre ma Cor te dos
Esta dos Uni dos", Re ci fe, PE, em 2-3-98; Par ti ci pou
do 1º Con gres so Inte ra me ri ca no de Di re i to do Con -
su mi dor e do 4º Con gres so Bra si le i ro de Di re i to do
Con su mi dor, pro fe rin do sa u da ção, em nome do Mi -
nis té rio Pú bli co Bra si le i ro, aos con fe ren cis tas na ci o -
na is e es tran ge i ros e par ti ci pan tes do con cla ve, pro -
mo vi dos pe los Insti tu to Bra si le i ro de Política e Di re i -
to do Con su mi dor – BRASILCON, Insti tu to Ibe ro a -
me ri ca no de Di re i to do Con su mi dor, Asso ci a ção
Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Re pú bli ca – ANPR,
Con fe de ra ção Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co –
CONAMP, Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros
– AMB, Asso ci a ção dos Ju i zes Fe de ra is – AJUFE e
Esco la Na ci o nal da Ma gis tra tu ra, re a li za dos na ci da -
de de Gra ma do, RS, no pe río do de 8 a 11-3-1998;
Par ti ci pou de Mesa Re don da Inter na ci o nal de Di re i -
to Cons ti tu ci o nal, com a par ti ci pa ção de pro fes so res 
cons ti tu ci o na lis tas bra si le i ros, eu ro pe us e nor -
te-americanos, mem bros da Inter na ti o nal Asso ci a ti -
on of Cons ti tu ti o nal Law, pro mo vi da pelo Insti tu to Pi -
men ta Bu e no – Asso ci a ção Bra si le i ra de Cons ti tu ci -
o na lis tas, no sa lão no bre da Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de de São Pa u lo – USP, no Lar go de
São Fran cis co, São Pa u lo, de 2 a 4-4-1998; Pro fe riu 
con fe rên cia no II Con gres so Bra si le i ro de Di re i to Tri -
bu tá rio e Admi nis tra ti vo so bre o tema, “Li mi ta ções
Cons ti tu ci o na is ao Po der de Tri bu tar ”, pro mo vi do
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Estu dos Ju rí di cos – IBED
e Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, Re ci fe, PE, em
24-4-1998; Par ti ci pou do XIX Con gres so Bra si le i ro
de Di re i to Cons ti tu ci o nal: “10 Anos de Cons ti tu i ção”
pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti -
tu ci o nal – IBDC, em São Pa u lo, SP, pro fe rin do pa -
les tra so bre o tema “O Di re i to Co mu ni tá rio e o Des ti -
no das So be ra ni as: Evo lu ção do Mer co sul Har mo ni -
za ção e Inte gra ção com os Di re i tos Pú bli cos Na ci o -
na is”, em 22-5-1998; Pro fe riu con fe rên cia so bre o
tema “O Sis te ma Ju di ciá rio Bra si le i ro e o Mer co sul”,
no Ci clo Inter na ci o nal de Estu dos Mi nis tro Luiz Gal -
lot ti, re a li za do no au di tó rio do Tri bu nal Re gi o nal Fe -
de ral da 5ª Re gião, em Re ci fe, PE, de 3 a 5-8-1998;
Par ti ci pou do Lan ça men to Na ci o nal do Prê mio Só -
cio-Educando, em ce ri mô nia re a li za da no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, pro fe rin do pro nun ci a men to so bre
“Os Di re i tos da Cri an ça e do Me nor Infra tor”, em
13-8-1998; Par ti ci pou do I Encon tro Na ci o nal de
Exe cu ção Pe nal, pro fe rin do a con fe rên cia so bre o
tema “Re for ma do Có di go Pe nal, do Có di go de Pro -

ces so Pe nal e da Lei de Exe cu ção Pe nal”, re a li za do 
na Sala Mar tins Pen na, Te a tro Na ci o nal Cláu dio
San to ro, Bra sí lia, DF, em 17-8-1998; Par ti ci pou do
Con gres so So bre Di re i tos Fun da men ta is, em co me -
mo ra ção dos “50 Anos da De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos Hu ma nos e 10 Anos da Cons ti tu i ção Bra si -
le i ra de 1988 ”, pro mo vi do pelo jor nal Ga ze ta do
Povo, Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal e
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do
Pa ra ná, pro fe rin do con fe rên cia so bre o tema “A Le -
gi ti mi da de da Pro pos ta Cons ti tu ci o nal de 5 de ou tu -
bro de 1988, Dez Anos De po is ”, em Cu ri ti ba, PR,
de 24 a 28-8-1998; Par ti ci pou do XV Se mi ná rio Ro -
ma-Brasília, pro mo vi do pelo Go ver no do Dis tri to Fe -
de ral, Uni ver si da de de Bra sí lia, Con se lho Na ci o nal
de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co, Asso -
ci a zi o ne di Stu di So ci a li La ti no-Americani e Con si -
glio Na zi o na le del le Ri cer che, pro fe rin do pa les tra
so bre o tema “La ti ni da de e Inte gra ções Ju rí di cas

Con ti nen ta is”, no au di tó rio do Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça, Bra sí lia, DF, em 27-8-1998; Pro fe riu pa les -
tra no “I Con gres so Bra si li en se de Di re i to Cons ti tu -
ci o nal – Os 10 Anos da Cons ti tu i ção Fe de ral  em
De ba te: Ba lan ço e Pers pec ti vas”, re a li za do pelo
Insti tu to Bra si li en se de Di re i to Pú bli co – IBDP, em
23-10-1998; Pro fe riu pro nun ci a men to no en cer ra -
men to do “I Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre La va gem
de Di nhe i ro”, pro mo vi do pelo Ban co Cen tral do Bra -
sil, re a li za do no au di tó rio Otá vio Gou ve ia de Bu -
lhões – Ed. Sede ÍBACEN, em 4.12.1998; Pro fe riu
con fe rên cia so bre o tema “Au to no mia e Inde pen dên -
cia do Mi nis té rio Pú bli co na De fe sa da Ordem Ju rí di -
ca e do Re gi me De mo crá ti co Bra si le i ro”, no II
Encon tro Inter na ci o nal de Di re i to Com pa ra do pro -
mo vi do pela Uni ver si da de de Roma, Itá lia, de 13 a
17-12-1998; Pro fe riu a aula ina u gu ral da Se ma na de 
Di re i to Pú bli co pro mo vi da pela Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, so bre o tema
“Os Sis te mas de Con tro le Ju ris di ci o nal de Cons ti tu -
ci o na li da de Di fu so e Con cen tra do no Bra sil e no Di -
re i to Com pa ra do” em Cu ri ti ba, PR, em 15-3-1999;
Par ti ci pou do I Encon tro Dis tri tal de Órgãos Jú rí di -
cos, pro mo vi do pelo Tri bu nal de Con tas do Dis tri to
Fe de ral, e pro fe riu pa les tra so bre “O Pro ces so Le -
gis la ti vo De mo crá ti co e Con tro le da Cons ti tu ci o na li -
da de”, em 29-03-1999; Par ti ci pou como de ba te dor,
no Se mi ná rio Per ma nen te de De sen vol vi men to Me -
to do ló gi co de Li nhas de Pes qui sa, no pa i nel so bre o 
tema: “O Aces so à Jus ti ça e à sa tis fa tó ria pres ta ção
ju ris di ci o nal, com vis tas à Re for ma Ju di ciá ria”, pro -
mo vi do pela Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de



de Bra sí lia, no Au di tó rio Jo a quim Na bu co, Bra sí lia,
DF, em 3-5-1999; Par ti ci pou do XX Con gres so Bra -
si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal, sob o tema – “Pers -
pec ti vas do Di re i to Pú bli co para o Sé cu lo XXI”, sob
os aus pí ci os do Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti -
tu ci o nal – LBDC, ex pon do no pa i nel ver san do so bre 
“A Fun da ção de Con tro le do Mi nis té rio Público, Re -
pre sen ta ção da So ci e da de. O Mi nis té rio Pú bli co e o
Exer cí cio da Ação Ci vil Pú bli ca, Nova Lei Ambi en tal. 
Po der Ju di ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co”, re a li za do
em São Pa u lo, SP, no pe río do de 5 a 7-5-1999; Par -
ti ci pou do “Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre Di re i to da
Bi o di ver si da de”, pro mo vi do pelo Con se lho da Jus ti -
ça Fe de ral – Cen tro de Estu dos Ju di ciá ri os, re a li za -
do no au di tó rio do Su pe ri or Tri bu nal de Jús ti ça, Bra -
si lia, DF, no pe río do de 11 a 14-5-1999; Par ti ci pou
do Con gres so Mun di al de Di re i to Pro ces su al – “A
Cri se do Ju di ciá rio di an te da Glo ba li za ção, do
Impac to Tec no ló gi co e dos No vos Con fli tos So ci a is”, 
pro fe rin do Con fe rên cia so bre o tema “O Pa pel do
Esta do no Com ba te à Cri mi na li da de Vi o len ta”, re a li -
za da no Cen tro de Con ven ções – Te a tro Gu a ra ra -
pes, Re ci fe, PE, nos dias 19 e 20-5-1999; Par ti ci pou 
do 3º Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to Ambi en tal,
sob os aus pí ci os do Insti tu to “O Di re i to por um Pla -
ne ta Ver de” (Law yers for a Gre en Pla net), atu an do
como mo de ra dor no pa i nel “O Di re i to Ambi en tal e a
Pro te ção das Flo res tas no Sé cu lo XX”, re a li za do no
Edi fí cio sede da FIESP, São Pa u lo, SP, no pe río do
de 30 de maio a 2 de ju nho de 1999; Pro fe riu pa les -
tra so bre o tema “Re for ma do Po der Ju di ciá rio” no
even to III Jor na das Bra si le i ras de Di re i to Pro ces su al 
Ci vil, pro mo vi do pelo IBDP – Insti tu to Bra si le i ro de
Di re i to Pro ces su al re a li za do em Sal va dor/BA, no pe -
río do de 14 a 18 de ju nho de 1999; Pro fe riu pa les tra 
so bre o tema “Glo ba li za ção e Fe de ra lis mo” no 8º
Encon tro Na ci o nal de Di re i to Cons ti tu ci o nal, pro mo -
vi do pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Cons ti tu ci o na lis -
tas – Insti tu to Pi men ta Bu e no, em 27-8-1999; Par ti -
ci pou da XVII Con fe rên cia Na ci o nal dos Advo ga dos, 
pro mo vi da pelo Con se lho Fe de ral da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
so bre o tema: “Jus ti ça: Re a li da de e Uto pia”, re a li za -
da em agos to de 1999; Pro fe riu pa les tra in ti tu la da
“Os Prin ci pa is Te mas Ju rí di cos da Re pú bli ca ”, no
Yale Club of Bra zil, na ci da de de São Pa u lo, em 11
de no vem bro de 1999; Pro fe riu con fe rên cia so bre o
tema “Res pon sa bi li da de do Esta do por atos de in -
ter ven ção na Ati vi da de Eco nô mi ca”, no Con gres so
Inter na ci o nal de Di re i to (Cons ti tu ci o nal, Admi nis tra ti -
vo, Tri bu tá rio e Fi lo so fia do Di re i to), re a li za do em
Re ci fe – PE, nos dias 25 e 26-11-1999; Pro fe riu pa -

les tra ver san do so bre o tema “O Mi nis té rio Pú bli co
na Jus ti ça Ele i toral”, no Cur so de Aper fe i ço a men to
de Di re i to Ele i to ral para o ano 2000, re a li za do na
sede da Esco la Su pe ri or de Advo ca cia da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – Se ção de São Pa u lo,
São Pa u lo, SP, em 17-4-2000; Pre si diu o Pa i nel so -
bre o tema “Di re i to Bá si co de Aces so ao Con su mo”,
no 5º Con gres so Bra si le i ro e 3º Con gres so Mi ne i ro
de Di re i to do Con su mi dor, pro mo vi do pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Po lí ti ca e Di re i to do Con su mi dor, Belo
Ho ri zon te, MG, em 3-5-2000; Pro fe riu Con fe rên cia
so bre o tema “O Mo der no Di re i to Pe nal e o Pro ces -
so Pe nal”, no I Con gres so das Amé ri cas de Ciên ci as 
Cri mi na is (Pe nal, Pro ces so Pe nal, Cri mi no lo gia e Vi -
ti mo lo gia), pro mo vi do pelo Insti tu to Bra si le i ro de
Estu dos do Di re i to – IBED, Re ci fe, PE, em
17-5-2000; Pro fe riu pa les tra so bre o tema “Di re i tos
Fun da men ta is e Mi no ri as Étni cas” no Se mi ná rio “Di -
re i to à Di fe ren ça: O Índio e o Ne gro no Esta do De -
mo crá ti co”, pro mo vi do pela Pro cu ra do ria da Re pú -
bli ca em Mi nas Ge ra is e a Pon ti fi cia Uni ver si da de
Ca tó li ca de Mi nas Ge ra is, Belo Ho ri zon te, MG, em
22-5-2000; Par ti ci pou do XXI Con gres so Bra si le i ro
de Di re i to Cons ti tu ci o nal so bre o tema “De sa fi os do
Di re i to Pú bli co para o Sé cu lo XVII”, re a li za do pelo
Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal – IBDC,
pro fe rin do pa les tra no pa i nel: “Po li ti za ção do Ju di -
ciá rio e Ju di ci a li za ção da Po lí ti ca”, re a li za do na ci -
da de de São Pa u lo, SP, em 26 de maio de 2000;
Par ti ci pou do 4º Con gres so Inter na ci o nal de Di re i to
Ambi en tal so bre o tema “Agri cul tu ra e Meio Ambi en -
te”, re a li za do em São Pa u lo, de 4 a 7 de ju nho de
2000, ten do sido guest spe a ker no even to, pro mo -
vi do pelo Law yers for a Gre en Pla net Insti tu te;
Par ti ci pou do Se mi ná rio so bre o tema “O Sis te ma
Inte ra me ri ca no de Pro mo ção e Pro te ção dos Di re i -
tos Hu ma nos”, pro mo vi do pela Se cre ta ria de Esta do 
dos Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça e o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no au di tó rio da que le
Tri bu nal no dia 12 de ju nho de 2000, sen do Me di a -
dor do Pa i nel “A Co mis são Inte ra me ri ca na de Di re i -
tos Hu ma nos: or ga ni za ção e atri bu i ções, sis te mas
de pe ti ções e ca sos”, do qual par ti ci pa ram Cla u dio
M. Gross man, Ro bert K. Gold man e Jor ge E. Ta i a -
na, res pec ti va men te Vi ce-Presidente, Mem bro e Se -
cre tá rio Exe cu ti vo da re fe ri da Co mis são; Pro fe riu
pa les tra so bre o tema “Jus ti ça Cons ti tu ci o nal: Pers -
pec ti va Bra si le i ra” no 9º Encon tro Na ci o nal de Di re i -
to Cons ti tu ci o nal & 1º Con gres so de Cons ti tu ci o na -
lis tas do Mer co sul", pro mo vi do pela Asso ci a ção Bra -
si le i ra dos Cons ti tu ci o na lis tas – Insti tu to Pi men ta



Bu e no, re a li za do no Sa lão No bre da Fa cul da de de
Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo, no pe río do
de 24 a 26 de agos to de 2000; Pro fe riu pa les tra so -
bre o tema “A Pro te ção do Con su mi dor nos Pa í ses
do Mer co sul: Um Ba lan ço” e par ti ci pou como Mo de -
ra dor no 2º Con gres so Inte ra me ri ca no de Di re i to do
Con su mi dor, re a li za do no Cen tro So ci o cul tu ral da
Asso ci a ção dos Pro cu ra do res do Esta do de São Pa -
u lo – APESP, em 12 de se tem bro de 2000; Par ti ci -
pou do “43rd Annu al Me e ting of the Inter na ti o nal
Asso ci a ti on of Jud ges, re a li za do no Ho tel Blue Tree
Park, na ci da de de Re ci fe – PE, de 17 a 19-9-2000;
Pro fe riu sa u da ção, em nome do Mi nis té rio Pú bli co,
aos par ti ci pan tes do 1º Con gres so Mun di al do Mi nis -
té rio Pú bli co, re a li za do no Te a tro Alfa, na ci da de de
São Pa u lo, de 20 a 24-9-2000; Par ti ci pou do Se mi -
ná rio ”Re for ma do Ju di ciá rio: Pro ble mas, De sa fi os e 
Pers pec ti vas", pro mo vi do pelo IDESP – Insti tu to de
Estu dos Eco nô mi cos, So ci a is e Po lí ti cos de São Pa -
u lo, di ri gi do pelo Pro fes sor Bo lí var La mou ni er, em
São Pa u lo, em 27 de abril de 2001; Par ti ci pou do “1º 
Con gres so Bra si le i ro de Arqui vos do Po der Ju di ciá -
rio”, pro mo vi do pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em
Bra sí lia, de 2 a 4 de maio de 2001; Par ti ci pou da re -
u nião do Co mi tê Exe cu ti vo da Inter na ti o nal Asso ci a -
ti on of Pro se cu tors, nos dias 6 e 7 de maio de 2001, 
em Co pe nha gen, Di na mar ca, ten do sido re e le i to Vi -
ce-Presidente da que la as so ci a ção para o pe río do
2001-2003; Pro fe riu pa les tra so bre “A Res pon sa bi li -
da de Fis cal e a ca pa ci da de de Gas tos dos Mu ni cí pi -
os Bra si le i ros”, no IV Con gres so Bra si le i ro de Di re i to 
– Cons ti tu ci o nal, Admi nis tra ti vo, Tri bu tá rio e Ges tão
Pú bli ca, pro mo vi do pelo IBED – Insti tu to Bra si le i ro
de Estu dos do Di re i to, em Re ci fe – PE, em 26 de
maio de 2001; Par ti ci pou do “XXII Con gres so Bra si -
le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal”, pro mo vi do pelo IBDC 
– Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal, pro fe -
rin do pa les tra em pa i nel so bre o tema “Jus ti ça e
Fun ções Essen ci a is à Jus ti ça”, em São Pa u lo, em
1º de ju nho de 2001.

Obras Pu bli ca das:
“O Infan ti cí dio” in Idéi as. Re vis ta Bi men sal de

Cul tu ra dos Estu dan tes da Fa cul da de de Di re i to de
Re ci fe, Vo lu me nº 10, págs. 29 a 31, Maio-Ju nho
(1968); “O Di re i to Inter na ci o nal Pri va do e a Uni da de
do Di re i to” in Idéi as, Re vis ta Bi men sal de Cul tu ra dos
Estu dan tes da Fa cul da de de Di re i to de Re ci fe, Vo lu -
me 15, págs. 26 a 32, Mar ço-Abril (1970); “Os Bens
Do mi ni ca is” in Bo le tim da Pro cu ra do ria – Ge ral do
Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria – INCRA, Ano II, págs. 179 a 181 (1973); “O

Con tra to de Empre i ta da Glo bal” in Bo le tim da Pro -
cu ra do ria Ge ral do Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za -
ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, Ano III, pá gi nas 43
e 44 (1974); “A Li ci ta ção atra vés de Con vi te” in Bo le -
tim da Pro cu ra do ria Ge ral do Insti tu to Na ci o nal de 
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, Ano III,
pág. 45 a 47 (1974); “A Pres cri ção e a De ca dên cia no
Di re i to Tri bu tá rio” in Re vis ta Fo ren se, Vo lu me nº
272, págs. 77 a 88 (1980); “Inter na ti o nal Ta xa ti on
From the Pers pec ti ve of the Con te in po rary Inter na ti o -
nal Law of Ju ris dic ti on”, Tese de Dou to ra do, pu bli ca -
da pela Yale Uni ver sity em abril de 1990, com 755
págs., re gis tra da na res pec ti va bi bli o te ca, na Li brary
of Con gress e na Na ti o nal Sci en ce Fou da ti on, Was -
hing ton, D.C. (1990); “Os Abu sos na Pro pa gan da Ele -
i to ral Gra tu i ta”, in O Esta do de S. Pa u lo, Do min go,
21 de ou tu bro (1990); “Ele i ções e Li ber da de” in Jor -
nal de Bra sí lia, Qu ar ta-fe i ra, 24 de ou tu bro (1990);
“Vo tos em Bran co e Nu los: Uma Ver da de i ra Li ção das 
Urnas” in Diá rio de Per nam bu co, Do min go, 28 de
ou tu bro (1990); “Li ção das Urnas” in Jor nal de Bra sí -
lia, Ter ça-fe i ra, dia 6 de no vem bro (1990); As Mu dan -
ças no Ho rá rio Ele i to ral Gra tu i to, in Fo lha de S.Pa u -
lo, do min go, 11 de no vem bro (1990); “A De mo cra cia
Re pre sen ta ti va e os Vo tos em Bran co e Nu los: A Ver -
da de i ra Li ção das Urnas”, ar ti go ace i to para pu bli ca -
ção pela Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va, do Se -
na do Fe de ral, em no vem bro (1990); “Voto em Bran co
Se gue Dois Cri té ri os” in o Esta do de S. Pa u lo, sex -
ta-fe i ra, 1º de fe ve re i ro (1991); “As Ele i ções pelo Sis -
te ma Pro por ci o nal” in Cor re io Bra zi li en se, Su ple -
men to Di re i to e Jus ti ça, se gun da-fe i ra, 4 de mar ço
(1991); “A Cor rup ção e a Jus ti ça”, in O Glo bo, sex -
ta-fe i ra, 19 de abril (1991); “A Cor rup ção no Bra sil e a
Mo der ni za ção da Jus ti ça”, in Cor re io Bra zi li en se,
Su ple men to Di re i to e Jus ti ça, se gun da-fe i ra, 13 de
maio de 1991, re pu bli ca do em O Esta do de São Pa u -
lo, de 24 de maio (1991); “A Cor rup ção e a Impu ni da -
de”, Fo lha de São Pa u lo, do min go, 1 de ju nho
(1991); “A Li ber da de de Expres são e a Pro pa gan da
Ele i to ral Ilí ci ta”, Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va,
do Se na do Fe de ral, nº 110, abril/ju nho de 1991
(1991); “O Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral e a De fe sa da
Ordem Ju rí di ca De mo crá ti ca”, in Re vis ta da Pro cu -
ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, nº ou tu bro/de zem bro
de 1992 (1992); “O Com ba te à Cor rup ção e à Cri mi -
na li da de no Bra sil – Cru za das e Re for mas”, III Re vis -
ta de Infor ma ção Le gis la ti va, do Se na do Fe de ral nº
118, abril/ju nho de 1993, e Arqui vos do Mi nis té rio da
Jus ti ça, nº 181, ja ne i ro/ju nho de 1993 (1993); “O Mi -
nis té rio Pú bli co Ele i to ral e a Re vi são Cons ti tu ci o nal”,



in Re vis ta da Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca, nº
4 de 1994 (1994); “Oá sis De mo crá ti cos” in Jor nal do
Bra sil, Opi nião, 13-10-94 (1994); “O Fu tu ro da De mo -
cra cia Bra si le i ra” in Fo lha de São Pa u lo, Opi nião
(Ten dên ci as e De ba tes), 11-10-94 (1994); “Mu dan -
ças De pen dem da Re for ma do Esta do”, in Fo lha de
São Pa u lo, Opi nião, 17-12-94 (1994); “O Con tro le da
Cons ti tu ci o na li da de e o Di re i to Cons ti tu ci o nal Mo der -
no” in Re vis ta da Fun da ção Esco la Su pe ri or do
MPDFT – ja ne i ro/ju nho 1994, e Re vis ta da Pro cu ra -
do ria Ge ral da Re pú bli ca, nº 5, 1995 (1994/1995); “As
Re for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio”, no Cor re io Bra zi -
li en se, Su ple men to Di re i to e Jus ti ça, 3 de abril de
1995 (1995); “As Re for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio
(1)” ar ti go pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, edi ção de
2-11-95; “As Re for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio (II)”,
ar ti go pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, edi ção de
3-11-95; “A Re for ma do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do
no Diá rio de Per nam bu co, edi ção de 19-11-95; “As
Re for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do
no Infor ma ti vo Con su lex, edi ção de 1-1-96; “As Re -
for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do no
Esta do de São Pa u lo, edi ção de 7-3-96; “As Re for -
mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do no
Diá rio de Per nam bu co, edi ção de 10-3-96; “As Re -
for mas Po lí ti cas e do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do no
Cor re io Bra zi li en se, edi ção de 11-3-96; “Re for ma
Cons ti tu ci o nal do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do no Diá -
rio de Per nam bu co, edi ção de 28-4-96; “Mo der ni za -
ção do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do no Jor nal do Bra -
sil, edi ção de 31-5-96; “Ação Di re ta de Incons ti tu ci o -
na li da de nº 1.089/1-DF – Com pa nhi as de Na ve ga ção
Aé rea e a ile gi ti mi da de da exi gên cia de ICMS”. Pa re -
cer pu bli ca do na Re vis ta dos Tri bu na is – Ca der nos de 
Di re i to Tri bu tá rio e Fi nan ças Pú bli cas, Ano 4, nº 16 /
ju lho-se tem bro de 1996; “Cru za das e Re for mas”, ar ti -
go pu bli ca do no Jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de
10-4-1997; “Esta do de Di re i to e Di re i tos Hu ma nos”,
ar ti go pu bli ca do nos jor na is O Esta do de S. Pa u lo,
edi ção de 11-4-1997, Diá rio de Per nam bu co, edi ção 
de 16-4-1997 e Jor nal do Bra sil, edi ção de 22-4-1997; 
“As Re for mas Cons ti tu ci o na is”, ar ti go pu bli ca do no
jor nal Fo lha de São Pa u lo, edi ção de 13-4-1997; “A
Re for ma do Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do na re vis ta
Con su lex, Ano 1 – nº 4, abril/1997, e no Jor nal do
Bu re au Ju rí di co – De sen vol vi men to Pro fis si o nal,
mar ço/abril/1977; “O Mi nis té rio Pú bli co Bra si le i ro e a
De fe sa do Esta do De mo crá ti co de Di re i to”, ar ti go pu -
bli ca do na Re vis ta da Pro cu ra do ria Re gi o nal do
Tra ba lho da 5ª Re gião, Ano 1, Vo lu me 1, De zem bro
1998, pá gi nas 11/14, na Re vis ta Tri mes tral de Di re i to

Pú bli co – Se ção Estu dos & Co men tá ri os, nº 13/1996,
e na Re vis ta Arqui vos do Mi nis té rio da Jus ti ça –
Se ção Dou tri na – edi ção nº 186, ju lho/de zem bro de
1995; “A Jus ti ça Ele i to ral e a De mo cra cia Bra si le i ra”,
ar ti go pu bli ca do nos jor na is Fo lha de São Pa u lo –
edi ção de 7-7-97, Jor nal do Bra sil – edi ção de
17-7-97, e Diá rio de Per nam bu co – edi ção de
18-7-97; “Di re i tos Hu ma nos e Di re i tos Po lí ti cos”, ar ti -
go pu bli ca do na obra A Incor po ra ção das Nor mas
Inter na ci o na is de Pro te ção dos Di re i tos Hu ma nos 
no Di re i to Bra si le i ro, Pa i nel V: Di re i tos e Ga ran ti as
Indi vi du a is, 2ª Edi ção – 1996, San José de Cos ta
Rica/Bra sí lia – Edi tor Antô nio Au gus to Can ça do Trin -
da de, co-edi ção Insti tu to Inte ra me ri ca no de Di re i tos
Hu ma nos, Co mi tê Inter na ci o nal da Cruz Ver me lha,
Alto-Co mis sa ri a do das Na ções Uni das para os Re fu -
gi a dos, Co mis são da União Eu ro péia e Go ver no da
Su é cia; “A im ple men ta ção das nor mas de Di re i to
Ambi en tal no Bra sil: o pa pel do Mi nis té rio Pú bli co”, ar -
ti go pu bli ca do na Re vis ta da Pro cu ra do ria Ge ral da
Re pú bli ca – Se ção Dou tri na, Edi to ra Re vis ta dos Tri -
bu na is nº 8/ja ne i ro – ju nho 1996; “O De vi do Pro ces so
Le gal e o Esta do De mo crá ti co de Di re i to”, ar ti go pu bli -
ca do na Re vis ta da Asso ci a ção Pa u lis ta do Mi nis -
té rio Pú bli co, Ano 1, nº 7, ju nho de 1997 ; “O De vi do
Pro ces so Le gal e o Esta do De mo crá ti co de Di re i to”,
ar ti go pu bli ca do na Re vis ta Tri mes tral de Di re i to
Pú bli co – Se ção Dou tri na – nº 19/1997; “A Re for ma
do Po der Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do do jor nal Cor re -
io Bra zi li en se, edi ção de 20-10-97; “O De vi do Pro -
ces so Le gal e o Esta do De mo crá ti co de Di re i to” , ar ti -
go pu bli ca do na Re vis ta da Pro cu ra do ria Ge ral do
INSS – Vo lu me 4, nº 4, Ja ne i ro/mar ço de 1998 ; “O
De vi do Pro ces so Le gal e o Esta do De mo crá ti co de
Di re i to”, ar ti go pu bli ca do na Re vis ta da Fun da ção
Esco la Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, Ano 6 – nº 11 – ja ne i ro/ju nho
de 1998; “A Re for ma do Po der Ju di ciá rio” , ar ti go pu -
bli ca do da Re vis ta dos Tri bu na is, ano 6, nº 23 –
abril/ju nho de 1998; “A Re for ma do Po der Ju di ciá rio”,
ar ti go pu bli ca do na Re vis ta da Esco la da Ma gis tra -
tu ra do Esta do de Ron dô nia, nº 5, Ano 1998; “De li -
tos e Infra ções em ma té ria de Meio Ambi en te”, ar ti go
pu bli ca do na Re vis ta Tri mes tral de Di re i to Pú bli co
– Se ção Con fe rên ci as & De ba tes – nº 20 /ou tu -
bro/1998; “De li tos e Infra ções em ma té ria de Meio
Ambi en te ”, ar ti go pu bli ca do na re vis ta Arqui vos –
Mi nis té rio da Jus ti ça, na Se ção Dou tri na, nº 189 – Ja -
ne i ro/Ju nho de 1998; “De li tos e Infra ções em ma té ria
de Meio Ambi en te ”, ar ti go pu bli ca do na Re vis ta da
Pro cu ra do ria Ge ral do INSS – Se ção de Arti gos, Vo -



lu me 5, nº 3 – ou tu bro/de zem bro de 1998; “A Re for ma 
do Po der Ju di ciá rio”, ar ti go pu bli ca do na Re vis ta Tri -
mes tral de Di re i to Pú bli co – Se ção Con fe rên ci as &
De ba tes, 1/1998; “Os De sa fi os do Ju di ciá rio 1º ar ti go
pu bli ca do nos jor na is: Fo lha de São Pa u lo, edi ção de 
13-6-99, e A Tar de, edi ção de 19-6-99, Cor re io Bra -
zi li en se, Se ção Di re i to & Jus ti ça, edi ção de 28-6-99,
Jor nal do Bra sil, edi ção de 28-6-99, Jor nal do Co -
mér cio, edi ção de 29-6-99, Re vis ta Jus ti ça & Po -
der, nº 9 ju lho de 1999, e na Re vis ta de Di re i to Atu -
al, 2 de ju nho 1999; ”A De mo cra cia e as Re for mas
Po lí ti cas", jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em 19 de no vem -
bro de 2000; “De mo cra cia e Re for mas”, Jor nal do
Co mér cio, em 26 de no vem bro de 2000; “Re for mas
Po lí ti cas”, jor nal Zero Hora, em 16 de de zem bro de
2000; “A Jus ti ça e a Cri mi na li da de Con tem po râ nea”,
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em 21 de de zem bro de
2000; “O Mi nis té rio Pú bli co Bra si le i ro”, jor nal Fo lha
de S.Pa u lo, em 17 de ju nho de 2001.

Con de co ra ções:
Re ce beu o “Tí tu lo de Ci da dão Ho no rá rio do

Esta do do Te xas”, EUA, em 28-2-96; ad mi ti do no
“Qu a dro Espe ci al, da Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio Mi li -
tar, no Grau de Grã-Cruz” –, pôr pro pos ta do Con se -
lho da Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio Mi li tar, re ce ben do a 
Co men da em so le ni da de re a li za da no Su pe ri or Tri bu -
nal Mi li tar, Bra sí lia, DF, em 1º-4-96; ad mi ti do no “Qu a -
dro Su ple men tar da Ordem de Rio Bran co, no Grau
de Grã-Cruz”, con for me De cre to de 26 de abril de
1996, re ce ben do a Co men da em so le ni da de re a li za -
da no Pa lá cio do Ita ma raty, Bra sí lia, DF, em 30-4-96;
Agra ci a do com a “Me da lha Con se lhe i ro João Alfre do
Cor rêa de Oli ve i ra, na Ca te go ria Mé ri to Ju di ciá rio”,
con for me Ato TRT nº 273/96 do Pre si den te do Tri bu -
nal Re gi o nal do Tra ba lho da 6ª Re gião, re ce ben do a
Co men da em so le ni da de re a li za da na Sede do Tri bu -
nal Re gi o nal do Tra ba lho da 6ª Re gião, Re ci fe, PE,
em 13 de maio de 1996; ad mi ti do no “Qu a dro Su ple -
men tar, da Ordem do Mé ri to Na val, no Grau de Gran -
de-Ofi ci al”, con for me De cre to de 9 de maio de 1996,
re ce ben do a Co men da em ce ri mô nia co me mo ra ti va
do 131º ani ver sá rio da Ba ta lha Na val de Ri a chu e lo,
re a li za da no Gru pa men to de Fu zi le i ros Na va is de
Bra sí lia, Bra sí lia, DF, em 11-6-96; ad mi ti do no “Qu a -
dro Su ple men tar, da Ordem do Mé ri to For ças Arma -
das, no Grau de Gran de-Ofi ci al”, con for me De cre to
de 9 de ju lho de 1996, re ce ben do a Co men da em so -
le ni da de re a li za da no Clu be do Exér ci to de Bra sí lia,
Bra sí lia, DF, em 25-7-96; ad mi ti do na “Ordem do Mé ri -
to Ju di ciá rio do Tra ba lho, no Grau de Grã-Cruz”, por

pro pos ta do Con se lho da Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio
do Tra ba lho, re ce ben do a Co men da em ce ri mô nia re -
a li za da no Edi fí cio Sede do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho, Bra sí lia, DF, em 9 de agos to de 1996; ad mi ti do
no Cor po de Gra du a dos Espe ci a is, da Ordem do Mé -
ri to Ae ro náu ti co, no Grau de Gran de-Ofi ci al", con for -
me De cre to de 11 de se tem bro de 1996; re ce beu o
“Tí tu lo de Ci da dão Ho no rá rio de Bra sí lia”, ou tor ga do
pela Câ ma ra Le gis la ti va de Bra sí lia, con for me De cre -
to Le gis la ti vo nº 87/96, em 4-11-96; re ce beu a “Co -
men da Ante ro Me de i ros”, con fe ri da pelo Mi nis té rio
Pú bli co de Ala go as e Asso ci a ção do Mi nis té rio Pú bli -
co de Ala go as, como re co nhe ci men to aos re le van tes
ser vi ços pres ta dos ao Mi nis té rio Pú bli co Ala go a no,
em ce ri mô nia re a li za da no Sa lão No bre do Insti tu to
His tó ri co e Ge o grá fi co de Ala go as, em 14-2-97; re ce -
beu a co men da “Co lar do Mé ri to do Mi nis té rio Pú bli co
do Esta do do Rio de Ja ne i ro”, em ce ri mô nia re a li za da
no au di tó rio da Pro cu ra do ria-Ge ral de Jus ti ça do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, em 19-5-97; re ce beu a co -
men da “Ju ris ta To bi as Bar re to”, con fe ri da pelo Insti tu -
to Bra si le i ro de Estu dos do Di re i to – IBED, pe los re le -
van tes ser vi ços ju rí di cos pres ta dos à so ci e da de ju rí -
di ca na ci o nal, em ce ri mô nia re a li za da no Cen tro de
Con ven ções de Olin da, PE, em 2-10-97; re ce beu o
“Tí tu lo de Ci da dão Pa u lis ta no”, ou tor ga do pela Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo, con for me De cre to Le -
gis la ti vo nº 79/97, de 14-8-97, em ce ri mô nia re a li za da 
no Ple ná rio 1º de Maio do Pa lá cio Anchi e ta, em
17-11-1997; re ce beu a me da lha co me mo ra ti va à ina -
u gu ra ção do Edi fí cio-Sede da Pro cu ra do ria Ge ral de
Jus ti ça do Esta do do Rio de Ja ne i ro, em 12-12-1997;
agra ci a do com a “Me da lha do Mé ri to do Mi nis té rio Pú -
bli co de Per nam bu co”, no grau clas se ouro, em cum -
pri men to ao dis pos to na Re so lu ção nº 3/96, de
18-12-1996, pu bli ca da no DOE de 19-12-1996, em
so le ni da de re a li za da na Aca de mia Per nam bu ca na de 
Le tras, dia 15-12-1997; re ce beu a “Me da lha do Mé ri to 
Ele i to ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro”, em ce ri mô nia
re a li za da no au di tó rio do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral
do Rio de Ja ne i ro, em 15-5-98; re ce beu a “Me da lha
do Mé ri to da Asso ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co do
Esta do do Rio de Ja ne i ro”, em so le ni da de re a li za da
no au di tó rio da que la Asso ci a ção, em 5-6-1998; re ce -
beu a “Me da lha de Hon ra do Con se lho Na ci o nal de
Pro cu ra do res-Ge ra is de Jus ti ça”, em so le ni da de re a -
li za da no au di tó rio da Asso ci a ção Go i a na do Mi nis té -
rio Pú bli co, em 6-8-1998; re ce beu a “Me da lha do Mé -
ri to Ci da dão” con ce di da pelo Tri bu nal de Con tas do
Esta do de Per nam bu co, em so le ni da de re a li za da na
Sala Con se lhe i ro Oli ve i ra Neto, em 15-10-1998; ho -
me na ge a do pela Asso ci a ção Na ci o nal do Mi nis té rio



Pú bli co jun to aos Tri bu na is de Con tas com a en tre ga
de “pa nó plia”, ma i or co men da da Insti tu i ção, cuja so -
le ni da de foi re a li za da em Cam po Gran de – MS; agra -
ci a do com o tí tu lo de “Ci da dão Mon te i ren se”, con ce -
di do pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Mon te i ro – Pa ra í ba
por meio do Pro je to de Lei nº 1.216/97; agra ci a do pelo 
Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra is com a “Me da lha
da Incon fi dên cia”, cuja so le ni da de foi re a li za da na
Pra ça Ti ra den tes – Ouro Pre to – MG; ad mi ti do no
Cor po de “Gra du a dos Espe ci a is da Ordem do Mé ri to
Mi li tar, no Grau de Gran de–Ofi ci al”, con for me De cre -
to de 31 de mar ço de 1999, re ce ben do a Co men da
em so le ni da de re a li za da no Qu ar tel Ge ral do Exér ci to
– Pa lan que Mo nu men tal, Bra sí lia, DF, em 16-4-1999;
agra ci a do com o “Prê mio de Mé ri to Ci en tí fi co”, ou tor -
ga do pelo Insti tu te for Inter-Ame ri can Le gal Stu di es,
da Uni ver si da de de Orlan do, Fló ri da – EUA, em so le -
ni da de re a li za da no Te a tro Gu a ra ra pes, Re ci fe, PE,
dia 19-5-1999; agra ci a do pela Assem bléia Le gis la ti va 
do Esta do de Per nam bu co com a “Me da lha do Ses -
qui cen te ná rio de Jo a quim Na bu co”, con for me ato nº
666, de 10 de agos to de 1999, em so le ni da de re a li za -
da no Pá tio Inter no do Pa lá cio Jo a quim Na bu co, às
17 ho ras do dia 19-8-1999; ad mi ti do, no “Grau de
Grã-Cruz do Qu a dro Espe ci al da Ordem do Mé ri to Mi -
nis té rio Pú bli co Mi li tar”, em so le ni da de re a li za da nas
ins ta la ções do 32º Gru po de Arti lha ria de Cam pa nha
– Se tor Mi li tar Urba no de Bra sí lia, DF, em
27-10-1999; mo ção de Apla u sos – ini ci a ti va da
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
pela ina u gu ra ção do Edi fí cio-Sede da Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca no Mu ni cí pio de Pe tró po lis, em
3-11-1999; agra ci a do pela Pro cu ra do ria-Ge ral de
Jus ti ça com o “Co lar do Mé ri to do Mi nis té rio Pú bli co
do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os”, em face dos re le van -
tes ser vi ços pres ta dos à cul tu ra ju rí di ca e ao Mi nis té -
rio Pú bli co, em so le ni da de re a li za da no Au di tó rio do
MPDFT, Bra sí lia – DF, em 14-12-1999; ad mi ti do, no
“Grau de Grã-Cruz da Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os”, por es co lha do Con se -
lho da Ordem, em so le ni da de re a li za da no Cen tro de
Con ven ções Ulysses Gu i ma rães, Bra sí lia – DF, em
21-3-2000; ad mi ti do na Ordem do Mé ri to Bra sí lia, no
“Grau de Grã-Cruz”, em so le ni da de re a li za da na Pra -
ça dos Três Po de res, Bra sí lia, DF, em 27-4-2000.

Ou tras in for ma ções
Mem bro da Ban ca Jul ga do ra dos re cur sos re fe -

ren tes ao Con cur so Pú bli co para a car re i ra de Pro cu -
ra dor da Fa zen da Na ci o nal, re a li za do em 1986
(1986); Mem bro da Co mis são Exa mi na do ra do IV
Con cur so Pú bli co para pro vi men to de car gos de Pro -

cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, na con di -
ção de Ju ris ta, exa mi nan do Di re i to Cons ti tu ci o nal e
Di re i to Inter na ci o nal Pú bli co e pri va do, re a li za do a
par tir de ju nho de 1992 (1992-1993); Mem bro da Co -
mis são Exa mi na do ra do 1º Con cur so Pú bli co para
Pro fes sor Assis ten te, na área de Di re i to Pú bli co, da
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia, re -
a li za do em fe ve re i ro de 1995 (1995); Di re tor da Re -
vis ta Idéi as, Re vis ta Bi men sal de Cul tu ra de Estu -
dan tes da Fa cul da de de Di re i to de Re ci fe
(1969-1970); Mem bro da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, Se ção do Dis tri to Fe de ral, ins cri to sob o nº
1.066, sem exer cí cio (des de 1973); Vi a gem Cul tu ral e 
de Estu dos pela Eu ro pa, nos me ses de ju nho, ju lho e
agos to de 1982, vi si tan do as prin ci pa is ci da des, uni -
ver si da des, mu se us, mo nu men tos his tó ri cos e ar tís ti -
cos, na Ingla ter ra, Fran ça, Itá lia, Gré cia, Áus tria, Su í -
ça, Ale ma nha, Di na mar ca, Su é cia, Ho lan da e Bél gi ca 
(1982); Mem bro do The Po licy Sci en ces Annu al Insti -
tu te, que re ú ne anu al men te, nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, Ju ris tas, Au to ri da des e Pro fes so res de Di re -
i to e Ciên cia Po lí ti ca das Uni ver si da des de Yale, Chi -
ca go, Co lum bia, Vir gi nia, Prin cen ton, Duke, Ber ke ley, 
Tem ple, Johns Hop kins, Flo ri da, Co lo ra do e ou tras,
para a re a li za ção de Se mi ná ri os e Sim pó si os so bre
te mas ju rí di cos à luz da ciên cia po lí ti ca e vice-ver sa
(des de 1982); Mem bro e Fun da dor da So ci e da de
“Advo ga dos para um Pla ne ta Ver de” (Law yers for a
Gre en Pla net); Mem bro Fun da dor e Con se lhe i ro da
Esco la de Di re i to Co mu ni tá rio do Mer co sul, fun da da
em 1996; Pre si den te da Asso ci a ção Inte ra me ri ca na
do Mi nis té rio Pú bli co, ór gão ins ti tu ci o nal, não cor po -
ra ti vo, con gre gan do os Pro cu ra do res-Ge ra is Fis ca les 
Ge ne ra les e Attor ney-Ge ne ral, dos pa í ses das Amé ri -
cas, des de 1998; Vice-Pre si den te da Inter na ti o nal
Asso ci a ti on of Pro se cu tors, con gre gan do Pro cu ra do -
res e Pro mo to res de mais de 60 pa í ses dos cin co con -
ti nen tes. Co nhe ci men to de Lín guas Estran ge i ras:
Inglês – ní vel su pe ri or, Fran cês – ní vel in ter me diá rio,
La tim – ní vel bá si co, com le i tu ra dos clás si cos da Li te -
ra tu ra Ro ma na e es tu dos de eti mo lo gia da lín gua por -
tu gue sa e Gre go Clás si co – ní vel bá si co, com es tu -
dos de eti mo lo gia da lín gua por tu gue sa; Ele i to Pre si -
den te do X Con gres so Inte ra me ri ca no do Mi nis té rio
Pú bli co, re a li za do no Bra sil, no pe río do de 24 a
26-11-1998; o Con se lho Na ci o nal de Pro cu ra do -
res-Ge ra is de Jus ti ça, em re u nião or di ná ria, re a li za da 
em Na tal – Rio Gran de do Nor te, fir mou “Mo ção de
So li da ri e da de”, pela ri go ro sa de fe sa que vem fa zen -
do da or dem ins ti tu ci o nal e in tran si gên cia do tra to das 
ques tões mais ele va das na de fe sa da ci da da nia na



pre sen te qua dra his tó ri ca bra si le i ra, Na tal/RN, em
26-3-1999; pos se do Exmº Sr. Pro cu ra dor-Ge ral de
Jus ti ça do Esta do do Pa ra ná, Dr. Gil ber to Gi a cóia, no
car go de Pre si den te do Con se lho Na ci o nal dos Pro -
cu ra do res-Ge ra is de Jus ti ça, em 23-8-1999; Ce ri mô -
nia de Ina u gu ra ção do Edi fí cio Sede da Pro cu ra do ria
da Re pú bli ca no Mu ni cí pio de Pe tró po lis, RJ, em
3-11-1999; Ses são So le ne em ho me na gem ao ses -
qui cen te ná rio do nas ci men to de Rui Bar bo sa, re a li za -
da na Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Bra sí lia, DF,
em 8-11-1999; Ses são So le ne em co me mo ra ção ao
ses qui cen te ná rio do nas ci men to de Rui Bar bo sa, re a -
li za da no Se na do Fe de ral, Bra sí lia, DF, em
10-11-1999; Pre si den te da Co mis são Exa mi na do ra
do 17º Con cur so Pú bli co para pro vi men to de car gos
de Pro cu ra dor da Re pú bli ca do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral, Bra sí lia, DF, em 19-11-1999; Mem bro do Con -
se lho Edi to ri al da Re vis ta Di re i to/Mac ken zie, a con -
vi te do Re i tor da Uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac ken -
zie e da Co or de na ção do Pro gra ma de Pós-Gra du a -
ção/Di re i to e do Cur so de Espe ci a li za ção em Di re i to
Empre sa ri al, São Pa u lo, em 17-11-1999; Mem bro Efe -
ti vo do Insti tu to “Pi men ta Bu e no” – Asso ci a ção Bra si le -
i ra de Cons ti tu ci o na lis tas.

Bra sí lia, DF, 21 de ju nho de 2001. – Ge ral do
Brin de i ro.

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

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO 
DE MINAS E ENERGIA

Nº 145, de 2001, de 11 do cor ren te, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 123, de 2001, da Se na do ra He lo í sa He le na. 

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

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

AVISOS

DO MI NIS TRO DE ESTA DO DA JUS TI ÇA

Nºs 563 e 575/2001, de 13 e 19 do cor ren te, res -
pec ti va men te, en ca mi nhan do as in for ma ções em res -
pos ta ao Re que ri men to nº 28, de 2001, do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

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.

PARECERES

PARECER Nº 604, 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 128, de
2001 (nº 617/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que pro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Di a -
man ti na – AMPODI a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a -
man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 128, de 2001 (nº 617, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la -
res de Di a man ti na – AMPODI a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a man ti na,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 369, 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 40, de
17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 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 dos Mo vi -
men tos Po pu la res de Di a man ti na – AMPODI:

• Pre si den te – Tar ci zo Ve ni no Ri be i ro
• Vi ce-Presidente – Lin coln Ja co bi no Ba tis ta
• 1º Te sou re i ro – Ro gé rio Adri a no da Cruz
• 2º Te sou re i ro – Már cio Ge ral do Ri be i ro
• 1º Se cre tá rio – Zul mi ro João Bar ro so
• 2º Se cre tá rio – Au gus to Eu lá lio Di niz

O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Jú lio Se meg hi ni.

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 128, 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 Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po -
pu la res de Di a man ti na – AMPODI 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, 19 de ju nho de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Fran ce li no
Pe re i ra – Ro meu Tuma – Na bor Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Lú cio Alcân ta ra – Wal deck Orne las –
Álva ro Dias – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú dio
Co e lho – Ju vên cio da Fon se ca – José Fo ga ça.

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 605, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res, e De fe sa Na ci o nal so bre Re que ri -
men to nº 256, de 1999, da Se na do ra Emí -
lia Fer nan des, que so li ci ta o so bres ta -
men to da tra mi ta ção do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 4, de 1999 (nº 658, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
pro va o tex to do Acor do Co mer ci al ce le -
bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú -
bli ca da Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de
se tem bro de 1996.

Re la tor AD Hoc Se na dor, Ro meu Tuma.

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 1.037, de 29 de ou tu bro de 1996, sub me te
ao Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do Co mer ci al
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Indo né sia, em
Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De cre to



Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem, for mu la do por
sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci -
o nal, após exa me, tam bém, pe las Co mis sões de Eco -
no mia, Indús tria e Co mér cio; de Fi nan ças e Tri bu ta -
ção; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. A
Men sa gem foi re ce bi da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
em 29 de ou tu bro de 1996 e o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo de ri va do re ce beu a chan ce la da que la Casa
em 5 de ja ne i ro de 1999, che gan do ao Se na do Fe de -
ral um dia de po is.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epí gra fe foi dis tri -
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal em 8 de ja ne i ro de 1999 e, na Co mis são, à
Se na do ra Emí lia Fer nan des, como Re la to ra, no dia
19 de ja ne i ro se guin te. No dia 20 de maio de 1999, a
ilus tre Re la to ra apre sen tou o re que ri men to em epí -
gra fe, en ten den do ser de bom al vi tre ao par la men to
bra si le i ro so bres tar a apro va ção de tal Tra ta do, ante
os con fli tos que sub sis ti am en tre o Go ver no da Indo -
né sia e a po pu la ção do ter ri tó rio de Ti mor-Leste.

É o re la tó rio.

II – Voto

Tra ta-se de acor do en tre o Bra sil e a Indo né sia,
que visa ba si ca men te a for ta le cer as re la ções co mer -
ci a is en tre os dois Pa í ses, es ta be le cen do nor mas ge -
ra is e co muns para a igual da de de tra ta men to, para o
al can ce de be ne fí ci os re cí pro cos e para um eqüi ta ti vo 
sis te ma de so lu ção de con tro vér si as. Vale res sal tar
que essa pos sí vel ex ten são de be ne fí ci os mú tu os,
pre vis ta no Acor do, está apa re lha da com for tes e le gí -
ti mas sal va guar das para a nos sa área de in te gra ção
pri o ri tá ria, que é o Mer co sul.

Não cabe, en tre tan to, no âm bi to des te Pa re cer,
exa rar opi niões so bre o mé ri to do Acor do, uma vez
que se des ti na ape nas à apre ci a ção do Re que ri men -
to em tela.

Nes te sen ti do, quan to à pro po si ção in ci den tal
da ilus tre Se na do ra Emí lia Fer nan des, ten do em vis ta 
os pos te ri o res acon te ci men tos po lí ti cos no ter ri tó rio
de Ti mor-Leste, com sua in de pen dên cia, o pro ces so
ele i to ral em cur so, a as sis tên cia do Go ver no bra si le i -
ro, e in clu si ve a re cen te vi si ta do Pre si den te – Fer nan -
do Hen ri que Car do so, opi na mos pela sua pre ju di ci a li -
da de, de ven do o pro ces sa do re fe ren te ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 1999, se guir seu cur so na
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Sala da Co mis são, 12 de ju nho de 2001. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re la -
tor – Ber nar do Ca bral – Ro meu Tuma, Re la tor ad
hoc – Ro ber to Sa tur ni no – Gil ber to Mes tri nho –
José Co e lho – Emí lia Fer nan des – Nova da Cos ta
– Ma u ro Mi ran da – Val mir Ama ral – José Agri pi no.

Do cu men to ane xa do pela Se cre ta -
ria-Geral da Mesa, nos ter mos do art. 280
do Re gi men to Inter no

REQUERIMENTO Nº 256, DE 1999

Reque i ro, nos ter mos do art. 335, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, o so bres ta men to tem po rá -
rio da de li be ra ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
4/99, que apro va o tex to do acor do co mer ci al ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca da Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 
de se tem bro de 1996, até que os con fli tos en vol ven do
aque le país se jam me lhor es cla re ci dos.

Jus ti fi ca ção

Pas sa dos trin ta dias do adi a men to da de li be ra -
ção da ma té ria, as ne go ci a ções en tre o Go ver no da
Indo né sia e as for ças de mo crá ti cas que ple i te i am a
re to ma da da in de pen dên cia do Ti mor Les te ain da
não che ga ram a bom ter mo. Ante este fato e ten do em 
vis ta no tí ci as di vul ga das pela im pren sa da dis po si ção 
do Go ver no da Indo né sia de re a li zar o ple bis ci to em
agos to vin dou ro, so li ci ta mos o so bres ta men to da de li -
be ra ção des sa ma té ria até que se con cre ti ze aque la
pro vi dên cia. Enca re ço aos meus no bres Pa res o apo i -
a men to a esse re que ri men to.

Sala das Ses sões, 20 de maio de 1999. – Se na -
do ra Emi lia Fer nan des, PDT/RS.

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. 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, pela or dem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr. 
Pre si den te, pe di ria a V. Exª que, an tes do iní cio da
Ordem do Dia, me ins cre ves se, como pri me i ro ora -
dor, para uma co mu ni ca ção ina diá vel e, em se gun -
do, V. Exª, emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, a quem es tou re pre sen tan do nes ta hora para
ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Agra de ço a V. Exª pela mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Do Expe di en te lido cons ta men sa gem pre si -
den ci al en ca mi nhan do o Pro je to de Lei n.º 19, 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 n.º 2, de 1995-CN, a 
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do pro je to:

Até 26/6 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 4-8 pra zo fi nal para apre sen ta ção de
emen das;

Até 9-8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das;

Até 19-8 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à
Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas 
da União, os Avi sos nºs 2.593 e 2.650, de 2001, de
13 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
354/2001-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 Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha -
dor-FAT que ge ren cia o Pla no Na ci o nal de Qu a li fi ca -
ção do Tra ba lha dor – PLANFOR (TC– nº
006.743/2000-3).

Os ex pe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do do
Avi so nº 70, de 2000, vão à Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil, nos ter mos da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/20, de 2001 (nº 1.507/2001, na ori gem), 
de 21 do cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção da -
que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do da Ba hia para con tra tar ope ra ção de cré di to
jun to ao Ban co do Nor des te do Bra sil S.. – BNB,
com re cur sos de re pas se do Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to – BID, no va lor de dez mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos, equi va len tes a vin te 
e um mi lhões, oi to cen tos e qua ren ta e sete mil re a is, 
à taxa de câm bio de 30 de abril de 2001, cu jos re -
cur sos se rão des ti na dos ao Pro je to de De sen vol vi -
men to do Tu ris mo no Nor des te – PRODETUR/NE; e

– Nº S/21, de 2001 (nº 1.510/2001, na ori gem)
, de 21 do cor ren te, en ca mi nhan do ma ni fes ta ção
da que le Órgão acer ca da so li ci ta ção do Go ver no do
Esta do da Ba hia para con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no com o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru -
ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor de cin qüen -
ta e qua tro mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta mil dó la -
res dos Esta dos Uni dos, equi va len tes a cen to e de -

zo i to mi lhões, se te cen tos e trin ta e oito mil, qua tro -
cen tos e qua ren ta e cin co re a is, à taxa de câm bio
de 30 de abril de 2001, cu jos re cur sos se rão des ti -
na dos ao fi nan ci a men to do Pro je to de Com ba te à
Po bre za no Inte ri or da Ba hia – PRODUZIR II.

As ma té ri as vão à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

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 pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Ney Su as su na, do PMDB da Pa ra í ba, por
per mu ta com o Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Em re vi são do ora dor) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mun do e a vida 
são re gi dos por con ce i tos ine xo rá ve is. Alguns de les
fa zem a se pa ra ção en tre o que pode le var ao su ces -
so e o que pode le var ao in su ces so. Uma des sas re -
gras di zem res pe i to à en tro pia e à si ner gia. 

Qu an do um sis te ma está si ner gé ti co? Qu an do
tudo está dan do cer to. Qu an do toda a má qui na está
fun ci o nan do bem, sem ne nhu ma fol ga. 

Qu an do um sis te ma é en tró pi co? Um sis te ma
é en tró pi co quan do um eixo está fora de po si ção,
quan do há es pa ço, e, quan do, por isso, toda a má -
qui na, todo o con jun to, todo o sis te ma não fun ci o na
bem. 

O Bra sil tem tudo para es tar em si ner gia: es pa -
ço, po pu la ção, ri que zas, tudo. Qu an do fa lei em con -
ce i to ine xo rá vel, si ner gia e en tro pia, al guns com pa -
nhe i ros ri ram con si de ran do-as pa la vras de do min go; 
por isso, não fa lei em va riá ve is en tró pi cas e en dó ge -
nas, o que com pli ca ria um pou co mais. No Bra sil, há 
uma ten dên cia, de, quan do tudo está si ner gé ti co, se 
cri a rem pro ble mas in ter nos que oca si o nam essa in -
fe liz en tro pia, mes mo que se tra te de ques tões que
es tão fora do País.

O Pre si den te da Re pú bli ca, hoje, pe diu li cen ça 
para ir ao en con tro de ou tros Pre si den tes de pa í ses
mem bros do Mer co sul, o qual ti nha tudo para es tar
em si ner gia. O Mer co sul é ne ces sá rio, é im pres cin -
dí vel, é a so lu ção que nós, da Amé ri ca do Sul, te -
mos para nos li vrar mos do ta cão, do peso, da es cra -
vi dão de ou tros pa í ses que já se or ga ni za ram em
blo cos, tais como a Eu ro pa, a Amé ri ca e a Ásia. Te -
mos que fa zer isso com ur gên cia. Mu i ta gen te diz
que o Mer co sul, que com ple ta dez anos, não foi o
que de ve ria ter sido. Isso é um en ga no. O Mer co sul
pro por ci o nou tro cas equi va len tes a mais de vin te e



um bi lhões de dó la res, Se na do res. Hoje, há cer ca
de trin ta vôos para os pa í ses que com põem o Mer -
co sul, di a ri a men te. Por tan to, é im por tan te a con ti nu -
i da de do Mer co sul, até por que a ame a ça da Alca se 
apro xi ma, dia a dia.

Há, no País – re fi ro-me à fal ta de co or de na ção
in ter na -, pro ble mas sé ri os, como a seca e a má
con ser va ção das es tra das. To dos são su pe rá ve is.
No en tan to, não se rão su pe rá ve is os es pa ços va zi os 
do mer ca do in ter na ci o nal.

Sun Tzu, au tor de um li vro mu i to in te res san te
in ti tu la do A Arte da Gu er ra, diz que o po der não
ad mi te es pa ços va zi os. So mos um gi gan te nes ta
Amé ri ca do Sul. Não po de mos de i xar, Srs. Se na do -
res, es pa ços va zi os para que ou tros ve nham a ocu -
pá-los.

Há pou co tem po es ti ve na Lí bia, em uma mis -
são in ter na ci o nal. Por duas ho ras con ver sei com o
Lí der Ka daf, opor tu ni da de em que ele ex ter nou a
pre o cu pa ção com os es pa ços va zi os exis ten tes no
mun do. Di zia ele que o Bra sil tem tudo para ser o lí -
der da Amé ri ca do Sul e do Ca ri be. E que eles, lá na 
Lí bia, ti nham tudo para se rem lí de res na Áfri ca. Dis -
se que, se jun tás se mos os es pa ços afri ca no com o
sul-americano e o ca ri be nho, for ma ría mos um blo co
res pe i tá vel. Vo cês, dis se ele, mais ou cedo ou mais
tar de – ve jam que vi são – vão ter que ace i tar a Alca. 
E nós sa be mos dis so. E que, quan do a Alca che gar,
vo cês já es ta rão for ta le ci dos.

Sr. Pre si den te, em um País com tan tos pro ble -
mas, ex por tar se ria uma so lu ção. Qu an do se ex por -
ta, cri am-se em pre gos, tra zem-se dó la res, pro por ci -
o na-se o take off do País, a sua ar ran ca da para o
pro gres so. A Áfri ca é um mer ca do mu i to im por tan te
para o Bra sil. Por tan to, a nos sa união com Áfri ca,
Amé ri ca do Sul e com o Ca ri be é mu i to im por tan te.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con -
ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ger son Ca ma ta,
com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Ney Su as su na, V. Exª é um ex pert em eco -
no mia, prin ci pal men te a in ter na ci o nal. Per mi to-me,
no en tan to, con cor dar, em par te, e dis cor dar de ou -
tra. Pri me i ro, o Mer co sul faz hoje dez anos. E há dez 
anos co me cei a fa zer pro nun ci a men tos con tra o
Mer co sul. Infe liz men te, eu es ta va cer to há dez anos. 
Veja V. Exª: o Bra sil era su pe ra vi tá rio na ba lan ça co -
mer ci al com to dos os pa í ses do Mer co sul. De po is do 

Mer co sul, fi cou de fi ci tá rio. Quer di zer, vi ra mos uma
en ti da de de ca ri da de que cria em pre gos na Argen ti -
na, no Uru guai e no Pa ra guai. Abdi ca mos – o ma i or
mer ca do da Amé ri ca do Sul, te mos 65%, 70% do
mer ca do – do voto uni tá rio, tal como é, com todo o
res pe i to, um país do ta ma nho do Uru guai e do Pa ra -
guai. Quer di zer, não te mos ne nhum di re i to a mais,
na hora do voto, para de ci dir es sas ques tões. Pen so 
que não foi bom para o Bra sil. Foi mu i to bom para a
Argen ti na. Foi óti mo para o Pa ra guai e para o Uru -
guai. Para o Bra sil não foi uma boa ne go ci a ção. Um 
ou tro ca mi nho pelo qual o Bra sil en ve re dou – e foi
pés si mo – foi o que leva à ques tão da Áfri ca. Le va -
mos cano de Ango la, de Mo çam bi que, da Cos ta do
Mar fim. Ou seja, o Bra sil não re ce beu nada de tudo
o que ven deu para es ses pa í ses. Que di a bo de co -
mér cio é esse em que ven de mos e não re ce be -
mos?! Então, va mos ven der-lhes os pro du tos, por -
que não va mos re ce ber mes mo. Va mos doar. Há
pou co tem po, por exem plo, veja V. Exª, o Bra sil per -
do ou em tor no de US$60 mi lhões na dí vi da de Mo -
çam bi que. Por que não dá US$60 mi lhões para o
Esta do da Pa ra í ba, para os po bres do Ma ra nhão?
Não. Mas foi dar para os de Mo çam bi que. Por que
para eles se te mos tam bém po bres aqui, pes so as
com di fi cul da de? Pen so que te mos que exa mi nar
um pou co as ali an ças que te mos que fa zer. E, no
caso da Alca, o Bra sil não pode fa zer acor do co mer -
ci al com um país que im põe res tri ções à en tra da de
ci da dão bra si le i ro no ter ri tó rio dele. Como é que
pode en trar um pro du to bra si le i ro nos Esta dos Uni -
dos e não pode en trar um bra si le i ro, que fa bri cou o
pro du to? O fre io é esse. O meu pro je to já está lá, foi 
apre sen ta do: pro í be o Go ver no bra si le i ro de ce le -
brar acor dos co mer ci a is com pa í ses que im põem
res tri ções à en tra da de ci da dãos bra si le i ros em seus 
ter ri tó ri os. O prin ci pal pro du to do Bra sil, que é o ci -
da dão bra si le i ro, não pode en trar lá. No en tan to, po -
dem en trar o copo que o bra si le i ro faz, o aço que o
bra si le i ro pro duz. V. Exª tem ra zão quan do ana li sa
as co i sas si ner gé ti cas e en tró pi cas. Mas V. Exª per -
mi ta-me dis cor dar des ses ou tros as pec tos de sua
fala – mu i to lú ci da, por si nal.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Se na -
dor Ger son Ca ma ta, V. Exª mu i to me hon ra com o
seu apar te, mas eu gos ta ria de re ba tê-lo em al guns
as pec tos. Por exem plo, o Mer co sul, para nós, é van -
ta jo so. Ape sar de todo esse de se qui lí brio na ba lan -
ça, ti ve mos pro gres sos enor mes. Ca mi nhá va mos,
mais cedo ou mais tar de, para um con fli to com a
Argen ti na. Está va mos em uma cor ri da atô mi ca,



cada um fa zen do a sua bom ba. Tí nha mos que ter o
3º Exér ci to na fron te i ra per ma nen te men te ati vo, ha -
via acor dos. Qu an do fiz a Esco la Su pe ri or de Gu er -
ra, sur pre en di-me com o fato de que to dos os pa í -
ses de lín gua es pa nho la es ta vam con tra nós – ape -
nas o Chi le es ta va a fa vor. Vi vía mos uma cor ri da ar -
ma men tis ta. Hoje, essa área é o lu gar do mun do
que me nos com pra ar mas. Esta mos tran qüi los.
Esta mos fa zen do acor do atô mi co, sim, para pro du zir 
ener gia elé tri ca. E fo ram US$21 bi lhões ge ra dos
nes se pe río do. Te mos que fa zer al gu mas cor re ções. 
Mas não foi tão van ta jo so para a Argen ti na, tan to
que per deu seu par que in dus tri al, que era enor me.
Hoje, o Bra sil tem um que dá de dez a zero. Mas
não é bom ter vi zi nhos em má si tu a ção. Hoje, tro ca -
mos por um voto uni tá rio, mas pre ci sa mos cons tru ir
mais ra pi da men te a con so li da ção des se mer ca do.

Em re la ção à Áfri ca, V. Exª tem ra zão. Fi ze mos 
uma lou cu ra quan do ven de mos tudo sem per gun tar
com o que nos pa ga ri am. Mas, no caso de Ango la,
por exem plo, es ta mos re ce ben do adi an ta do o pa ga -
men to da con ta. Estão nos pa gan do com 20 mil bar -
ris de pe tró leo ao dia, de boa qua li da de. A con ta
está paga e, in clu si ve, está adi an ta da no cro no gra -
ma, ape sar de o país es tar em guer ra. Te mos al gu -
mas obri ga ções, pois o mun do é glo ba li za do. Mo -
çam bi que, Ango la e Gu i né-Bissau são pa í ses que
fa lam lín gua por tu gue sa e que, no fu tu ro, po de rão
ser de ma i or im por tân cia. No caso de Ango la, não
es tão, de ma ne i ra ne nhu ma, de ve do res. As co i sas
an da ram bem. Mo çam bi que e Gu i né-Bissau re al -
men te ti ve mos que per do ar, como per do a mos ou -
tros pa í ses da Áfri ca tam bém. Mas, mes mo as sim,
no ba lan ço ge ral, não foi ruim. 

Qu an do falo em Áfri ca, es tou fa lan do de uma
Lí bia, que tem US$36 bi lhões para in ves tir nos pró -
xi mos anos, de um país que nos com pra va US$2 bi -
lhões. Qu an do falo em Áfri ca, falo de Argé lia, de
quem es ta mos com pran do US$1 bi lhão ao ano e es -
ta mos ven den do US$40 mi lhões. Qu an do falo em
Áfri ca, es tou fa lan do do Mar ro cos, de quem com pra -
mos fos fa to e para quem não es ta mos ven den do
qua se nada. Falo de vá ri os pa í ses de quem es ta -
mos com pran do, e eles não nos es tão com pran do
como de vi am, por que de vía mos está lá ex por tan do.
A Lí bia, hoje, é a por ta de 600 mi lhões de pes so as
da Áfri ca ne gra. O país está pro pon do com prar de
nós, pa gan do cash, e dis tri bu ir, por que pre ci sa de
ma de i ra, por ser um país de sér ti co. Eles po dem tro -
car por ma de i ra ou por pro je tos agrí co las, de pen -
den do do pro du to que o ou tro país tem a ofe re cer.

Mas são eles que nos pa gam. Então, não er ra ría -
mos no va men te como er ra mos no pas sa do.

Então, no bre Se na dor Ger son Ca ma ta, con cor -
do com V. Exª em par te. Não fico fe liz quan do vejo o
co mér cio da Argen ti na. Esta mos com pran do de les
US$5,8 bi lhões, e eles es tão nos com pran do mais
de US$1 bi lhão. Não en ten do por que com pra mos
tan to pe tró leo da que le país, cuja com pa nhia de pe -
tró leo per ten ce à Espa nha, que a com prou de les.
Con cor do com V. Exª que há cor re ções a fa zer. Mas
só há uma so lu ção no mun do glo ba li za do: fa zer um
blo co, por que, iso la da men te, não so mos nada. Hoje, 
no mun do glo ba li za do, onde há a Alca, Eu ro pa e
Ásia fun ci o nan do em blo co, se es ti ver mos so zi nhos, 
se re mos um bar co à de ri va num oce a no – e um bar -
co pe que ni ni nho, um bo te zi nho. Te mos que es tar
uni dos. Por isso, vol to a lem brar da fra se do Sun
Tzu: ”O po der não ad mi te es pa ços va zi os“.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre 
Se na dor Ber nar do Ca bral, ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ney Su as su na, apro ve i to uma ob ser va ção fe i ta pelo
emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta so bre a Alca e o
Mer co sul. A Alca é a con cor ren te que pe diu a pro te -
ção a Deus, mas não abriu mão do man to, do pis to -
lão do di a bo.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Essa
fra se é per fe i ta.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Veja, Se -
na dor, o que dis se o no bre Se na dor Ger son Ca ma ta 
é ab so lu ta men te ver da de i ro: va mos en fren tar uma
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, que, com o
seu by ame ri can ac ting – este é o pon to le gis la ti vo
–, pro í be in clu si ve as nos sas ex por ta ções: fer ro, la -
ran ja, cal ça dos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Per -
dão, no bre Se na dor Ber nar do Ca bral, mas fer ro pla -
no está pro i bi do, e o res to está todo ele so bre ta xa -
do. V. Exª tem ra zão.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Por isso,
acho que o dis cur so de V. Exª está ge ran do, além
da que la si ner gia ini ci al, uma em pa tia com seus co -
le gas. V. Exª não está só nes sa tri bu na. Ago ra, de -
po is de ter ou vi do o Se na dor Ger son Ca ma ta, vou
pa rar por aqui para ter o pri vi lé gio de ou vir o Se na -
dor Edi son Lo bão, nos so Vi ce-Presidente, por que
sei que aí é que V. Exª vai con fir mar que esse dis -



cur so é opor tu no, ne ces sá rio, den so, até pe las re ve -
la ções que V. Exª aca bou de fa zer de sua vi a gem à
Lí bia. Meus cum pri men tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do. Incor po ro to dos os di ze res do dis cur so de
V. Exª, in clu si ve essa fra se per fe i ta que vou pas sar a 
usar – peço li cen ça a V. Exª. Eu di ria até mais: veio
uma equi pe da Lí bia, re cen te men te, de po is dis so.
Eu le vei o Sr. Mukh tar Algan nas ao Pre si den te da
Re pú bli ca, que o re ce beu jun ta men te com o Emba i -
xa dor e ou tras fi gu ras que vi e ram da que le país. Vi e -
ram com in te res se de com prar mu i tos pro du tos – já
es tão fa zen do os pe di dos – mas o in te res san te é
que eles, que es tão fa zen do a união afri ca na, pe di -
ram para par ti ci par do Mer co sul. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que pe diu que es co lhes sem lá seis mi -
nis tros e que in clu ís sem o de Gu i né – por que ha via
pro me ti do que o tra ria –, e os trou xes sem na pró xi -
ma re u nião con jun ta do Mer co sul com pa í ses da
Áfri ca. Então, vi rão pa í ses da Áfri ca do Sul, Lí bia
etc. Aí, sim, va mos co me çar a ter uma in te ra ção.
Será mu i to im por tan te.

Em se gui da, isso foi co mu ni ca do ao nos so
Chan ce ler. Já es tão sen do fe i tas as tra ta ti vas para
que co me ce mos a ver, como ob ser va do res, mi nis -
tros afri ca nos jun ta men te com mi nis tros e pre si den -
tes que fa zem par te do nos so Mer co sul.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con -
ce do o apar te ao no bre Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª pro cu ra ex plo rar al gu mas
fron te i ras no vas, en tre as qua is a da Lí bia, com o
que es tou ab so lu ta men te de acor do. Cre io que te -
mos con di ções de en ve re dar por aí e re ti rar di vi den -
dos bas tan te ex pres si vos tan to para o Bra sil quan to
para a pró pria Lí bia, em seus in te res ses co mer ci a is
e eco nô mi cos. No que diz res pe i to à Argen ti na, ou -
tra vez con cor do com V. Exª quan do alu de à cor ri da
ar ma men tis ta que se pre pa ra va, no ta da men te no
cam po nu cle ar. Por con ta dis so, es ta mos pa gan do
um pre ço ele va do. Se gun do o ar gu men to de V. Exª,
o pre ço vale, e não es tou lon ge de con cor dar. Su ce -
de que esse pre ço de ve ria ser pago por nós e por
eles, mas está sen do pago ape nas pelo Bra sil e
nada mais. Daí a mi nha con cor dân cia in te gral com o 
Se na dor Ger son Ca ma ta e com o nos so per pé tuo
Re la tor da Cons ti tu i ção, Se na dor Ber nar do Ca bral.
Pen so que de ve mos ter cu i da do em de fen der os

nos sos in te res ses. Por exem plo, quan tos fo ram os
pro du tos co mer ci a is pro te gi dos pela Argen ti na e
quan tos fo ram os pro te gi dos pelo Bra sil? A Argen ti -
na pro te geu cer ca de 300% mais pro du tos do que o
Bra sil. Uma de duas: ou eles são mais sa bi dos do
que nós, ou fo mos mi se ra vel men te en ga na dos pela
Argen ti na. Qu e re mos fa zer uma par ce ria de ir mãos
e não de ini mi gos. Esta mos pa gan do, por tan to, um
pre ço que, em cer to mo men to, de ve ría mos pa gar,
mas não so zi nhos. É pre ci so que a Argen ti na se dê
con ta – e o Bra sil deve pro te ger seus in te res ses –
de que essa é uma so ci e da de em que to dos te rão
que par ti ci par com o mes mo ca pi tal.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Edi son Lo bão, nos so Vi -
ce-Presidente. Con cor do com V. Exª. Qu an do falo
que de ve mos fa zer cor re ções no Mer co sul, que
com ple ta 10 anos, que ro di zer que pre ci sa mos ob -
ser var prin ci pal men te es sas dis tor ções. Há um de -
se qui lí brio mu i to gran de: US$5,8 bi lhões con tra
US$1,8 bi lhão; são US$4 bi lhões con tra nós. O ne -
gó cio só é bom quan do o é para os dois la dos. Te -
mos que aler tá-los, mas tam bém te mos que pres tar
aten ção, para que essa união seja pre ser va da. É
cla ro que deve ser me lhor di vi di da. Con cor do com V. 
Exª e tam bém com o Se na dor Ger son Ca ma ta, mas
que ria di zer que a união não foi inó cua: são US$21
bi lhões de tran sa ções, são ter ro res de guer ra que
de i xa ram de exis tir. Essa re gião do mun do é a que,
hoje, me nos con so me ar ma men tos. Essa, com cer -
te za, foi uma gran de van ta gem, mas ain da há uma
des com pen sa ção para nós.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª, no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – No bre
Se na dor Ney Su as su na, mais uma vez, es tou ad mi -
ran do o dis cur so de V. Exª, como ad mi ro o seu tra -
ba lho so bre o re for ço das ex por ta ções bra si le i ras e
a pro cu ra de mer ca dos po ten ci al men te mu i to ri cos
que não es tão sen do ade qua da men te ex plo ra dos
pelo Bra sil. Qu e ro, tam bém, dar uma opi nião a res -
pe i to des sa nos sa par ti ci pa ção no Mer co sul. Pen so
que o Mer co sul tem um ve tor de na tu re za po lí ti ca
que não deve ser des pre za do. Não po de mos en ca -
rar o re la ci o na men to do Bra sil com ou tros pa í ses ex -
clu si va men te pelo lado eco nô mi co. É pre ci so en ca -
rá-lo tam bém sob o pon to de vis ta po lí ti co e ge o po lí -
ti co. No bre Se na dor, a re la ção do Bra sil com a



Argen ti na é fun da men tal. A Argen ti na está, re al men -
te, à be i ra de uma cri se, de um na u frá gio. Nós, bra -
si le i ros, ain da que com um sa cri fí cio que deve ser
me di do, do sa do, ne go ci a do, de ve mos, nes te mo -
men to, so cor rer a Argen ti na, ten tar sal vá-la de um
na u frá gio que é qua se cer to. Des sa for ma te mos de
en ten der esse re la ci o na men to tam bém por esse
lado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É ver -
da de.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Esse
na u frá gio da Argen ti na tem mu i to a ver com os er ros 
co los sa is que lá fo ram co me ti dos. É uma ver go nha
que esse Sr. Ca val lo es te ja à tes ta do Go ver no ar -
gen ti no, por que ele é o res pon sá vel por isso tudo,
por esse en ges sa men to da eco no mia ar gen ti na com 
a pa ri da de do dó lar. Mas o fato é que essa cri se ar -
gen ti na tem um pou co a ver com a des va lo ri za ção
do real, sim. Te mos que re co nhe cer isso. A des va lo -
ri za ção do real para o Bra sil está sen do a pro mo to ra 
de de sen vol vi men to. A His tó ria do Bra sil é fe i ta de
cri ses cam bi a is, que se re sol vem sem pre com ocor -
rên ci as des sa na tu re za. Na me di da em que o real se 
des va lo ri za, er gue-se uma es pé cie de subs ti tu to à
bar re i ra ta ri fá ria que não te mos mais e es ti mu -
lam-se as nos sas ex por ta ções, o que nos pro te ge
de um ex ces so, de uma im por ta ção de es ti lo dum -
ping. Des sa for ma, isso é sa lu tar. Embo ra es te ja
pres si o nan do a meta in fla ci o ná ria do Go ver no, o
fato é que, sob o pon to de vis ta do ba lan ço de pa ga -
men tos, que é o nos so gran de es tran gu la men to,
essa des va lo ri za ção do real ou essa su bi da do dó -
lar, se as sim se quer cha mar, tem seus efe i tos po si -
ti vos. Ago ra, isso afe ta a Argen ti na, sim, e te mos
que ter a com pre en são des se fato. Pa ra béns a V.
Exª pelo dis cur so.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Sa tur ni no.

Eu que ria, ao en cer rar o meu dis cur so, Sr. Pre -
si den te, di zer que so nho mes mo com um Bra sil
mais agres si vo nas ex por ta ções, com um Bra sil que
che gue ao lado de lá do Pa cí fi co. Não que ro ir ao
Peru e à Co lôm bia e en con trar só car ros e pro du tos
ame ri ca nos, mas que ro tam bém en con trar pro du tos
bra si le i ros. Eles que rem com prar, mas te mos sido
pou co agres si vos.

So nho, Sr. Pre si den te, com o an ti go por -
ta-aviões Mi nas Ge ra is como um shop ping, um
show off do Bra sil, le van do para o ex te ri or pro du tos 
bra si le i ros. Ele sa i ria, pa ran do de por to em por to,

dan do opor tu ni da de a cada com pra dor de pe gar e
olhar o pro du to. Por que trans for mar um na vio que
está fun ci o nan do em fer ro-velho, se po de ría mos
trans for má-lo, ou sa da men te, em um shop ping de
pro du tos bra si le i ros, para per cor rer o Ca ri be e a
Ásia? Le vei essa idéia ao Pre si den te da Re pú bli ca,
que a con si de rou óti ma, mas no Bra sil tudo anda
mu i to de va gar. Le vei-a tam bém ao Mi nis tro da Ma ri -
nha e ao Mi nis tro do De sen vol vi men to. São idéi as
que não cus ta ri am mu i to, mas se ri am im por tan tes
para nos tor nar mos mais agres si vos. Cada vez que
ven de mos lá fora, são em pre gos cri a dos aqui den -
tro, di vi sas tra zi das para o nos so País.

So nho que a Pa ra í ba, o Rio Gran de do Nor te,
Ser gi pe, Ala go as e o Pi a uí for mem tam bém o seu
mer ca do, cada um com pran do do ou tro. Va mos de i -
xar de com prar so men te no sul. Va mos co me çar a
for ta le cer a nos sa eco no mia e par ti ci par mais do
Mer co sul, por que iso la da men te cada Esta do é fra co, 
mas jun tos po dem ser for tes. Os Esta dos pe que nos
têm pago um alto pre ço: de R$100 mi lhões que vão
para o Nor des te, R$35 mi lhões fi cam para a Ba hia;
a mes ma quan tia, para o Ce a rá; e o res tan te, para
os de ma is Esta dos. Acre di to que, se unís se mos os
pe que nos Esta dos, Sr. Pre si den te, te ría mos mais
opor tu ni da de, po de ría mos par ti ci par do Mer co sul e
cri ar o Cone Nor te. O Bra sil tem que cri ar um Mi nis -
té rio para a Amé ri ca do Sul e Ca ri be, tem que se es -
pe ci a li zar mais.

A Lí bia, um país pe que no, tem um Mi nis té rio de
Re la ções Exte ri o res só para a Áfri ca; para o res to do
mun do, há um ou tro Mi nis té rio. De ve ría mos ter essa
es pe ci a li za ção, para ocu par mais es pa ço no ter ri tó rio
que é nos so. So mos he ge mô ni cos, ma i o res, mais
bem-dotados, tec no lo gi ca men te mais bem co lo ca dos,
mas te mos per di do tem po, o que re pre sen ta di nhe i ro.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª, com mu i to pra zer, Se na dor Nova da Cos ta.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Emi nen -
te Se na dor Ney Su as su na, V. Exª abor dou um as -
sun to im por tan te, que to cou de per to a re gião ama -
zô ni ca. Co nhe ço bem a re a li da de do ex te ri or, do pla -
tô das Gu i a nas. Numa vi a gem ofi ci al, acom pa nhei o
Pre si den te José Sar ney para Ma ri bo e Ge or ge town
e vi a sen si bi li da de da que les nos sos vi zi nhos em in -
te grar-se à re gião e pro mo ver um in ter câm bio com
as nos sas ri que zas e pro du tos. So bre Ca i e na não
fa la rei mu i to, por que é um de par ta men to da Fran ça,



a qual tão cedo não dará con di ções para a eman ci -
pa ção. Ca i e na já tem li ga ção com o Ama pá, por
meio de um in ter câm bio es pon tâ neo. Está tra mi tan -
do no Con gres so um pro je to de mi nha au to ria, para
cri ar uma área li vre, não de co mér cio, mas de pe -
que nas in dús tri as, por que Ca i e na não pos sui um
par que in dus tri al e de pen de da in te gra ção co mer ci -
al. É man ti da pela Fran ça, pos sui uma mo e da for te,
algo de que po de mos ti rar mu i to pro ve i to. Com a
mis são que o Pre si den te José Sar ney le vou à re -
gião, S. Exª ob te ve uma aber tu ra mu i to gran de. Na
épo ca, o Go ver no bra si le i ro es ta be le ceu um cer to
acor do ou con vê nio na área de Co mu ni ca ção. É
uma área in te res san te, onde há um po ten ci al mu i to
gran de e onde se de se ja man ter essa in te gra ção. V. 
Exª men ci o nou o Ca ri be. É mais ba ra to vi a jar até a
Fran ça do que sair do sul do País para Be lém do
Pará. Esta mos numa po si ção es tra té gi ca no di fe ren -
ci al de trans por te. Ma ca pá, Ca pi tal do Esta do que
re pre sen to nes ta Casa, é a en tra da da na ve ga ção
no Bra sil; lá está o por to de en tra da. Te mos to das
as con di ções, de acor do com a idéia do pro nun ci a -
men to de V. Exª, de es ta be le cer esse con ta to. E
pode fa zê-lo não só o Ama pá, mas tam bém Ro ra i ma
e os de ma is Esta dos que com põem a Ama zô nia Se -
ten tri o nal, onde há es tra das e ou tros in ves ti men tos
que nos po dem apro xi mar, an tes que ou tros que i ram
do mi nar aque la re gião. Mu i to obri ga do por per mi tir o
apar te. Agra de ço tam bém ao Sr. Pre si den te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Nova da Cos ta. Incor po ro
os di ze res de V. Exª ao meu dis cur so.

Encer ran do, Sr. Pre si den te, que ro di zer que ”o
po der não ad mi te es pa ço va zio“ – essa é uma fra se
de qua se qua tro mil anos no A Arte da Gu er ra, do
Sun Tzu.

Esta mos ain da de i ta dos em ber ço es plên di do,
quan do ou tros pa í ses es tão bus can do ocu par os es -
pa ços. E te mos tudo para fa zê-lo! Te mos que ter
ma i or si ner gia, avan çar e ou sar. É isso que pre ci sa -
mos fa zer. Nós, bra si le i ros, pre ci sa mos pa rar de
con ver sar de ma is; pre ci sa mos tra ba lhar mais e ter
mais ou sa dia prin ci pal men te no Co mér cio Exte ri or.

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

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
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. 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 Ge ral do Cân di do, por 20 mi -
nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al -
men te, an tes de en trar no as sun to prin ci pal que me
trou xe à tri bu na, que ro ex ter nar a mi nha in dig na ção
di an te da im pu ni da de que ocor re nes te País com re la -
ção aos po de ro sos.

Vou ci tar três exem plos. Na se ma na pas sa da, foi 
jul ga do, na Ca pi tal da Pa ra í ba, João Pes soa, o man -
dan te do as sas si na to de Mar ga ri da Ma ria Alves, lí der
sin di cal ru ral as sas si na da há mais de dez anos. O
man dan te do cri me, re co nhe ci do por tes te mu nhas,
um fa zen de i ro, foi ab sol vi do. Os as sas si nos de Eldo -
ra do dos Ca ra jás, os ofi ci a is, os po li ci a is que co me te -
ram o mas sa cre es tão até hoje sem jul ga men to nem
con de na ção. Pela se gun da vez, o jul ga men to foi adi a -
do, eles con ti nu am im pu nes, e mu i tos fo ram até pro -
mo vi dos. Em São Pa u lo, nes ta se ma na, está ocor ren -
do o jul ga men to das pes so as en vol vi das no mas sa cre 
do Ca ran di ru. Pro va vel men te, o co ro nel que co man -
dou o mas sa cre não de ve rá ser con de na do, ape sar
da pres são de ór gãos in ter na ci o na is de di re i tos hu -
ma nos. É bem pos sí vel que o co ro nel tam bém não so -
fra ne nhu ma pe na li da de.

Exter no a mi nha in dig na ção com re la ção à im -
pu ni da de nes te País para os po de ro sos, para os as -
sas si nos, para os la drões e cor rup tos que per me i am
o País de nor te a sul.

Mas que ro abor dar um ou tro as sun to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ”...ou o
Con gres so põe um pon to fi nal no re i te ra do des res pe i -
to a si pró prio e à Cons ti tu i ção, ou, en tão, é me lhor re -
co nhe cer que no País só exis te um ‘po der de ver da -
de’, o do Pre si den te. E, daí por di an te, es que ça mos
tam bém de fa lar em ‘de mo cra cia’“. Não se tra ta de
uma afir ma ção da Opo si ção ao Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, Opo si ção mas sa cra da pela cha -
ma da base ali a da e por mi lha res de me di das pro vi só -
ri as que não res pe i tam os re qui si tos cons ti tu ci o nal -
men te es ta be le ci dos e que ten tam mo di fi car có di gos,
leis e até mes mo a pró pria Cons ti tu i ção. Tra ta-se de
ar ti go in ti tu la do ”Cons ti tu i ção ou pre po tên cia?“, pu bli -
ca do no dia 07 de ju nho de 1990 e até hoje não des -
men ti do pelo en tão so ció lo go Fer nan do Hen ri que
Car do so, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo. Aque la afir ma -
ção é do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do
Hen ri que Car do so.



O tre cho ser ve de aber tu ra ao im por tan te ar ti go
do ju ris ta Ru bens Appro ba to Ma cha do, que in cor po ro 
ao meu pro nun ci a men to e so li ci to que seja trans cri to
nos Ana is do Se na do Fe de ral.

”O País está in tran qüi lo, me re ce do Pre si den te
res pos tas subs tan ti vas: é o que a OAB e a so ci e da de
es pe ram“, afir ma Ru bens Appro ba to Ma cha do em
seu im por tan te ar ti go, que deve ser vir para me di ta ção 
e lem bran ça da que les que cos tu mam es que cer o que 
fa la ram, pen sa ram, dis se ram ou fi ze ram e da que les
que men ti ram e des men ti ram os fa tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um re pre -
sen tan te des ta Casa quis des qua li fi car o Sr. Ru bens
Appro ba to Ma cha do, Pre si den te Na ci o nal da OAB, na 
pos se do Sr. Mar co Au ré lio Men des de Fa ri as Mel lo,
cha man do-o de gari. No meu en ten der, o ter mo ”gari“
não des qua li fi ca nin guém, por que, guar da das as de -
vi das pro por ções, na so ci e da de, não im por ta se o ci -
da dão é em ba i xa dor, se na dor, de pu ta do fe de ral, go -
ver na dor ou gari. Des de que seja um ci da dão ho nes to 
e viva do seu tra ba lho, de for ma tran qüi la, com dig ni -
da de, ser gari não des qua li fi ca nin guém. Con si de ro
que é uma agres são ten tar des qua li fi car o ci da dão
Ru bens Appo ba to Ma cha do, cha man do-o de gari,
para, com isso, de ne grir sua ima gem, em bo ra o fato
te nha con tri bu í do afir ma ti va men te para sua pes soa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
abor dar o as sun to prin ci pal do meu pro nun ci a men to,
que é a ques tão da Pe tro bras. Re al men te, o País está
in tran qüi lo e me re ce do Pre si den te da Re pú bli ca res -
pos tas subs tan ti vas, sem so fis mas, sem sub ter fú gi -
os, sem fuga de res pon sa bi li da de, em de cor rên cia da
in com pe tên cia, da fal ta de pa tri o tis mo e da sub ser -
viên cia do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e, prin ci pal men te,
pela sua po lí ti ca ne o li be ral de pre ca ri za ção e pri va ti -
za ção do que nos res ta de em pre sas es ta ta is.

Des ta co isso, em fun ção de o Go ver no man ter a
atu al di re ção da Pe tro bras, pois a em pre sa está sen -
do des mon ta da. Não sei se há sa bo ta gem, mas me
pa re ce que há uma po lí ti ca de li be ra da de des gas te
da ima gem da Pe tro bras. A po lí ti ca de pri va ti za ção do
Go ver no tem oca si o na do o su ca te a men to da em pre -
sa, que, as sim, fica re al men te fra gi li za da, po den -
do-se, com isso, jus ti fi car a sua pri va ti za ção. Um dos
ar gu men tos uti li za dos para pri va ti zar es ta ta is é o de
que a em pre sa é im pro du ti va, dá pre ju í zo. Há uma sé -
rie de ar gu men tos para jus ti fi car a pri va ti za ção, e
esse Go ver no já os usou em ou tros pro ces sos de pri -
va ti za ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos -
so de i xar de tra zer para o de ba te duas no tí ci as que
con si de ro da ma i or re le vân cia. A pri me i ra diz res pe i to
ao rom pi men to de um ole o du to da Pe tro bras den tro
de um con do mí nio de luxo em Ba ru e ri, em São Pa u lo, 
na úl ti ma se ma na de maio des te ano. A Pe tro bras in -
for mou que 200 mil li tros va za ram após o rom pi men to
do duto sub ter râ neo. O va za men to atin giu as ga le ri as
de águas plu vi a is, de chu va, do con do mí nio, o cór re -
go Ca cho e i ri nha e che gou ao rio Ti e tê. Se gun do o
Pre si den te do Sin di pe tro-SP, em re por ta gem da Fo -
lha de S. Pa u lo, Sa mu el Ma ga lhães, ”o va za men to
ha via sido ca u sa do pela exa us tão da tu bu la ção, e a
Pe tro bras ti nha in for ma do que, há dois me ses, ha via
fe i to uma me di ção do des gas te dos du tos de óleo,
mas os re sul ta dos da ava li a ção ain da não ti nham sido 
di vul ga dos“.

O Sin di ca to irá co brar es ses re sul ta dos por que
a em pre sa sa bia do des gas te e não fez nada. Se gun -
do o Sin di ca to, as sus pe i tas de ne gli gên cia são re for -
ça das pelo fato de, nas úl ti mas se ma nas, o duto que
se rom peu es tar ope ran do a uma pres são mais ba i xa
que o nor mal. Sa be-se que a vida útil de um ole o du to
é de cer ca de 20 anos, de acor do com o Sin di pe -
tro-SP, mas, de po is de uma dé ca da de fun ci o na men -
to, a tu bu la ção já co me ça a ne ces si tar de ma nu ten -
ção mais fre qüen te. O duto que se rom peu deve ter
cer ca de 30 anos de ati vi da de“.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que a ges tão de
Re ich stul na Pe tro bras tem sido mar ca da por vá ri os
aci den tes que atin gem o meio am bi en te, fa tos vá ri as
ve zes de nun ci a dos aqui no Se na do.

Em se gui da, ti ve mos um gra ve va za men to de
gás li que fe i to de pe tró leo (GLP) e ga so li na em um
duto da Pe tro bras no dia 15 de ju nho. Esse aci den te
pro vo cou a in ter di ção da Ro do via Cas te lo Bran co, em 
uma re gião pró xi ma à ci da de de São Pa u lo. Se gun do
ma té ria da jor na lis ta Lí gia For men ti, do jor nal O Esta -
do de S.Pa u lo, hou ve um gran de ris co de ex plo são,
tan to que a po pu la ção que mora nas pro xi mi da des do
lo cal do aci den te foi re mo vi da. Com as lu zes apa ga -
das, por se gu ran ça, o ce ná rio, à no i te, era as sus ta -
dor.

Um ga so du to do sis te ma que liga o ABC a Ba ru -
e ri também foi atin gi do. O fun ci o ná rio Val de lins
Bran dão da Sil va des cre veu o aci den te: ”Foi igual a
um ter re mo to. O chão tre meu e logo em se gui da
uma gran de nu vem de gás bran co to mou con ta do
lu gar. Sa í mos de ses pe ra dos, ten tan do in ter rom per
a pas sa gem de car ros na es tra da“. Se gun do ele, a
nu vem de gás ti nha oito me tros de al tu ra; na hora,



ele fi cou com re ce io de al guém acen der um ci gar ro
e tudo ir pe los ares.

A Qu e i roz Gal vão é con ces si o ná ria da Der sa. A
em pre sa re a li za va no lo cal obras para a cons tru ção
do Ro do a nel. Se gun do a as ses so ria de im pren sa da
Der sa, o tra ba lho vi nha sen do re a li za do há quin ze
dias e era fis ca li za do por uma equi pe in di ca da pela
Pe tro bras. O fun ci o ná rio Sil va ga ran tiu que o lo cal do
aci den te es ta va den tro dos li mi tes de se gu ran ça in di -
ca dos pelo mapa for ne ci do pela Pe tro bras. A pre o cu -
pa ção foi res ta u rar a se gu ran ça no lo cal, em fun ção
do pe ri go de uma ex plo são, pois o GLP é um gás al ta -
men te in fla má vel. Por mu i ta sor te não ocor reu uma
ca tás tro fe, pois tão logo o aci den te foi de tec ta do, o
flu xo de gás foi ces sa do. A ga so li na era re ma nes cen -
te do mes mo duto. ”É um sis te ma con jun to. Pri me i ro
pas sa o gás, de po is a ga so li na.“ Para evi tar ris co de
in cên dio, os bom be i ros jo ga ram es pu ma no lo cal. No
fim da tar de, téc ni cos pre pa ra vam um len çol de água
– téc ni ca que con sis te em mo lhar o chão para evi tar
ris cos de aci den tes. 

O in ci den te foi o mais re cen te de uma sé rie
que in clui o va za men to de óleo na baía de Gu a na -
ba ra, no Rio de Ja ne i ro, em ja ne i ro de 2000, e o
afun da men to da Pla ta for ma P-36, em mar ço des te
ano, na ba cia de Cam pos, em Ma caé – RJ.

Não se pode ale gar sur pre sa com tais aci den -
tes am bi en ta is, pois eles vêm ocor ren do ao lon go
dos seis anos e meio do man da to de um ho mem
que pre ten dia ser o novo Jus ce li no Ku bits chek, que
pre co ni zou o fim da Era Var gas, e está le van do o
País ao tem po das lam pa ri nas e dos lam piões. É
algo que fere o bom sen so, a in te li gên cia, a dig ni da -
de, a éti ca e a mo ral do tão so fri do povo bra si le i ro.

Lu ta mos para cons tru ir a Pe tro bras, hoje tão
mal tra ta da e tão car co mi da por den tro pela ação cri -
mi no sa de uma di re to ria in com pe ten te, so ber ba e
de ter mi na da a des mo ra li zar e des tru ir a re pu ta ção
da em pre sa, para de po is en tre gá-la a pre ço vil às
mul ti na ci o na is do pe tró leo.

A Asso ci a ção dos Enge nhe i ros da Pe tro bras
(Ae pet) afir ma, em do cu men to que en ca mi nhou aos
gran des jor na is do eixo Rio – São Pa u lo no ano pas -
sa do, que a ”re pe ti ção de fa lhas ab so lu ta men te
idên ti cas in di ca o des ca so com que o pre si den te, os 
di re to res e os con se lhe i ros da es ta tal tra tam a ques -
tão am bi en tal“.

As fa lhas ocor ri das nes ses ca sos sus ten tam
que é pre ci so pu nir se ve ra men te os que não sa bem
pre ser var o pa tri mô nio pú bli co. Tudo isso foi de nun ci -

a do pe los sin di ca tos de pe tro le i ros de vá ri os Esta dos
do Bra sil. 

Para com ple men tar essa po lí ti ca de des mon te, 
exis te a prá ti ca da ter ce i ri za ção. Com isso, a em pre -
sa de pre cia e des pres ti gia a mão-de-obra qua li fi ca -
da, ou seja, seus téc ni cos, que têm vas ta ex pe riên -
cia e co nhe cem a em pre sa. A Pe tro bras anun ci ou
que vai im ple men tar, cada vez mais, a ter ce i ri za ção
como for ma de evi tar aci den tes. Isso sig ni fi ca des -
qua li fi car os téc ni cos e a mão-de-obra qua li fi ca da
que ope ram den tro do sis te ma Pe tro bras.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma vez 
es ta mos di an te de um dos pro ble mas mais sé ri os
des te fi nal de sé cu lo: a ne ces si da de de de fe sa do
meio am bi en te.

Não adi an ta o Pre si den te da Re pú bli ca se que -
i xar de que o sis te ma pre si den ci a lis ta é o cul pa do
de tudo. Se es ti vés se mos no par la men ta ris mo, Fer -
nan do Hen ri que Car do so já te ria sido de fe nes tra do
por in com pe tên cia ad mi nis tra ti va, des res pe i to à
Cons ti tu i ção, fal ta de éti ca e in ca pa ci da de para go -
ver nar. Iro ni ca men te, seus par ti dá ri os ain da têm a
co ra gem de ir à te le vi são e fa zer pro pa gan da ele i to -
ral fa lan do em nome da éti ca.

Nes te mo men to em que nos de pa ra mos com
um Go ver no en tre guis ta, que vol ta as cos tas para
os in te res ses do Bra sil, em be ne fí cio dos ban que i -
ros in ter na ci o na is, mais do que nun ca pre ci sa mos
da for ça po lí ti ca dos tra ba lha do res or ga ni za dos.
Não te nho dú vi da de que so men te a for ça das or -
ga ni za ções po pu la res po dem nos sal var des te mo -
men to de tre vas glo ba is em que o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so nos mer gu lhou, por fal ta
de éti ca, fal ta de pa tri o tis mo e in com pe tên cia ad -
mi nis tra ti va.

A fal ta de fir me za do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que e sua sub ser viên cia aos in te res ses dos ban -
que i ros, na ci o na is e in ter na ci o na is, le vam o Bra sil à 
tris te e ime re ci da con di ção de país de se gun da ca -
te go ria.

É pre ci so lu tar pela pre ser va ção da Pe tro bras,
que é pa tri mô nio do povo bra si le i ro. A atu al di re ção
não tem ca pa ci da de nem au to ri da de mo ral para ad -
mi nis trá-la. Por tan to, já de ve ria ter sido de mi ti da. Ou
será que te re mos de cho rar ain da, e mu i tas ve zes, por 
ca u sa do óleo der ra ma do?

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Em de fe sa da so ci e da de

Ru bens Appro ba to Ma cha do

O país está in tran qüi lo, me re ce do pre si den te res pos tas

subs tan ti vas; é o que a OAB e a so ci e da de es pe ram

“É cer to, po rém que, seja qual for o me ca nis mo, ou o Con -

gres so põe um pon to fi nal no re i te ra do des res pe i to a si pró prio e à

Con ti tu i ção ou en tão é me lhor re co nhe cer que no país só exis te um 

‘po der de ver da de’, o do pre si den te. E, daí por di an te, es que ça mos

tam bém de fa lar em ‘de mo cra cia’” (Fer nan do Hen ri que Car do so,

ar ti go ‘Cons ti tu i ção ou pre po tên cia?’, Fo lha, 7-6-90, a res pe i to das

me di das pro vi só ri as)

O tre cho trans cri to, se lido na so le ni da de de pos se dos no -

vos di ri gen tes do Ju di ciá rio, te ria sus ci ta do o mes mo tido de re a ção 

por par te do pre si den te da Re pú bli ca, con si de ran do “opor tu nis ta”

ou “co var de” tal ci ta ção, caso o in se ris se no meu dis cur so por oca -

sião da pos se do mi nis tro Mar co Au ré lio na pre si dên cia do Su pre -

mo Tri bu nal Fe de ral? Nos atos pú bli cos, so le nes ou não, se faz ne -

ces sá ria a cen su ra pré via de ma ni fes ta ção ou pen sa men to? 

“Su por tam me lhor a cen su ra os que me re cem elo gi os”. A

fra se la pi dar do fi ló so fo ale mão Karl Pope per mi te in fe rir que os

mais su je i tos às crí ti cas abo mi nam a cen su ra. E quan do as crí ti cas

re ve lam um cer to sen ti men to ge ral de que elas têm fun da men to, a

re a ção ne ga ti va dos cri ti ca dos pode ini ci ar ul tra pas sa gem dos li mi -

tes do ra zoá vel. É o que pos so de pre en der da re a ção do pre si den te 

Fer nan do Hen ri que Car do so às ob ser va ções que fiz o meu pro nun -

ci a men to, sem ad je ti vos e ila ções que pu des sem ma cu lar a sua

hon ra pes so al ou a sua tra di ção de de mo cra ta con vic to.

Pon tos dos qua is não tran si jo: fa lei não só o que sin to, re pro -

du zi o pen sa men to da ma i o ria dos ad vo ga dos e o sen ti men to da

so ci e da de, cuja ca i xa de res so nân cia é a OAB, pela sua tra di ção

his tó ri ca e ins ti tu ci o nal na de fe sa do pri ma do do di re i to e da jus ti ça.

Usei a tri bu na ade qua da, no mo men to apro pri a do na ce ri mô nia

mais le gí ti ma.

Aque la ce ri mô nia re pre sen ta va um even to da ma i or sig ni fi -

ca ção para a vida ins ti tu ci o nal do país, tan to pelo con ce i to que sim -

bo li za a mais alta Cor te de Jus ti ça quan to pela in ves ti du ra na pre si -

dên cia de um juiz de per fil po lê mi co, a quem se atri bu em, en tre ou -

tros, os va lo res da in de pen dên cia e da al ti vez.

O Ju di ciá rio, pe las suas mais al tas vo zes, vem cha man do

con tra as me di das pro vi só ri as e con tra os atos dos en tes pú bli cos

que en tu lham os pre tó ri os e as cor tes su pe ri o res de me di das ju di ci -

a is em que o po der pú bli co é par te.

O mo men to, o lu gar e o ce ná rio eram por tan to, cor re tos

para, da tri bu na dos ad vo ga dos, a OAB se po si ci o nar con tra o pan -

de mô nio le gis la ti vo e cla mar pela paz so ci al e por um efe ti vo e

com ple to Esta do de Di re i to. O am bi en te da Jus ti ça é o ma i or es pa -

ço da ci da da nia. Os ad vo ga dos e a OAB têm sido, ao lon go da his -

tó ria, o sím bo lo de de fe sa da so ci e da de. Em sua me mó ria re gis -

tram-se as lu tas da in de pen dên cia, da pro cla ma ção da Re pú bli ca,

con tra a es cra va tu ra, con tra o Esta do Novo, con tra a di ta du ra mi li -

tar e con tra a de sor dem in ti tu ci o nal. 

O es pa ço da tri bu na do STF, de onde fa lei, é dos ad vo ga dos, 

é da OAB, para ex pri mir e in ter pre tar os sen ti men tos não ape nas

pro fis si o na is do di re i to, mas da so ci e da de. A OAB não usur pou es -

pa ço de nin guém . E não pre ci sa pe dir li cen ça para fa lar. Nun ca se

in ti mi dou e não te me rá ne nhum tipo de cen su ra. A tri bu na era, por -

tan to, ade qua da.

Não po de ria ha ver mo men to mais apro pri a do para tra zer à

tona os pro ble mas re le van tes do país. Ali es ta va a eli te in ti tu ci o nal

do país, a par tir do man da tá rio ma i or, o pre si den te da Re pú bli ca. Ali 

es ta va o co man do das de ci sões dos três Po de res. Não po de ria,

sob pena do gra ve pe ca do de omis são, de i xar de men ci o nar ques -

tões cen tra is, como as tão com ba ti das me di das pro vi só ri as, es sas

sim, usur pa do ras de po der e de es pa ço, na me di da em que cor ro -

em as fun ções do Par la men to. O país cer ta men te aguar da va a res -

pos ta go ver na men tal, abor dan do o mé ri to das crí ti cas, e não ata -

que pes so al ao re pre sen tan te da OAB e nem a di mi nu ta dis cus são

de as pec tos for ma is da pró pria so le ni da de. Ao con trá rio de fa lar em 

co var dia, de ve ría mos fa lar em al ti vez, por com ba ter aqui lo que,

como se na dor, o pre si den te tan tas ve zes com ba teu.

O pre si den te, em seus es cri tos, foi per sis ten te crí ti co do

Esta do au to ri tá rio, cen tra li za dor e bu ro crá ti co, esse mes mo que

pro cu rei, sob a mi nha vi são, cri ti car. Me re ce ser lido seu li vro “O

Mo de lo Po lí ti co Bra si le i ro”, que é uma pe ro ra ção con tra a con cen -

tra ção do po der. O cen tra lis mo ex ter no e a tec no cra cia na for ma de

um novo Esta do au to ri tá rio, base para cri ar “con di ções ins ti tu ci o na -

is para a re a li za ção do pla ne ja men to eco nô mi co do país”, de nun ci -

a das por Cân di do Men des e en dos sa das pelo pre si den te, me re -

cem ser po si ções cons tan te men te com ba ti das.

Cada re gi me, lem bra Mon tes qui eu, se am pa ra num “prin cí -

pio”, que ex pres sa sua re a li da de pro fun da. O “prin cí pio” da atu al

po lí ti ca go ver na men tal é o de uma vi são mo ne ta ris ta. Esque ce-se

da pre cá ria mol du ra so ci al, da an gús tia que se es pa lha por toda a

par te, con se qüên cia da de sa ten ção ou da au sên cia de po lí ti cas pú -

bli cas ins pi ra das nos cri té ri os dos gran des ca rên ci as so ci a is.

O so ci o ló go Ro ger-Gerard Schwart zen berg ar gu men ta que

a tec no cra cia é res pon sá vel pelo cir cu i to fe cha do do po der. Sem se 

co mu ni car com a so ci e da de, ne nhum go ver no per ce be as suas ex -

pec ta ti vas. E vai sen do mo no in for ma do – su bin for ma do, por tan to –

pela tec no cra cia. Fica cego à re a li da de, au to-enclausurado em um

uni ver so ir re al.

A so li dão de que se cer ca o go ver no, que bra da ape nas pe -

las re ve rên ci as e de fe rên ci as, faz mal ao go ver nan te. É pre ci so que 

ele sin ta o pal pi e tar da na ção. A crí ti ca tem, por tan to, ca rá ter cons -

tru ti vo. Quer aju dar abrir os ho ri zon tes.



Para que se jam evi ta das in si nu a ções que não en gran de cem 

as au to ri da des que as ve i cu lam, po nho mi nha vida, mi nha bi o gra -

fia, es can ca ra da men te à dis po si ção de to dos. Nada te nho de que

me envergo nhar. As mi nhas ori gens mo des tís si mas exi gem que eu

lou ve o meu Bra sil, país que ain da dá opor tu ni da des a quem, como

eu, para se edu car, só tem pos si bi li da de de fa zê-lo por meio do en si -

no pú bli co. Para hon ra mi nha, sem fi li a ção par ti dá ria ou car re i ra po lí -

ti ca, fui, epi so di ca men te, se cre tá rio da Jus ti ça de meu Esta do, onde

pude co nhe cer ho mens pú bli cos do mais ele va do va lor. Cito, en tre

ou tros, o mi nis tro mais pró xi mo do pre si den te, Aloy sio Nu nes Fer re i -

ra, que, na oca sião, foi lí der do par ti do do go ver na dor da épo ca.

O país está in tran qui lo, in se gu ro pe las cri ses po lí ti cas e so ci a -

is, pelo de sem pre go, pela ame a ça dos apa gões. Me re ce do pre si den -

te res pos tas subs tan ti vas. É o que a OAB e a so ci e da de es pe ram.

Ru bens Appro ba to Ma cha do,  67, ado vo ga do, é pre si den te 

na ci o nal da OAB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. 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, ve nho a esta tri bu -
na para tra tar de um as sun to a que fiz re fe rên cia em
meu dis cur so de pos se como sen do uma das mi nhas
pri o ri da des, uma das ban de i ras que de fen de rei como
Se na dor da Re pú bli ca. Tra ta-se da am pli a ção do uso
do gás na tu ral no Bra sil. 

Mun di al men te, após tra ta do e pro ces sa do, o
gás na tu ral é uti li za do lar ga men te em re si dên ci as, no
co mér cio, em in dús tri as e em ve í cu los. Nos pa í ses de
cli ma frio, seu uso re si den ci al e co mer ci al é pre do mi -
nan te men te para aque ci men to am bi en tal. 

Já no Bra sil, seu uso co mer ci al e re si den ci al é
no pre pa ro de ali men tos e aque ci men to de água. Na
in dús tria, o gás na tu ral é uti li za do como com bus tí vel
para for ne ci men to de ca lor, ge ra ção de ele tri ci da de e
de for ça mo triz, como ma té ria-prima nos se to res quí -
mi co, pe tro quí mi co e de fer ti li zan tes, e como re du tor
si de rúr gi co na fa bri ca ção de aço. Na área de trans -
por tes, é uti li za do em ôni bus e au to mó ve is, subs ti tu -
in do o óleo di e sel, a ga so li na e o ál co ol. Mas, di fe ren -
te men te do que ocor re em ou tros pa í ses, a par ti ci pa -
ção do gás na tu ral na ma triz ener gé ti ca bra si le i ra é
mu i to pe que na, che ga a ser ape nas cer ca de 2,8%,
en quan to que, em pa í ses como a Argen ti na, par ti ci pa
com 49% e, na Ingla ter ra, com 30%, sen do a mé dia
mun di al de 23,7%.

Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res para es -
ses da dos es ta tís ti cos, onde sa í mos de um uso de
2,8% de con su mo para uma mé dia mun di al de 23,7%. 

Esses da dos de mons tram que o gás na tu ral, no Bra -
sil, não é en ca ra do como uma fon te sig ni fi ca ti va no
su pri men to de ener gia.

Mas, Srªs e Srs. Se na do res, esse qua dro está
mu dan do. A cri se ener gé ti ca – o ra ci o na men to que
afe ta o Bra sil – mos trou ao Po der Exe cu ti vo, à clas se
po lí ti ca e à so ci e da de bra si le i ra que o País não pode
fi car pri si o ne i ro de uma úni ca fon te de ener gia. Mos -
trou que, se São Pe dro não aju dar e não hou ver in ves -
ti men tos, vai fal tar ener gia. Mos trou que, ape sar de
tudo, o povo bra si le i ro está sen do so li dá rio com o Go -
ver no e quer aju dar o País a sair des sa cri se.

Não es tou aqui para apon tar os cul pa dos des sa
cri se. Não ocu po esta tri bu na para cri ti car aque les
que di ri gi ram a po lí ti ca ener gé ti ca bra si le i ra nem para 
jul gar se o pro ces so de pri va ti za ção do se tor elé tri co
foi uma deci são cor re ta ou não. Ocu po esta tri bu na, Sr.
Pre si den te, como um re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral,
para re i vin di car para Bra sí lia, Go iás e, de cer ta for ma,
para a Re gião Cen tro-Oeste a cons tru ção do ra mal do
ga so du to Bra sil-Bolívia. O ga so du to Bra sil-Bolívia, in ter -
li gan do-se à rede de du tos do su pri men to à Re gião Su -
des te e à Re gião Sul, já é uma re a li da de e co lo ca no
mer ca do quan ti da des ili mi ta das de gás na tu ral. Da
mes ma for ma, a rede de su pri men to de gás na tu ral à
Re gião Nor des te tam bém é uma re a li da de e aten de,
pri o ri ta ri a men te, às ca pi ta is da que la re gião.

O Go ver no Fe de ral anun ci ou, em mar ço des te
ano, as suas pri o ri da des, a sua Agen da de Go ver no
para o biê nio em que se pre vê em re cur sos da or dem
de R$590,6 mi lhões, em 2001, para a am pli a ção da
in fra-estrutura de trans por te de gás na tu ral no País. 

Entre as vá ri as me tas es ta be le ci das no do cu -
men to Agen da de Go ver no, re la ci o na das com o su pri -
men to de gás na tu ral, po de mos des ta car os se guin -
tes em pre en di men tos: 

– con clu ir, em 2002, o ga so du to Uru -
gua i a na-Porto Ale gre. Esse ga so du to será
res pon sá vel pela cap ta ção de gás da
Argen ti na para su prir a usi na ter me lé tri ca de 
Uru gua i a na, en tre ou tros mer ca dos. É mais
uma al ter na ti va que se co lo ca no sen ti do de 
be ne fi ci ar o uso de gás no nos so País. 

– con clu ir, em 2003, os ga so du tos
Uru cu-Porto Ve lho, com 500 km de ex ten -
são; Co a ri-Manaus, com 420 km de ex ten -
são; e Ca bi ú nas-Tubarão. 

Aque le que olha o mapa do Bra sil vê que o Bra -
sil li to râ neo está com a in fra-estrutura de trans por te
de gás na tu ral pra ti ca men te ter mi na da, pra ti ca men te
com ple ta. Mas, em com pen sa ção, não po de mos di zer 



que é ver da de i ra a afir ma ção quan do olha mos para o
Bra sil do in te ri or, para o Bra sil do Cen tro-Oeste, es -
pe ci al men te para o Esta do de Go iás, Se na dor Iris,
que V. Exª co nhe ce tão bem.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Ouço V.
Exª com pra zer, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Lind berg Cury, que ro cum pri men tá-lo pelo bri -
lhan te pro nun ci a men to que faz, aler tan do in clu si ve
para um pon to que nós, da Ama zô nia, te mos re i te ra -
da men te ba ti do aqui, que é a ques tão da con cen tra -
ção na re gião li to râ nea, prin ci pal men te na re gião do
eixo Rio-São Pa u lo, de to dos os in ves ti men tos, em
qual quer que seja o se tor pen sa do no Bra sil. V. Exª
está tra çan do um per fil exa to na ques tão do gás
quan do re i vin di ca um duto para o Dis tri to Fe de ral e
men ci o na in clu si ve que está nos pla nos do Go ver no,
para 2003, o apro ve i ta men to do gás de Uru cu, no
Ama zo nas, onde hoje são re in je ta dos mi lhões de li -
tros cú bi cos de gás por que não são apro ve i ta dos. O
Bra sil não está com es cas sez de ener gia por fal ta de
op ções de ener gia. Pelo con trá rio, V. Exª está fri san do 
mu i to bem a ques tão do gás; te mos tam bém con di -
ções de cons tru ir hi dre lé tri cas na Ama zô nia, sem pre -
ju í zo do meio am bi en te – es tão aí os exem plos de Tu -
cu ruí, que está sal van do o Nor des te em par te, mes -
mo que ain da não es te ja to tal men te ins ta la da a sua
ca pa ci da de, e de ou tras hi dre lé tri cas, como a de
Mon te Belo. Po rém, o mais gra ve é jus ta men te a
ques tão do gás. E V. Exª, ao re i vin di car um duto para
o Dis tri to Fe de ral, o faz mu i to bem ao cha mar a aten -
ção para ou tras re giões do Cen tro-Oeste. Espe ro que
V. Exª tam bém in clua, com este meu apar te, o ape lo
da Re gião Nor te, que é, sem dú vi da, a mais es que ci -
da das Re giões. Bas ta lem brar que a Re gião Nor te
não tem um só Mi nis tro no Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do pelo es cla re ci men to de V. Exª, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

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

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Per fe i ta -
men te, Se na dor Nova da Cos ta.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, emi nen te Se na dor
Lind berg Cury, o pre za do com pa nhe i ro Se na dor Mo -
za ril do adi an tou mu i to das pre o cu pa ções que que ria
abor dar com V. Exª. Além do gás, o pro nun ci a men to

de V. Exª traz uma pre o cu pa ção com o po ten ci al
ener gé ti co, mas não vou tra tar des se tema já que foi
ob je to do apar te do Se na dor Mo za ril do. Po rém, gos -
ta ria de di zer que o Ama pá foi pi o ne i ro na cons tru ção
de hi dre lé tri ca. No tem po do Ja na ri, do Co a racy Nu -
nes – bri lhan te Par la men tar que este Con gres so teve
–, con se guiu-se ini ci ar a cons tru ção de uma hi dre lé -
tri ca cha ma da Pa re dão, que atu al men te está for ne -
cen do 40 me ga watts e for ne ce rá mais 20 me ga watts
quan do ti ver o seu re ser va tó rio am pli a do. O es tu do
re a li za do pela Su dam, que está sen do trans for ma da
em Agên cia de De sen vol vi men to do Vale do Ara gua -
ri, re sul tou em um le van ta men to im por tan te, que está
ins tru in do a Ele tro nor te para a cons tru ção de seis mi -
ni u si nas. O Pre si den te Sar ney, nos so Se na dor, con -
se guiu, em ar ti cu la ção com a Ele tro nor te, ini ci ar já a
pri me i ra des sas seis usi nas, num to tal de qua se 600
me ga watts. O Pro je to Jari, que V. Exª co nhe ce e que
teve à fren te o Sr. Lud wig, aque le in ves ti dor ame ri ca -
no, pas sou para o Gru po Ico mi e ago ra está com o
Gru po Orsa. E ago ra há o Jari Ener gé ti co. Esta é uma 
as pi ra ção nos sa de mu i tos anos: pe gar uma hi dre lé -
tri ca que não pre ci sa de re ser va tó rio, um fio d’água, e
ins ta lar uma hi dre lé tri ca de 100 me ga watts. Já es tão
de fi ni dos os en ten di men tos de fi nan ci a men to. Isso só 
a tí tu lo de in for ma ção a V. Exª. O Ama pá está fa zen -
do um es for ço mu i to gran de, mas não é su fi ci en te. A
de man da é gran de. É uma re gião nova, pro mis so ra e, 
lo gi ca men te, ou tros pro gra mas te rão que ser fe i tos.
Te mos ou tras ba ci as para se rem apro ve i ta das. Cum -
pri men to V. Exª pelo as sun to que abor da, que con si -
de ro dos mais im por tan tes. Sa be mos que, em re la -
ção aos ín di ces, que V. Exª bem ca rac te ri zou em re la -
ção a Argen ti na, es ta mos mu i to aquém. O tra ba lho
que V. Exª apre sen ta cons ti tui uma in for ma ção im por -
tan te. Bas ta, ago ra, que o Go ver no am plie es ses es -
tu dos e pro mo va o au men to des sa ofer ta de gás, mu i -
to im por tan te para a Re gião Ama zô ni ca, como bem
res sal tou o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Mu i to obri -
ga do pela aten ção.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sou eu
quem agra de ço a par ti ci pa ção, re co nhe cen do que V.
Exª é um ex pert no as sun to, prin ci pal men te por já ter
sido Su pe rin ten den te da Su de ne por lon go tem po. 

Agra de ço a V. Exª o apar te e jun ta rei os es cla re -
ci men tos pres ta dos por V. Exª a essa nos sa pro pos ta.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Per fe i ta -
men te, no bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca. Ouço o
apar te de V. Exª.



O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Lind berg Cury, V. Exª está há pou cos me ses
aqui no Se na do....

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Há pou -
cos dias, Se na dor.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) – Há
pou cos dias e já está pro du zin do este rico tra ba lho,
re sul ta do da gran de pre o cu pa ção que V. Exª tem com
a Na ção bra si le i ra e, prin ci pal men te, em re la ção à
ques tão ener gé ti ca. Eu sou de Mato Gros so do Sul,
por onde pas sa o ga so du to Bra sil/Bo lí via. Esse ga so -
du to bem re pre sen ta a pre o cu pa ção do Go ver no Fe -
de ral, an te ci pa da men te à cri se de ener gia, em abas -
te cer o País com essa ener gia qua se lim pa, que é o
gás. Pre o cu po-me mu i to com a ques tão do ga so du to
Bra sil/Bo lí via ape nas por um as pec to: a equa li za ção
da ta ri fa. Pelo me nos para nós que es ta mos mais per -
to da fron te i ra do Bra sil com a Bo lí via, ela traz um cer -
to pre ju í zo, por que, com a equa li za ção, en tra mos
numa di fí cil si tu a ção em ra zão dos in ves ti men tos,
prin ci pal men te em Co rum bá. Os in ves ti men tos são
si de rúr gi cos e pre ci sam do gás para re du ção do mi -
né rio de fer ro; do con trá rio, não ha ve rá con di ções de
ope rar nos sa in dús tria si de rúr gi ca. Como o gás é mu i -
to caro aqui do lado do Bra sil, os in ves ti men tos in dus -
tri a is aca bam acon te cen do do ou tro lado da fron te i ra.
Isso mu i to nos pre o cu pa. E o en fo que mais im por tan -
te na sua vi são de pro gres so para o País é que o Cen -
tro-Oeste – não se ilu da V. Exª – será o fu tu ro des te
País, por que é onde se pro du zem ali men tos em lar ga
es ca la. É pre ci so que haja a ver ti ca li za ção da eco no -
mia, pois a agro in dús tria é re al men te o gran de fu tu ro
do País e, como o Cen tro-Oeste pos sui a ma té -
ria-prima, terá que acon te cer na Re gião. Por tan to, a
ener gia, prin ci pal men te o gás, em todo o ter ri tó rio do
Cen tro-Oeste, é de fun da men tal im por tân cia. Veja o
Esta do de Go iás, do Se na dor Iris Re zen de, com uma
eco no mia já bem ver ti ca li za da, com a in dús tria já
cres cen te, e o nos so Mato Gros so do Sul, que pre ten -
de co me çar a in dus tri a li za ção. E, com a che ga da do
gás, na tu ral men te, essa in dus tri a li za ção vai se mul ti -
pli car e fa zer com que este País olhe para den tro, ou
seja, olhe para o seu in te ri or. Na tu ral men te, a ener gia
que te mos por in ter mé dio do gás será a gran de ala -
van ca. Tam bém ple i te a mos que o ga so du to não pas -
se ape nas por Mato Gros so do Sul. Já te mos ter me lé -
tri ca para Co rum bá, para Cam po Gran de e para Três
La go as, mas que re mos que o ra mal suba para o Nor -
te, para Rio Ver de, Co xim, So no ra, uma re gião de fu -
tu ra pro du ção ce râ mi ca mu i to for te. Ali pro duz-se a
me lhor ce râ mi ca do País e, com ener gia ba ra ta, te -

mos cer te za de que tam bém a ce râ mi ca será um fa tor 
eco nô mi co mu i to for te para pro du zir em pre go e fa zer
com que o Esta do cres ça um pou co mais e que saia
da que la eco no mia pri má ria de grão e car ne. Pa ra -
béns pelo pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sou eu
que te nho que agra de cer a sua con tri bu i ção mu i to im -
por tan te so bre Mato Gros so do Sul. Sei que V. Exª foi
Pre fe i to e... Go ver na dor?

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Pre fe i to.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pre fe i to.
Estou sim ples men te an te ci pan do uma vi são po lí ti ca.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Lind berg Cury .

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não, 
Se na dor.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury. Qu an do da pos se de V.
Exª nes ta Casa, numa roda de Se na do ras e Se na do -
res, tive a opor tu ni da de de afir mar que o Se na do re -
ce bia, na que le mo men to, um novo e gran de va lor.
Pelo co nhe ci men to que te nho de V. Exª, pela ami za de 
que nos une há tan tos anos, tor nei-me seu ad mi ra dor
pela sua atu a ção como em pre sá rio, como pi o ne i ro de 
Bra sí lia, ori un do de Go iás. V. Exª pres tou gran des
ser vi ços a esta Ca pi tal, so bre tu do na que la fase mais
di fí cil da sua cons tru ção. Di zia eu que V. Exª vi nha tra -
zen do uma ex pe riên cia que pou cos bra si le i ros têm.
As afir ma ções que fiz na que la opor tu ni da de co me -
çam a se con fir mar ago ra nes se be lís si mo pro nun ci a -
men to que faz V. Exª nes ta ma nhã de quin ta-feira,
abor dan do uma das ques tões que con si de ro mais im -
por tan te e com ple xa, que é a ener gia. V. Exª ain da
não con clu iu o seu pro nun ci a men to so bre essa ques -
tão que pre o cu pa a to dos, so bre tu do ao Go ver no, da
es cas sez de ener gia, mas abor da mu i to bem o as sun -
to. Qu an do o Go ver no anun ci a va a as si na tu ra des se
acor do com a Bo lí via para com pra de gás e anun ci a va 
a cons tru ção do ga so du to, ti ve mos a pre o cu pa ção de
re i vin di car do Go ver no que não se es que ces se de
con tem plar o Cen tro-Oeste. Re ce be mos a ga ran tia
do Go ver no de que o Cen tro-Oeste se ria be ne fi ci a do.
Mas qual não foi a nos sa sur pre sa ao sa ber mos,
quan do o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia anun ci ou a
cons tru ção do ga so du to, que par te do Cen tro-Oeste
es ta va ex clu í da. Re u ni mos Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is da Re gião e ma ni fes ta mos ao Mi nis tro de
Mi nas e Ener gia, que na que le épo ca nos re ce beu
com mu i ta aten ção, devo re co nhe cer, a nos sa pre o -
cu pa ção e o nos so pro tes to pela des con si de ra ção



que de mons tra va a uma re gião que não nos can sa -
mos de afir mar será a so lu ção para os pro ble mas na -
ci o na is. E re ce be mos do Sr. Mi nis tro e do Pre si den te
da Re pú bli ca a ga ran tia de que um ra mal do ga so du to 
se ria es ten di do até o Cen tro-Oeste. Pas sa ram-se al -
guns me ses, mais de um ano e, de re pen te, de fron ta -
mo-nos com o pro ble ma da es cas sez da ener gia.
Devo re co nhe cer des ta tri bu na tam bém a pre o cu pa -
ção do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so com
essa ques tão. Como go i a no, devo con fes sar isso,
por que, ao as su mir o Go ver no, Sua Exce lên cia re ce -
beu a hi dre lé tri ca de Ser ra da Mesa pa ra li sa da e a
con clu iu, uma obra de gran de por te. Con se guiu tam -
bém que, por in ter mé dio da ini ci a ti va pri va da, a usi na
de Ca na bra va se tor nas se re a li da de. Ela está em
cons tru ção. Eu já dis se aqui e devo re pe tir: não cul po
o Pre si den te. Fui seu Mi nis tro e sei da sua pre o cu pa -
ção com os pro ble mas na ci o na is. To dos sa be mos
que cada mi nis té rio exis te para bus car so lu ções para
os pro ble mas da sua área. E nin guém pode ne gar
que o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia foi fra co di an te da 
área eco nô mi ca. Não con se guiu a vi a bi li za ção des -
ses pro je tos. Digo isso de cá te dra por que, há mu i to
anos, quan do eu era Go ver na dor, de ter mi nei que se
fi zes se um le van ta men to de toda a po ten ci a li da de
exis ten te no Esta do de Go iás. Esse le van ta men to
está aí. Na que la épo ca, com re cur sos pró pri os, cons -
tru í mos a quar ta eta pa de Ca cho e i ra Dou ra da, au -
men tan do o nos so po ten ci al em 210 me ga watts.
Cons tru í mos uma pe que na usi na, em São Do min gos, 
de 16 me ga watts, no nor des te de Go iás. Por tan to,
en ten de mos que o de sen vol vi men to só se vi a bi li za
com in ves ti men tos tam bém na área de ener gia, e não 
ape nas na de es tra das. Mas hou ve como que um
des cu i do, e o dis cur so de V. Exª hoje é uma de mons -
tra ção do nos so in con for mis mo com o Go ver no pela
não-viabilização des se ga so du to, que já de ve ria es tar 
pron to. Con gra tu lo-me com V. Exª por esse pro nun ci -
a men to, por essa pre o cu pa ção. É mais uma voz res -
pe i tá vel a ad ver tir essa área do Go ver no para a con -
cre ti za ção des sa obra e até para o apro ve i ta men to
das nos sas po ten ci a li da des nes sa re gião. Se se des -
bu ro cra ti zar um pou co, se, por exem plo, o BNDES fi -
nan ci ar par te das pe que nas e mé di as hi dre lé tri cas
des sa re gião, e até ter me lé tri cas, o ga so du to, va mos
so lu ci o nar os pro ble mas de gran de par te des te País.
Nos sos cum pri men tos, Sr. Se na dor. Estou cer to de
que V. Exª en tra nes ta Casa com o pé di re i to e vai aju -
dar mu i to a Na ção com a sua ex pe riên cia, com a sua
com pe tên cia e com o seu es pí ri to pú bli co. Obri ga do! 

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Iris Re zen de. Eu sa bia que a par ti -
ci pa ção de V. Exª se ria bri lhan te, em ra zão do pro gra -
ma de de sen vol vi men to que, no seu Go ver no, foi im -
plan ta do, prin ci pal men te em Aná po lis, a mi nha ci da -
de. Esse pro gra ma foi uma gran de fon te de abas te ci -
men to para Go iâ nia, para Bra sí lia e para o pró prio
Nor te e Nor des te do País. 

Mu i to obri ga do pela par ti ci pa ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Lind berg Cury, en ca re ço a V. Exª a con clu são do seu
dis cur so, por que o seu tem po já se es go tou há bas -
tan te tem po. Pre ci sa mos ini ci ar a Ordem do Dia.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Per fe i ta -
men te, Sr. Pre si den te.

Di zer que não exis te mer ca do con su mi dor na re -
gião Cen tro-Oeste é ne gar o ób vio. Estu dos da Com -
pa nhia Ener gé ti ca de Bra sí lia, em par ce ria com a Pe -
tro bras Dis tri bu i do ra, que ana li sou o mer ca do con su -
mi dor de gás na tu ral para o Dis tri to Fe de ral, cons ta ta -
ram, além do con su mo re si den ci al e co mer ci al, a
exis tên cia de um for te mer ca do para a co-geração e
ge ra ção ter me lé tri ca.

No caso da co-geração, le van ta men to efe tu a do
in di cou a exis tên cia de sis te mas de ar-condicionado
cen tral em di ver sas edi fi ca ções pú bli cas e co mer ci a is 
em Bra sí lia, o que equi va le a uma po tên cia ins ta la da
de 60 me ga watts elé tri cos. Nes se ce ná rio, a ofer ta de
água ge la da para sis te ma de ar con di ci o na do tor -
na-se atra ti va, es pe ci al men te se o frio for pro du zi do
em co-geração cen tra li za da ou dis tri bu í da.

Ago ra, no que diz res pe i to à ge ra ção tér mi ca,
cons ta tou-se a exis tên cia de mer ca do para a ins ta la -
ção de uma usi na ter me lé tri ca com po tên cia en tre
230 a 290 me ga watts no Dis tri to Fe de ral.

Com base na con clu são dos es tu dos da CEB e
Pe tro bras, foi cri a da a Com pa nhia Bra si li en se de Gás
– Ceb gas –, com o ob je ti vo de ex plo rar, pelo pra zo de
30 anos, con ta dos a par tir do ano 2000, o ser vi ço de
dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção de gás com bus tí vel ca -
na li za do para fins co mer ci a is, in dus tri a is, au to mo ti -
vos e de ge ra ção tér mi ca no Dis tri to Fe de ral.

Mas de onde sa i rão os re cur sos para a re a li za -
ção das obras? É uma per gun ta in te res san te.

Tomo a li ber da de de pro por, de su ge rir, Sr. Pre -
si den te, que a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo – ANP –
faça os es tu dos ne ces sá ri os para a li ci ta ção do em -
pre en di men to à ex plo ra ção pela ini ci a ti va pri va da,
com pra zo de con ces são de ter mi na do, como ocor re
hoje em re la ção às li ci ta ções para ex plo ra ção de áre -
as de pe tró leo no Bra sil.



O ra mal do ga so du to Bra sil-Bolívia para Bra sí lia
não é uma obra que diz res pe i to so men te ao Dis tri to
Fe de ral. Como está pro je ta da, vai be ne fi ci ar as ci da -
des de Go iâ nia, Aná po lis e o com ple xo de fer ti li zan tes 
de Ca ta lão, no Esta do de Go iás, e as ci da des do
triân gu lo mi ne i ro de Uber lân dia e Ube ra ba.

Gos ta ria de di zer que essa re i vin di ca ção não é
um ple i to iso la do de um Se na dor do Dis tri to Fe de ral.
Não es tou tra tan do de uma uto pia. Sr. Pre si den te, tra -
ta-se de um ple i to de to dos nós, mem bros des ta
Casa, que acre di ta mos em uma Re gião Cen tro-Oeste 
eco no mi ca men te mais for te e so ci al men te mais jus ta.

E, para fi na li zar, eu gos ta ria de di zer que o in ves ti -
men to em in fra-estrutura de trans por te de gás na tu ral é
uma luz que se acen de para o fu tu ro, para o de sen vol vi -
men to da re gião de Bra sí lia e do seu Entor no.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Lind berg Cury, 
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. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pror ro go
a Hora do Expe di en te por 10 mi nu tos para aten der à so -
li ci ta ção de dois ora do res para co mu ni ca ção ina diá vel.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral 
pelo tem po de 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, Srªs e Srs. Se na do res, na ses são de
on tem, es ta va in clu í da na Ordem do Dia a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 6, de 1998. Por tan to, há três anos
es ta mos ten tan do apro vá-la ou re je i tá-la. Mas hou ve
um re que ri men to do Se na dor Ro me ro Jucá so li ci tan -
do o adi a men to da vo ta ção, e a ma té ria vai re tor nar à
Ordem do Dia da Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria de 30 
de agos to. 

O que me traz à tri bu na? Re ce bi um ex pe di en te
do pre si den te da as so ci a ção dos fun ci o ná ri os in te -
res sa dos na ma té ria. O ex pe di en te é tão sé rio que
não pos so de i xar de lê-lo para que fi gu re nos Ana is,
com re que ri men to ao fi nal à Mesa. 

Diz o Pre si den te Ro nal do de Oli ve i ra Dan tas,
em ex pe di en te que data do dia 18 de ju nho de 2001,
que me che gou às mãos an te on tem e o qual eu dis cu -
ti ria na ses são de on tem: 

Sr. Se na dor Ber nar do Ca bral, 
Exis te, hoje, um re ma nes cen te de

mais ou me nos 4.000 (qua tro mil) fun ci o ná -
ri os do Ser pro es pa lha do por todo o ter ri tó -
rio na ci o nal, ser vin do aos Orgãos do Mi nis -

té rio da Fa zen da, es pe ci fi ca men te a Se cre -
ta ria da Re ce i ta Fe de ral, há mais de 20 (vin -
te) anos [vou re pe tir o tem po: há mais de 20 
anos!], cons ti tu in do o gran de apo io que vem 
per mi tin do o fun ci o na men to da má qui na ar -
re ca da do ra des se Órgão. Pelo tem po de cor -
ri do e pela ex pe riên cia ad qui ri da por es ses
ser vi do res, em sua ma i o ria, são de sig na dos 
para exer ce rem ta re fas pró pri as da Car re i ra
Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, con for me
inú me ras de nún ci as fe i tas pelo Tri bu nal de
Con tas da União. 

As ati vi da des de sen vol vi das por es ses 
ser vi do res es tão alo ca das em pon tos es tra -
té gi cos des se Mi nis té rio, in clu si ve com gran -
des po de res de ci só ri os. É no tó rio que os
atos pra ti ca dos por es ses ser vi do res são
nu los de ple no di re i to, ra zão pela qual de ve -
mos bus car de ime di a to uma so lu ção efi caz
para que es ses atos, ao lon go des ses anos,
não per cam sua efi cá cia, o que acar re ta ria
sé ri os pro ble mas ao Go ver no Fe de ral.

A ma nu ten ção des ses ser vi do res ab ne -
ga dos nos qua dros do Mi nis té rio da Fa zen da 
e, pri o ri ta ri a men te, na Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral, de i xa de ser uma me di da de ca rá ter 
po lí ti co-administrativo para ser um pro ble ma
so ci al – re pi to, de i xa de ser uma me di da de
ca rá ter políti co-administrativo para ser um
pro ble ma so ci al).

Exe cu tan do, na Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral, ati vi da des pri va ti vas de Car re i ra de 
Esta do, es ses ser vi do res não de i xam a má -
qui na ar re ca da do ra pa rar quan do seus téc -
ni cos fa zem gre ve. 

Nes te as pec to, é ne ces sá rio que bus -
que mos a es tru tu ra ção da Admi nis tra ção Pú -
bli ca de for ma con sis ten te, só li da e mo no lí ti -
ca, e que pro por ci o ne ao Esta do, além da fer -
ra men ta para o nor te a men to ins ti tu ci o nal e
ge ren ci al, evi tar o co me ti men to de er ros do
pas sa do e que se sus ten tam até os dias de
hoje, face ao des ca so, às ve zes adre de e às
ve zes omis so, da que les que se de pa ram com 
os ví ci os da má qui na ad mi nis tra ti va e não se
en co ra jam em bus car so lu ções.

É cons tran ge dor para o Esta do con vi -
ver no seu seio com fla gran tes dis tor ções
ad mi nis tra ti vas, de cor ren tes de ati tu des pre -
té ri tas, que se per pe tu am no tem po, ges tão
após ges tão, ple i to após ple i to, man da to



após man da to, sem que se de fron te com o
pro ble ma, re co nhe ça o seu equí vo co e
apre sen te uma so lu ção cor re ta para que a
má qui na ad mi nis tra ti va não con ti nue o des -
ca so de co me ter re pe ti das ati tu des e me di -
das que fe rem fron tal men te os prin cí pi os le -
ga is e de con du ta.

As ati vi da des de sen vol vi das por es ses
ser vi do res não se en qua dram nas ati vi da des
de fi ni das no Pla no de Car gos e Sa lá ri os do
Ser pro, e, es tan do no Mi nis té rio da Fa zen da,
são ví ti mas de dis cri mi na ção pelo Ser pro e
ile ga li da de pe ran te o po der cons ti tu í do.

Este re la to di ri gi do a V. Exª es pe lha toda 
a nos sa pre o cu pa ção, pois, na prá ti ca, como
an tes se de mons trou, es ses mi lha res de ser -
vi do res exe cu tam ati vi da des pró pri as de ser -
vi do res pú bli cos, como de fato já o são.

O aco lhi men to por V. Exª ser vi rá como
in su mo, em uma pro pos ta jun to ao Go ver no, 
para que seja apro ve i ta da essa in dis pen sá -
vel mão-de-obra, que ao lon go des ses anos
vem aju dan do o cres ci men to in con tes tá vel
de nos sa ar re ca da ção fe de ral.

Cabe tam bém res sal tar a V. Exª que vá -
ri as ações já ob ti ve ram ga nho de ca u sa na
Jus ti ça Tra ba lhis ta, re co nhe cen do o vín cu lo
em pre ga tí cio com a União e en qua dran do-os
como Téc ni cos da Re ce i ta Fe de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para, em
nome da Asso ci a ção Na ci o nal dos Ser vi do -
res do Ser pro no Mi nis té rio da Fa zen da –
Asse mif – e do Sin di ca to dos Ser vi do res e
Empre ga dos do Mi nis té rio da Fa zen da –
Sind sef –, apre sen tar a nos sa gra ti dão e o
va li o so em pe nho de V. Exª às jus tas re i vin di -
ca ções des sa as so ci a ção de clas se.

Ro nal do de Oli ve i ra Dan tas, Pre si den te.

E ter mi na o úl ti mo pa rá gra fo apre sen tan do as
suas re i vin di ca ções.

O im por tan te, Sr. Pre si den te, é que o emi nen te
Se na dor Ge ral do Melo, quan do 1º Vi ce-Presidente
des ta Casa – que, sem dú vi da ne nhu ma, hon rou com
sua fi gu ra ao in te grar a Mesa –, re ce beu do Se cre tá -
rio da Re ce i ta Fe de ral um ofí cio que é ab so lu ta men te
fa vo rá vel ao que ple i te i am es ses ser vi do res.

Diz o Se cre tá rio Eve rar do Ma ci el no Ofí cio
SRF/GAB/nº 035/99, de Bra sí lia, de 11 de ja ne i ro de
1999, di ri gi do ao Exmº Sr. Se na dor Ge ral do Melo, 1º
Vi ce-Presidente do Se na do Fe de ral:

Se nhor Se na dor,

Re fi ro-me aos ter mos do Of. 77/99
PVPR, que so li ci ta pa re cer des ta Se cre ta ria 
so bre as Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i -
ção (PEC) nºs 06/98 e 11/98.

A pro pó si to, in for mo a V. Exª que a re -
gu la ri za ção da si tu a ção fun ci o nal dos ser vi -
do res do Ser pro, que há vá ri os anos pres -
tam ser vi ços de for ma con ti nu a da à SRF, é
ne ces sária, uma vez que esta Se cre ta ria não 
pode pres cin dir dos ser vi ços dos ci ta dos ser -
vi do res sem com pro me ter o seu nor mal fun -
ci o na men to, prin ci pal men te nas ati vi da des
de ar re ca da ção, con si de ran do-se os co nhe -
ci men tos por eles ad qui ri dos du ran te esse
lon go pe río do tra ba lha do em áre as es pe ci a li -
zadas e de di fí cil re po si ção de pes so al.

Infor mo, ain da, que en ten de mos que o 
pro nun ci a men to quan to à for mu la me di an te
a qual po de rá ser efe ti va da a per ma nên cia
des se ne ces sá rio efe ti vo de ser vi do res na
SRF não se in se re nas com pe tên ci as des te
ór gão, por cons ti tu ir ma té ria re la ci o na da
com a po lí ti ca de pes so al do Ser vi ço Pú bli -
co Fe de ral, afe ta ao ór gão su ces sor do Mi -
nis té rio da Admi nis tra ção Fe de ral e Re for ma 
do Esta do.

Aten ci o sa men te,

Eve rar do Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta 
Fe de ral.

Por tan to, ve jam V. Exªs que o pró prio Se cre tá rio
da Re ce i ta Fe de ral em exer cí cio na que la al tu ra – e
ain da hoje – re co nhe ceu isso pe ran te o emi nen te 1º
Vi ce-Presidente e man dou ins tru ir com esse ofí cio o
pro ces sa do. Infe liz men te, Sr. Pre si den te, a apre ci a -
ção da ma té ria foi on tem adi a da para 30 de agos to.

Ve nho à tri bu na para aler tar es ses fun ci o ná ri os 
para que es te jam aten tos para a vo ta ção, na Ordem
do Dia de 30 de agos to, para que não se sin tam
mais uma vez pre ju di ca dos na qui lo que eu con si de -
ro ab so lu ta men te jus to.

Por isso mes mo, peço a aten ção do emi nen te
Se cre tá rio-Geral para que o pre sen te ex pe di en te
seja en vi a do ao Pre si den te da Asso ci a ção, Dr. Ro -
nal do de Oli ve i ra Dan tas, dan do co nhe ci men to des -
te meu pro nun ci a men to e in for man do que no dia 30
de agos to de 2001 ha ve rá uma ses são de li be ra ti va
or di ná ria que tra ta rá do as sun to.

É o re que ri men to, Sr. Pre si den te.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª 
será aten di do, na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para 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 cri se da ci tri cul tu ra ser gi pa na tem sido um fa -
tor im pe di ti vo gra ve do de sen vol vi men to eco nô mi co
do nos so Esta do de Ser gi pe. Em vir tu de dela, li de -
ran ças da re gião ci trí co la do Esta do, com pos ta de
qua tor ze mu ni cí pi os, se re u ni ram na ci da de de Bo -
quim, no dia 4 de maio do cor ren te ano, quan do foi
ela bo ra do um do cu men to que aler ta as au to ri da des
cons ti tu í das do Esta do, prin ci pal men te o Go ver na -
dor Alba no Fran co, para as res pon sa bi li da des que
de ve rão ser as su mi das pelo Exe cu ti vo es ta du al para 
im pri mir de ci sões que pos sam re a ti var e re vi ta li zar a 
ci tri cul tu ra no nos so Esta do, que está de sem pre gan -
do mi lha res de pes so as e le van do fa mí li as ao de -
ses pe ro.

Faço o re gis tro, Sr. Pre si den te, des se do cu -
men to – Car ta de Bo quim em De fe sa da Eco no mia
da Re gião Ci trí co la de Ser gi pe – di ri gi do ao Go ver -
na dor Alba no Fran co e pas so a lê-lo:

Re i te ra da men te, li de ran ças da re gião
ci trí co la, que en glo ba 14 mu ni cí pi os dos
mais re pre sen ta ti vos da re gião cen tro-sul do 
Esta do, têm de mons tra do a si tu a ção ca la mi -
to sa por que tem pas sa do a re gião, por con -
ta da cri se que vem há al guns anos atra ves -
san do a ci tri cul tu ra es ta du al.

As con se qüên ci as des sa cri se para a
re gião e para o Esta do são por de ma is co -
nhe ci das: re du ção subs tan ci al da pro du ção
de la ran ja, que, ten do al can ça do mais de
800 mil to ne la das, hoje é es ti ma da ao re dor
de 400 mil to ne la das; de sar ti cu la ção do
mer ca do re gi o nal de fru tas fres cas; fe cha -
men to de fá bri ca da in dús tria de su cos cí tri -
cos; de sem pre go es ti ma do de mais de 60
mil pes so as ao lon go da ca de ia pro du ti va,
que en glo ba a pro du ção agrí co la, a in dús tria 
de su cos e o co mér cio de bens uti li za dos na 
agri cul tu ra.

A eco no mia da re gião, an tes flo res cen -
te e em as cen são, hoje se en con tra em fran -
co de clí nio, sen do a ima gem mais co mum a
de po ma res mal cu i da dos, pou co pro du ti -
vos, mu i tos de les sim ples men te aban do na -

dos em vir tu de da ab so lu ta ca rên cia de pos -
si bi li da des dos pro du to res para cu i dar do
seu em pre en di men to. Si tu a ção an tes iné di ta 
na re gião, hoje é co mum a pre sen ça da
men di cân cia nas se des mu ni ci pa is, ex te ri o -
ri zan do uma si tu a ção al ta men te pre o cu pan -
te para a so ci e da de e para as ad mi nis tra -
ções muni ci pa is. O en di vi da men to dos pro du -
to res é uma cons tan te e a ba i xa ca pa ci da de
de ge ra ção de ren da pela ati vi da de não per -
mi te o res ga te dos fi nan ci a men tos e ob ten ção 
de no vos re cur sos para a re cu pe ra ção da ci -
tri cul tu ra. Com isso, o Esta do so fre as con se -
qüên ci as di re ta men te pela di mi nu i ção da ati vi -
da de pro du ti va e da ca pa ci da de de ge ra ção
de re ce i tas e, do ou tro, pelo de clí nio da ca pa -
ci da de de ge ra ção de tri bu tos.

Para dar um or de na men to à aná li se da
si tu a ção e sis te ma ti zar me di das para en fren -
tar o pro ble ma, que diz res pe i to não so men te
à ci tri cul tu ra como tam bém ao con jun to da
fru ti cul tu ra es ta du al, V. Exª ins ti tu iu gru po de
tra ba lho que, no iní cio des te ano, pro du ziu do -
cu men to que nor te ia ações de Go ver no e de
ou tros seg men tos no sen ti do de ori en tar as
ações do Esta do como pro mo tor e in centiva -
dor do pro ces so de de sen vol vi men to.

Ape sar dis so, a re gião tem aguar da do
até o mo men to a ado ção de me di das ca pa -
zes de mi ni mi zar ou de re ver ter a si tu a ção,
ve ri fi can do-se o agra va men to da cri se a
cada mo men to que se pas sa.

Por essa ra zão, a mu ni ci pa li da de de
Bo quim, jun ta men te com a Asso ci a ção de
Pre fe i tos da re gião cen tro-sul de Ser gi pe e
a Asso ci a ção dos Ci tri cul to res de Ser gi pe –
Asci se, pro mo ve ram no dia 4 do cor ren te
mês de maio, em Bo quim, re u nião de tra ba -
lho para uma nova dis cus são so bre o tema
e o en ca mi nha men to de pro po si ções ao
Exe cu ti vo Esta du al.

Esta re u nião, além da pre sen ça ma ci -
ça de pro du to res e tra ba lha do res ru ra is, in -
di vi du al men te ou atra vés de suas re pre sen -
ta ções, con tou com a par ti ci pa ção dos Se -
na do res da Re pú bli ca Antô nio Car los Va la -
da res e Ma ria do Car mo Alves, dos De pu ta -
dos Fe de ra is Cle o nân cio Fon se ca, Sér gio
Reis, Tâ nia So a res, Ivan Pa i xão e Jor ge
Alber to, dos De pu ta dos Esta du a is Jo al do
Bar bo sa, Jor ge Ara ú jo, Pe dro Sil va, do Se -



cre tá rio da Agri cul tu ra, De pu ta do He le no
Sil va, Pre si den te da Asso ci a ção de Pre fe i -
tos da re gião cen tro-sul do Esta do de Ser gi -
pe e Pre fe i to Mu ni ci pal de La gar to, Je rô ni -
mo Reis, Pre fe i tos Mu ni ci pa is de Indi a ro ba,
Cris ti ná po lis, Pe dri nhas, Ita po ran ga d’Ajuda, 
Ri a chão do Dan tas, Sal ga do e Umba ú ba,
re pre sen tan tes dos Pre fe i tos Mu ni ci pa is de
Estân cia, San ta Lu zia do Itanhy e To mar do
Geru, Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de
Bo quim, Ve re a do res dos Mu ni cí pi os, su pe -
rin ten den tes do Ban co do Nor des te e do
Ban co do Bra sil, De le ga do Fe de ral da Agri -
cul tu ra, di ri gen tes da Emda gro, Co hi dro,
Oce se, Pre si den te da Asso ci a ção de Enge -
nhe i ros Agrô no mos de Ser gi pe – Ae a se ,
Dr. Pa u lo Vi a na, Pre si den te da Co o per tre ze, 
Pre si den te da Co o per ci se, Fe ta se e Sin di -
ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Bo quim.

Na opor tu ni da de, fo ram le va dos a efe i -
to vá ri os pro nun ci a men tos e pro po si ções
con ver gen tes para os se guin tes pon tos:

1. Re vi ta li zar a ci tri cul tu ra, de modo
que esta vol te a as su mir o pa pel re le van te
que ocu pou, prin ci pal men te nas dé ca das de 
70 e 80;

2. Ope ra ci o na li zar me di das prá ti cas de 
apo io à ati vi da de, no to can te ao re for ço das
equi pes téc ni cas da as sis tên cia téc ni ca, da
pes qui sa e da de fe sa sa ni tá ria;

3. Re a li zar es tu dos bá si cos, prin ci pal -
men te os re la ti vos à hi dro ge o lo gia da re -
gião, com vis tas à ir ri ga ção de po ma res;

Estru tu rar sis te ma de ges tão e de apo -
io à fru ti cul tu ra es ta du al, cons tan do de Co -
mi tê Ges tor, Câ ma ra Se to ri al da ca de ia pro -
du ti va da fru ti cul tu ra, fun da ção de apo io ao
de sen vol vi men to da fru ti cul tu ra e fun do se -
to ri al;

5. Apo i ar o pro ces so de ver ti ca li za ção
da pro du ção e

6. Incen ti var a di ver si fi ca ção da ci tri cul -
tu ra e da fru ti cul tu ra tro pi cal.

Como fru to da re u nião em tela, um co -
mi tê de sig na do pe los seus pro mo to res, e
que con tou com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio 
da Agri cul tu ra, Emda gro, Ban co do Nor des -
te, Asci se e Co o per ci se, for mu lou agen da
de com pro mis sos, que ora en ca mi nha mos a 
V. Exª, a qual de li mi ta res pon sa bi li da des e
pra zos a cum prir.

Sr. Pre si den te, esse do cu men to, en ca mi nha do
no dia 31 de maio des te ano ao Sr. Go ver na dor do
Esta do, sin te ti za as as pi ra ções dos ci tri cul to res ser gi -
pa nos. 

Espe ra mos que a au to ri da de es ta du al tome as
pro vi dên ci as ca bí ve is no sen ti do de re du zir subs tan -
ci al men te essa cri se que se avo lu ma cada vez mais
na re gião ci trí co la do Esta do de Ser gi pe.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIA–
MENTO, INSERIDO NOS TERMOS DO
ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.

CARTA DE BOQUIM EM DEFESA DA 
ECONOMIA DA REGIÃO CITRÍCOLA DE SERGIPE

Bo quim, 31 de maio de 2001

Exmº
Se nhor Go ver na dor Alba no Fran co,

Re i te ra da men te, li de ran ças da re gião ci trí co la, que en glo ba

14 mu ni cí pi os dos mais re pre sen ta ti vos da re gião Cen tro-sul do es -

ta do, têm de mons tra do a si tu a ção ca la mi to sa por que tem pas sa do

a re gião, por con ta da cri se que vem há al guns anos atra ves san do

a ci tri cul tu ra es ta du al.

As con se qüên ci as des ta cri se para a re gião e para o es ta do

são por de ma is co nhe ci das; re du ção subs tan ci al da pro du ção de

la ran ja, que ten do al can ça do mais de 800 mil to ne la das hoje é es ti -

ma da ao re dor de 400 mil to ne la das; de sar ti cu la ção do mer ca do re -

gi o nal de fru tas fres cas; fe cha men to de fá bri ca da in dús tria de Su -

cos cí tri cos; de sem pre go es ti ma do de mais de 60 mil pes so as ao

lon go da ca de ia pro du ti va, que en glo ba a pro du ção agrí co la, a in -

dús tria de su cos e o co mér cio de bens uti li za dos na agri cul tu ra.

A eco no mia da re gião, an tes flo res cen te e em as cen são,

hoje se en con tra em fran co de clí nio, sen do a ima gem mais co mum

a de po ma res mal cu i da dos, pou co pro du ti vos, mu i tos de les sim -

ples men te aban do na dos, em vir tu de da ab so lu ta ca rên cia de pos -

si bi li da des dos pro du to res para cu i dar do seu em pre en di men to. Si -

tu a ção an tes iné di ta na re gião hoje é co mum a pre sen ça da men di -

cân cia nas se des mu ni ci pa is, ex te ri o ri zan do uma si tu a ção al ta -

men te pre o cu pan te para a so ci e da de e para as ad mi nis tra ções mu -

ni ci pa is. O en di vi da men to dos pro du to res e uma cons tan te e a ba i -

xa ca pa ci da de de ge ra ção de ren da pela ati vi da de não per mi te o

res ga te dos fi nan ci a men tos e ob ten ção de no vos re cur sos para a

re cu pe ra ção da ci tri cul tu ra. Com isto, o es ta do so fre as con se qüên -

ci as, di re ta men te pela di mi nu i ção da ati vi da de pro du ti va e da ca pa -

ci da de de ge ra ção de re ce i tas e, do ou tro, pelo de clí nio da ca pa ci -

da de de ge ra ção de tri bu tos.



Para dar um or de na men to à aná li se da si tu a ção e sis te ma ti -

zar me di das para en fren tar o pro ble ma, que diz res pe i to não so -

men te à ci tri cul tu ra, como tam bém ao con jun to da fru ti cul tu ra es ta -

du al, Vos sa Exce lên cia ins ti tu iu gru po de tra ba lho que, no iní cio

des te ano, pro du ziu do cu men to que nor te ia ações de Go ver no e de 

ou tros seg men tos – no sen ti do de ori en tar as ações do Esta do

como pro mo tor e in cen ti va dor do pro ces so de de sen vol vi men to.

Ape sar dis to, a re gião tem aguar da do até o mo men to a ado -

ção de me di das ca pa zes de mi ni mi zar ou de re ver ter a si tu a ção,

ve ri fi can do-se o agra va men to da cri se a cada mo men to que se

pas sa.

Por esta ra zão, a mu ni ci pa li da de de Bo quim, jun ta men te

com a Asso ci a ção de Pre fe i tos da Re gião Cen tro-sul do Esta do de

Ser gi pe ASCISE, pro mo ve ram no dia 4 do cor ren te mês de maio

em Bo quim, re u nião de tra ba lho para uma nova dis cus são so bre o

tema e o en ca mi nha men to de pro po si ções ao Exe cu ti vo Esta du al.

Esta re u nião, além da pre sen ça ma ci ça de pro du to res e tra -

ba lha do res ru ra is, in di vi du al men te ou atra vés de suas re pre sen ta -

ções, con tou com a par ti ci pa ção dos se na do res da Re pú bli ca Antô -

nio Car los Va la da res e Ma ria do Car mo Alves, dos de pu ta dos fe de -

ra is Cle o nân cio da Fon se ca, Sér gio Reis, Tâ nia So a res, Ivan Pa i -

xão, e Jor ge Alber to, dos de pu ta dos es ta du a is Jo al do Bar bo sa,

Jor ge Ara ú jo, Pe dro Sil va, do Se cre tá rio da Agri cul tu ra, de pu ta do

He le no Sil va, pre si den te da Asso ci a ção de Pre fe i tos da Re gião

Cen tro-sul do Esta do de Ser gi pe e pre fe i to mu ni ci pal de La gar to,

Je rô ni mo Reis, pre fe i tos mu ni ci pa is de Indi a ro ba. Cris ti ná po lis, Pe -

dri nhas, Ita po ran ga d ‘Aju da, Ri a chão do Dan tas, Sal ga do e Umba -

ú ba, re pre sen tan tes dos pre fe i tos mu ni ci pa is de Estân cia, San ta

Lu zia do Itanhy e To mar do Geru, pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal

de Bo quim, ve re a do res dos mu ni cí pi os, Su pe rin ten den tes do Ban -

co do Nor des te e do Ban co do Bra sil, De le ga do Fe de ral da Agri cul -

tu ra, di ri gen tes da EMDAGRO. Co hi dro, Ocesc, pre si den te da

Asso ci a ção de Enge nhe i ros Agrô no mos de Ser gi pe – AEASE, pre -

si den te da Co o per tre ze, pre si den te da Co o per ci se, Fe ta se e Sin di -

ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Bo quim.

Na opor tu ni da de, fo ram le va dos a efe i to Vá ri os pro nun ci a -

men tos e pro po si ções con ver gen tes para os se guin tes pon tos:

1. Re vi ta li zar a ci tri cul tu ra, de modo que esta vol te a as su mir 

o pa pel re le van te que Ocu pou, prin ci pal men te, nas dé ca das de 70

e 80;

2. Ope ra ci o na li zar me di das prá ti cas de apo io à ati vi da de, no 

to can te ao re for ço das equi pes téc ni cas da as sis tên cia téc ni ca, da

pes qui sa e da de fe sa sa ni tá ria;

3. Re a li zar es tu dos bá si cos, prin ci pal men te os re la ti vos à hi -

dro ge o lo gia da re gião, com vis tas à ir ri ga ção de po ma res;

4. Estru tu rar sis te ma de ges tão e de apo io à fru ti cul tu ra es ta -

du al, cons tan do de Co mi tê Ges tor, Câ ma ra Se to ri al da ca de ia pro -

du ti va da fru ti cul tu ra, fun da ção de apo io ao de sen vol vi men to da

fru ti cul tu ra e fin do se to ri al;

5. Apo i ar o pro ces so de ver ti ca li za ção da pro du ção, atra vés

da in te gra ção da pro du ção agrí co la com o pro ces sa men to de suco

con cen tra do e con ge la do, pre fe ren ci al men te com a par ti ci pa ção

do pro du tor;

6. Incen ti var a di ver si fi ca ção da ci tri cul tu ra e da fru ti cul tu ra

tro pi cal.

Como fru to da re u nião em tela, um co mi tê de sig na do pe los

seus pro mo to res e que con tou com a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da

Agri cul tu ra, Emda gro, Ban co do Nor des te Asci se e Co o per ci se, for -
mu lou agen da de com pro mis sos, que ora en ca mi nha mos a V. Exª,

a qual de li mi ta res pon sa bi li da des e pra zos a cum prir, com vis tas ao 

al can ce do pro pó si to de re con quis tar a po si ção de des ta que da fru -

ti cul tu ra es ta du al.

Por esta ra zão, Se nhor Go ver na dor, os sig na tá ri os vem so li -

ci tar a Vos sa Exce lên cia a ado ção das me di das que ca bem ao Go -

ver no do Esta do le var a ter mo, de modo que o Esta do cum pra o pa -

pel de in du tor de um pro ces so que ca be rá ba si ca men te às clas ses

pro du to ra e tra ba lha do ra e que en vol ve os de ma is cons ti tu in tes da

lon ga ca de ia pro du ti va da fru ti cul tu ra.

Luiz Sim pli ci a no da Fon se ca, Pre fe i to Mu ni ci pal de Bo -

quim – Je rô ni mo Reis, Pre si den te da Asso ci a ção dos Pre fe i tos da

Re gião Cen tro-sul do Esta do de Ser gi pe Pre fe i to Mu ni ci pal de La -

gar to – Nil ton Ara ú jo Fon tes, Pre si den te da Asso ci a ção dos Ci tri -

cul to res de Ser gi pe – ASCISE – Antô nio Car los Va la da res, Se na -

dor da Re pú bli ca – Ma ria do Car mo Alves, Se na do ra da Re pú bli -

ca – Cle o nân cio da Fon se ca, De pu ta do Fe de ral – Ivan Pa i xão,

De pu ta do Fe de ral – Jor ge Alber to, De pu ta do Fe de ral – Sér gio
Reis, De pu ta do Fe de ral – Tâ nia So a res da Mota, De pu ta do Fe de -

ral – He le no Sil va, De pu ta do Esta du al, Pr. Se cre tá rio da Agri cul tu -

ra – Jo al do Bar bo sa, De pu ta do Esta du al – Jor ge Ara ú jo, De pu ta -

do Esta du al – Pe dro Sil va, De pu ta do Esta du al – Eli seu San tos,

Pre fe i to Mu ni ci pal de Cris ti ná po lis – Ge va ni Ben to, Pre fe i to Mu ni -

ci pal de Estân cia – Ra i mun do Tor res, Pre fe i to Mu ni ci pal de Indi a -

ro ba – Jo al do Lima de Car va lho, Pre fe i to Mu ni ci pal de Ita ba i a ni -

nha – Cé sar Fon se ca Man da ri no, Pre fe i to Mu ni ci pal de Ita po ran -

ga D’Ajuda – Kle ber Fon se ca, Pre fe i to Mu ni ci pal de Pe dri nhas –

José Lo pes de Alme i da, Pre fe i to Mu ni ci pal de Ri a chão do Dan tas

– Ra i mun do Ara ú jo, Pre fe i to Mu ni ci pal de Sal ga do – Pa u lo Cé sar

Sou tel lo, Pre fe i to Mu ni ci pal de San ta Lu zia do Itanhy – Gil de on
Fer re i ra da Sil va, Pre fe i to Mu ni ci pal de To mar do Geru – José Sil -
ve i ra Gu i ma rães, Pre fe i to Mu ni ci pal de Umba ú ba – José Ra i mun -
do dos San tos, Pre fe i to Mu ni ci pal de Ara uá – José Wol ney So a -
res de Bri to, Di re tor Pre si den te – Emda gro – Luiz Si mões de Fa ri -
as, De le ga do Fe de ral da Agri cul tu ra – José Fran cis co do Nas ci -
men to, Pre si den te da OCESE – Pa u lo Car va lho Vi a na, Pre si den -

te da AEASE – José de Sou za Alves, Pre si den te da Co o per tre ze

– Car los Alber to No gue i ra So a res, Pre si den te da Co o per ci se –

Ge ni val do Me ne zes dos San tos, Pre si den te do Sin di ca to dos

Tra ba lha do res Ru ra is de Bo quim – Car los Alber to Oli ve i ra, Pre si -

den te do Sin di ci tros – La fa i e te Fran co So bral , Che fe Ge ral

Embra pa Ta bu le i ros Cos te i ros – Jair Oli ve i ra, Su pe rin ten den te do

Ban co do Nor des te em Ser gi pe – Io mar Ro dri gues, Su pe rin ten -

den te do Ban co do Bra sil em Ser gi pe.







O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Co mu -
ni co ao Ple ná rio que fica con vo ca da ses são con jun ta
do Con gres so Na ci o nal para a pró xi ma ter ça-feira, dia 
26 de ju nho, às 18 ho ras e 30 mi nu tos, a re a li zar-se
no Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 343, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 58, de 2000, de mi nha au to -
ria, que ins ti tui o Pro gra ma de Cons tru ção Asso ci a ti -
va da Casa Pró pria e dá ou tras pro vi dên ci as, cujo pra -
zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já se acha
es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Antô nio Car los Va la da res.

REQUERIMENTO Nº 344, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 157, de 1999, de mi nha au to -
ria, que al te ra o § 2º (se gun do) e acres cen ta o § 3º
(ter ce i ro) no art. 542 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro
de 1973, (Có di go de Pro ces so Ci vil), cujo pra zo na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia já se
acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima.

REQUERIMENTO Nº 345, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 87, de 1999, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre as re ce i -
tas pro ve ni en tes das pri va ti za ções, al te ran do a Lei nº
9.491, de 9 de se tem bro de 1997, cujo pra zo na Co -

mis são de Assun tos Eco nô mi cos já se en con tra es -
go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Lú dio Co e lho.

REQUERIMENTO Nº 346, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 239, de 1999, de mi nha au to -
ria, que es ta be le ce a obri ga to ri e da de de apli ca ção
de, no mí ni mo, qua ren ta por cen to dos re cur sos ar re -
ca da dos em mo e da cor ren te com a pri va ti za ção de
em pre sas con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela
União em pro gra mas so ci a is, al te ran do a Lei nº 9.491, 
de 9 de se tem bro de 1997, cujo pra zo na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 ju nho de 2001. – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros.

REQUERIMENTO Nº 347, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 266, de 1999, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre o in cen ti -
vo fis cal a do a ções de equi pa men tos e ma té ri -
as-primas a en ti da des sem fins lu cra ti vos, para uso
no pre pa ro de ali men tos para pes so as ca ren tes, cujo
pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já se
en con tra es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho.

REQUERIMENTO Nº 348, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 114, de 1995, de au to ria do
Se na dor Oda cir So a res, que re gu la men ta o art. 243 e
seu pa rá gra fo úni co das Dis po si ções Ge ra is da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos 
Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 ju nho de 2001. – Se na dor
Ro meu Tuma.



REQUERIMENTO Nº 349, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 108, de 1995, de au to ria do
Se na dor Oda cir So a res, que ins ti tui o Pro gra ma de

Implan ta ção das Re ser vas Extra ti vis tas e dá ou -
tras pro vi dên ci as, cujo pra zo na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Mo re i ra Men des.

REQUERIMENTO Nº 350, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na Co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 221, de 1999, de mi nha au to -
ria, que al te ra a Lei 6.024, de 13 de mar ço de 1974, e
dis põe so bre a in ter ven ção e a li qui da ção ex tra ju di ci al 
de ins tru ções fi nan ce i ras, cujo pra zo na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

REQUERIMENTO Nº 351, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, reque i ro a in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 430, de 1999, de mi nha au to ria,
que de ter mi na a im po si ção pro vi só ria de te tos ta ri fá ri os
so bre as im por ta ções agro pe cuá ri as 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, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

REQUERIMENTO Nº 352, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 103, de 1999, de mi nha au to -
ria, que dis põe so bre a con ces são de in cen ti vo fis cal
para as pes so as ju rí di cas que pos su am em pre ga dos
com mais de qua ren ta anos, e dá ou tras pro vi dên ci as, 
cujo pra zo na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já
se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Jef fer son Pé res.

REQUERIMENTO Nº 353, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 58, de 1999, de mi nha au to -
ria, que acres cen ta dis po si ti vo ao Ca pí tu lo V da Lei nº 
4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tui o Có di go
Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, cujo pra zo na Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura já se acha es -
go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 354, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 287, de 1999, que tra mi ta em 
con jun to com o PLS nº 569/99, de au to ria do Se na dor
Ra mez Te bet, que dis põe so bre a con ces são de des -
con to no va lor de pas sa gens para os ma i o res de ses -
sen ta anos, cujo pra zo na Co mis são de Assun tos So -
ci a is já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro.

REQUERIMENTO Nº 355, DE 2001

Inclu são em Ordem do Dia de pro -
po si ção com pra zo es go ta do na co mis -
são a que es ta va dis tri bu í da.

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 385, de 1999, de mi nha au to -
ria, que isen ta do Impos to so bre a Ren da os va lo res
re ce bi dos a tí tu lo de sa lá rio-educação e sa lá -
rio-maternidade, cujo pra zo na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos já se acha es go ta do.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Car los Be zer ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os re -
que ri men tos que aca bam de ser li dos re fe rem-se a
pro je tos de lei do Se na do que já se en con tram tra -
mi tan do nes ta Casa há al gum tem po e que es tão
ins tru í dos com o re la tó rio dos res pec ti vos Re la to res, 
de pen den do ape nas de de li be ra ção das Co mis sões
a que fo ram dis tri bu í dos. 

Esta Pre si dên cia ofi ci a rá, de acor do com o pa -
rá gra fo úni co do art. 255 do Re gi men to Inter no, aos
Pre si den tes das Co mis sões, an tes de in cluí-los em
Ordem do Dia, no sen ti do de que agi li zem a emis -
são dos pa re ce res a fim de que as ma té ri as ve nham 
ao Ple ná rio de vi da men te ins tru í das.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, pro je 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 113, DE 2001

Acres cen ta in ci so ao art. 38 da Lei
9.250/95, para au to ri zar o su je i to pas si vo
ou seu ad vo ga do a  re ti ra rem pro ces so
ad mi nis tra ti vo da re par ti ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in -
ci so IV:

”Art. 38. .................................................

..............................................................
IV – re ti ra da pelo su je i to pas si vo ou

por ad vo ga do por ele le gal men te cons ti tu í -
do, pelo pra zo má xi mo de oito dias.“

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

Jus ti fi ca ção

A lei, cuja al te ra ção pro po mos com este pro je to,
não foi apro va da para dis por so bre pro ces so ad mi nis -
tra ti vo tri bu tá rio. Na ver da de, a Lei nº 9.250/95 re gu la
o Impos to so bre a Ren da da Pes soa Fí si ca – IRPF.
Em suas dis po si ções tran si tó ri as, po rém, foi in clu í da

uma cláu su la de na tu re za pro ces su al que não ti nha
ou tro pro pó si to se não o de res trin gir di re i tos dos li ti -
gan tes e de seus pro cu ra do res, uma vez que pro i bia
em qual quer hi pó te se, a sa í da de pro ces sos fis ca is
da re par ti ção ad mi nis tra ti va, mes mo para exa me de
ad vo ga do le gal men te cons ti tu í do pelo con tri bu in te.

A in ju ri di ci da de do art. 38 da re fe ri da lei é gri tan -
te, uma vez que con tra ria o di re i to já con sa gra do aos
ad vo gados de te rem vis ta ou car ga de qua is quer pro -
ces sos. Ora, se mes mo um pro ces so ju di ci al pode ser
re ti ra do da Se cre ta ria da Vara ou do Tri bu nal pelo ad vo -
ga do no pra zo le gal, não é com pre en sí vel que esse pro -
fis si o nal seja im pe di do de ter sob sua res pon sa bi li da de
um mero pro ce di men to ad mi nis tra ti vo no qual es te jam
sen do apre ci a dos di re i tos de seu cons ti tu in te.

Não obs tan te, em obe diên cia ao prin cí pio da
pre sun ção de le gi ti mi da de dos atos da ad mi nis tra -
ção pú bli ca os ser vi do res en car re ga dos da guar da
dos pro ces sos têm re cu sa do os pe di dos de car ga,
mes mo em face de ar gu men tos so li da men te for mu -
la dos por ad vo ga dos e con tri bu in tes.

O Esta tu to da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que cu i da
es pe ci al men te da ma té ria, é bas tan te cla ro ao enu -
me rar os di re i tos dos ad vo ga dos:

”Art. 7º São di re i tos do ad vo ga do:

..............................................................
XIII – exa mi nar, em qual quer ór gão

dos Po de res Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, ou da
Admi nis tra ção Pú bli ca em ge ral, au tos de
pro ces sos fin dos ou em an da men to, mes mo 
sem pro cu ra ção, quan do não es te jam su je i -
tos a si gi lo, as se gu ra da a ob ten ção de có pi -
as, po den do to mar apon ta men tos;

..............................................................
XV – ter vis ta dos pro ces sos ju di ci a is

ou ad mi nis tra ti vos de qual quer na tu re za, em 
car tó rio ou na re par ti ção com pe ten te, ou re -
ti rá-los pe los pra zos le ga is;“

A ques tão já foi apre ci a da pelo Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral que, por una ni mi da de, re u ni do em Tri bu -
nal Ple no, apro vou o voto do Re la tor, Mi nis tro Octá vio
Gal lot ti, con ce den do a se gu ran ça re que ri da, no pro -
ces so MS-22.314/MS, em que fi gu rou como im pe tra -
do o Tri bu nal de Con tas da União, cuja de ci são apre -
sen tou a se guin te emen ta:

”Tri bu nal de Con tas da União. To ma da
de con tas es pe ci al. Man da do de se gu ran ça
de fe ri do, para re co nhe ci men to do di re i to do
ad vo ga do cons ti tu í do a ter vis ta dos au tos,



fora da re par ti ção, com as ca u te las de pra -
xe, como fa cul ta do pelo art. 7º, XV, da Lei
nº 8.906-94 (Esta tu to da Advo ca cia).“

Con tu do, no pro ces so ad mi nis tra ti vo fis cal, para 
de fe sa do con tri bu in te não é im pres cin dí vel a pre sen -
ça de ad vo ga do, po den do o su je i to pas si vo in te res sa -
do, se o qui ser, en car re gar-se da pró pria de fe sa. Por
essa ra zão, é im por tan te que tam bém o su je i to pas si -
vo te nha o di re i to de re ti rar da re par ti ção o pro ces so
para, den tro de um pra zo ra zoá vel, exa mi ná-lo, e,
des sa for ma, ter as se gu ra do, nos ter mos cons ti tu ci o -
na is, seu di re i to a am pla de fe sa, com to dos os me i os
e re cur sos a ela ine ren tes.

Esta pro po si ção, em úl ti ma ins tân cia, é do in te -
res se da pró pria Fa zen da Pú bli ca, haja vis ta que, fa -
zen do va ler a res tri ção con ti da no art. 38 da Lei nº
9.250/95, to dos os seus pro ces sos se rão pas sí ve is
de anu la ção, que pode ser ob ti da com fun da men to
na ale ga ção de ”cer ce a men to de de fe sa".

Por es sas ra zões, es ta mos con vic tos da re le -
vân cia des te pro je to, que cer ta men te con ta rá com o
apo io do Con gres so à sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Fer -
nan do Ma tu sa lém.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 38. Os pro ces sos fis ca is re la ti vos a tri bu tos

e con tri bu i ções fe de ra is e a pe na li da des iso la das e as 
de cla ra ções não po de rão sair dos ór gãos da Se cre ta -
ria da Re ce i ta Fe de ral, sal vo quan do se tra tar de:
....................................................................................

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dis põe so bre o Esta tu to da Advo ca cia 
e a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil (OAB).

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos do ad vo ga do:

....................................................................................
XIII – exa mi nar, em qual quer ór gão

dos Po de res Ju di ciá rio e Le gis la ti vo, ou da

Admi nis tra ção Pú bli ca em ge ral, au tos de
pro ces sos fin dos ou em an da men to, mes mo 
sem pro cu ra ção, quan do não es te jam su je i -
tos a si gi lo, as se gu ra da a ob ten ção de có pi -
as, po den do to mar apon ta men tos;

....................................................................................
XV – ter vis ta dos pro ces sos ju di ci a is

ou ad mi nis tra ti vos de qual quer na tu re za, em 
car tó rio ou na re par ti ção com pe ten te, ou re -
ti rá-los pe los pra zos le ga is;

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

(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 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

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 DO SENADO
Nº 27, DE 2001

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral para de ter mi nar a dis po ni bi li -
za ção, pela Inter net, de pro po si ções e pa -
re ce res.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º Os dis po si ti vos aba i xo re fe ri dos do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral pas sam a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 131. O re la tó rio de ve rá ser ofe re -
ci do por es cri to e em meio mag né ti co.

Pa rá gra fo úni co. O re la tó rio será dis po -
ni bi li za do pela Inter net no pra zo de vin te e
qua tro ho ras de sua apre sen ta ção pe ran te a 
Co mis são.“

”Art. 137. Os pa re ce res se rão li dos em
ple ná rio, pu bli ca dos no Diá rio do Se na do Fe -
de ral, dis tri bu í dos em avul sos e dis po ni bi li za -
dos pela Inter net no pra zo de vin te e qua tro
ho ras, após ma ni fes ta ção das co mis sões a
que te nha sido des pa cha da a ma té ria.

 ............................................................"



”Art. 235. ...............................................

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. As pro pos tas de

emen da à Cons ti tu i ção, os pro je tos e os pa -
re ce res de ve rão ser tam bém apre sen ta dos
em meio mag né ti co.“

”Art. 249. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. As pro pos tas de

emen da à Cons ti tu i ção, os pro je tos e os pa -
re ce res se rão dis po ni bi li za dos pela Inter net
no pra zo de vin te e qua tro ho ras de sua
apre sen ta ção."

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

Jus ti fi ca ção

Visa a pre sen te pro po si ção a tor nar obri ga tó ri as 
a apre sen ta ção dos pro je tos e pa re ce res tam bém em
meio mag né ti co e a sua dis po ni bi li za ção na Inter net
até vin te e qua tro ho ras após o seu ofe re ci men to.

Tra ta-se de uma for ma de de mo cra ti zar ain da
mais o aces so às in for ma ções acer ca do pro ces so
le gis la ti vo. O Se na do Fe de ral já pro vê in for ma ção
so bre o an da men to de pro pos tas le gis la ti vas pela
rede mun di al de com pu ta do res e não se jus ti fi ca
que, pos su in do os me i os para fa zê-lo, não in for me
so bre o con te ú do das pro po si ções e res pec ti vos pa -
re ce res.

Além de aten der ao ob je ti vo de man ter a so ci e -
da de in for ma da so bre o teor das ma té ri as em tra mi -
ta ção, esta pro pos ta terá o mé ri to de re du zir des pe -
sas tan to do Se na do Fe de ral quan to das pes so as
in te res sa das nas ma té ri as em tra mi ta ção, uma vez
que, hoje, es sas pes so as são obri ga das a re cor rer
aos avul sos pu bli ca dos pela Casa.

Assim, como con se qüên cia, ter-se-ão não ape -
nas a re du ção da quan ti da de de avul sos a se rem
pu bli ca dos mas tam bém a eli mi na ção do trân si to
des ne ces sá rio de ci da dãos que se di ri gem a esta
Casa so men te para bus ca rem es ses avul sos. Ocor -
re rá, tam bém, a re du ção das des pe sas com co mu ni -
ca ções te le fô ni cas e do vo lu me de tra ba lhos dos ga -
bi ne tes par la men ta res, que são, mu i tas ve zes, obri -
ga dos a trans mi tir fac-símiles dos avul sos para dar
co nhe ci men to do con te ú do das ma té ri as le gis la ti vas 
a in te res sa dos dos Esta dos que re pre sen tam.

Des ta for ma, a apro va ção des te pro je to con tri -
bu i rá, ao mes mo tem po, tan to para a de mo cra ti za ção

do aces so à in for ma ção, re for çan do a ci da da nia,
quan to para a re du ção de cus tos, uma vez que a con -
sul ta pela Inter net é mu i to mais rá pi da e eco nô mi ca.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. –
Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

REGIMENTO INTERNO
DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 131. O re la tó rio de ve rá ser ofe re ci do por es -

cri to.
....................................................................................

Art. 137. Os pa re ce res se rão li dos em ple ná rio,
pu bli ca dos no Diá rio do Se na do Fe de ral e dis tri bu í -
dos em avul sos, após ma ni fes ta ção das co mis sões a
que te nha sido des pa cha da a ma té ria.(*)

_____
(*)Ato do Con gres so Na ci o nal de 2-10-95

....................................................................................
Art. 235. A apre sen ta ção de pro po si ção será fe i ta:

I – pe ran te co mis são, quan do se tra tar de
emen da apre sen ta da de acor do com o dis pos to no
art. 122;

II – pe ran te a Mesa, no pra zo de cin co dias
úte is, quan do se tra tar de emen da:(*)

a) a pro je to de al te ra ção ou re for ma do Re gi -
men to Inter no;

b) a pro je to de de cre to le gis la ti vo re fe ren te a
pres ta ção de con tas do Pre si den te da Re pú bli ca;

c) a pro je tos apre ci a dos pe las co mis sões com
po der ter mi na ti vo, quan do hou ver in ter po si ção de
re cur so;
....................................................................................

Art. 249. Toda pro po si ção apre sen ta da ao Se na -
do será pu bli ca da no Diá rio do Se na do Fe de ral, na
ín te gra, acom pa nha da, quan do for o caso, da jus ti fi -
ca ção e da le gis la ção ci ta da.(*)
....................................................................................

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 lido fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 401, § 1º do Re gi men to Inter no.



O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, re que ri men 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 356, 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 o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 46, de 2001 – Com ple men tar (nº
177/2001 – Com ple men tar, na Casa de ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so -
bre o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
na for ma pre vis ta nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Fran -
ce li no Pe re i ra – Re nan Ca lhe i ros – Ro me ro Jucá –
Sér gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Este
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, na
for ma do dis pos to no art. 340, 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 357, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no,

re que i ro dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos do Pa re cer nº 604, de 200l, da Co mis são
de Edu ca ção, so bre Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
128, de 2001 (nº 617/2000, 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 vi men tos Po pu la res de Di a man ti na – AMPODI, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria da ci da -
de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is, a fim de
que ma té ria cons te da Ordem do Dia da pró xi ma ses -
são.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – 
Arlin do Por to.

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 ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Apro va do o re que ri men to, a ma té ria fi gu ra rá na
Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Of. nº 281/1 – BP

Bra sí lia, 21 de ju nho de 2001

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

De pu ta do Cor né lio Ri be i ro (PL/RJ) para in te grar,
como ti tu lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu -
ta do Val de ci Pa i va (PSL/RJ).

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

O SR. PRESIDENTE (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:

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 25, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das
Cor tes de Con tas dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os atra vés de con cur -
so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pé -
res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no Art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co



ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus -
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem 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 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia 

nos ter mos do Re cur so nº 3, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o 
art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro
de 1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li -
tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re -
cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta -
la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 227 e 228, de 2001, 
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Ge ral do Althoff, 1º pro nun ci a men to (so bre o
Pro je to): fa vo rá vel nos ter mos da Emen da
nº 1-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res Tião Vi a na,
Jú lio Edu ar do e da Se na do ra He lo í sa He le -
na, e abs ten ção do Se na dor Ri car do San -
tos; 2º pro nun ci a men to (so bre as emen das
apre sen ta das pe ran te a Co mis são du ran te o 
tur no su ple men tar): fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 2-CAS (Subs ti tu ti vo), que en -
ca mi nha.

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 358, 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 do Se na do nº 449, de 1999, a fim de ser fe i ta
na ses são de 27-6-2001.

Sala das ses sões, 21 de ju nho de 2001. – He lo í -
sa He le na – Pa u lo Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia para re tor nar na

data fi xa da.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

 do Re cur so nº 5, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 50, de 2000, de au to ria 
do Se na dor Luiz Este vão, que acres cen ta
dis po si ti vo ao art. 3º da Lei nº 8.650, de 22
de abril de 1993, que dis põe so bre as re la -
ções de tra ba lho do Tre i na dor Pro fis si o nal
de Fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as, a fim
de per mi tir ao jo ga dor de fu te bol o exer cí cio
da pro fis são nas con di ções que es pe ci fi ca,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob o nº 210, de
2001, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la, com voto
con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos e abs -
ten ção do Se na dor Tião Vi a na.

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.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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, com o voto con trá rio do no bre Se na dor Ge -
ral do Cân di do.

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



PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2000

Acres cen ta dis po si ti vo ao art. 3º da
Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que
dis põe so bre as re la ções de tra ba lho do
Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol e dá
ou tras pro vi dên ci as, a fim de per mi tir ao
jo ga dor de fu te bol o exer cí cio da pro fis -
são nas con di ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao art. 3º da Lei nº 8.650,

de 22 de abril de 1993, que dis põe so bre as re la ções
de tra ba lho do Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol e dá
ou tras pro vi dên ci as, o se guin te in ci so:

Art. 3º ...................................................
I – .........................................................
II –  .......................................................
II-A – ao jo ga dor de fu te bol que te nha

exer ci do a pro fis são pelo me nos cin co anos
e seja ou te nha sido Assis ten te Téc ni co de
Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol, por pra zo
não inferior a seis me ses, como em pre ga -
do ou au tô no mo, em clu bes ou as so ci a -
ções fi li a das às li gas ou fe de ra ções.

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: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 7, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 339, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2001 (nº
502/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à TV
Mi nas Cen tro-Oeste S/C Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 576, 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 único. (Pausa.)
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 7, DE 2001

(Nº 502/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Di vi nó po lis, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº de 16 de ju nho de 1999, que ou tor ga con -
ces são à TV Mi nas Cen tro-Oeste S/C Ltda., para ex -
plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 340, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de 2001 (nº
552/2000, 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
Di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ebe né zer da 
Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra gua çu Pa u lis ta a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pa ra gua çu Pa u lis ta, Esta do 
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 569, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pausa.)
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 17, DE 2001

(Nº 552/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria
Ebe né zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra -
gua çu Pa u lis ta a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa -
ra gua çu Pa u lis ta, 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 206, de 8 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção de Di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ebe -
né zer da Estân cia Tu rís ti ca de Pa ra gua çu Pa u lis ta 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 Pa -
ra gua çu 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 ria
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 341, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 80, de 2001 (nº
628/2000, 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 Eldo ra do do Sul a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 583, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pausa.)
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 80, DE 2001

(Nº 628/2000, 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 Eldo ra do do Sul a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Eldo ra do do Sul, 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 100, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Eldo ra do do Sul a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eldo ra do 
do Sul, 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 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 342, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 103, de 2001 (nº
642/2000, 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 Mo ra do res de Can ta ga lo –
ACMC 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 ta ga lo, Esta do 
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 574, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pausa.)
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.
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 103, DE 2001

(Nº 642/2000, 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 dos Mo ra do res de Can -
ta ga lo – ACMC 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 ta ga 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 108, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Can ta ga -
lo – ACMC 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 ta ga 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.

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

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Lei do
Se na do n.º 50, de 2000, que, nos ter mos do art. 320
do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple -
ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 606, 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 50, de 2000.

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 50, de 2000, que
acres cen ta dis po si ti vo ao art. 30 da Lei nº 8.650, de
22 de abril de 1993, que dis põe so bre as re la ções de
tra ba lho do Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol e dá ou -
tras pro vi dên ci as, afim de per mi tir ao jo ga dor de

fu te bol, o exer cí cio da pro fis são nas con di ções
que es pe ci fi ca.

Sala de Re u niões da Co mis são, 21 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 – Anto nio Car los
Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 606, DE 2001

Acres cen ta dis po si ti vo ao art. 3º da
Lei nº 8.650. de 22 de abril de 1993, que
dis põe so bre as re la ções de tra ba lho do
Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol e dá

outras pro vi dên ci as, a fim de per mi tir ao
jo ga dor de fu te bol, o exer cí cio da pro fis -
são nas con di ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.650, de 22 de abril de

1993. pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so III:

”Art. 3º ..................................................
..............................................................
III – ao jo ga dor de fu te bol que te nha

exer ci do a pro fis são pelo me nos cin co anos
e seja ou te nha sido Assis ten te Téc ni co de
Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol, por pra zo
não in fe ri or a seis me ses, como em pre ga do
ou au tô no mo, em clu bes ou as so ci a ções fi li -
a das às li gas ou fe de ra ções.“(NR)

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) – 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 359 DE 2001

Se nhor Pre si den te,
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 50, de 2000, de au to ria do
Se na dor Luiz Este vão, que acres cen ta dis po si ti vo ao
art. 30 da Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que dis -
pôe so bre as re la ções de tra ba lho do Tre i na dor Pro -
fis si o nal de Fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as, afim de
per mi tir ao jo ga dor de fu te bol o exer cí cio da pro fis são
nas con di ções que es pe ci fi ca.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. – Ma -
gui to Vi le la.

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 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 356,
de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -



je to de Lei da Câ ma ra nº 201, que dis põe so bre o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, na for -
ma pre vis ta nos arts. 79, 80 e 81 dos Atos das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

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 Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que o pra zo

da Co mis são de Assun tos So ci a is es go ta-se no pró xi -
mo do min go, dia 24 de ju nho, uma vez que, cons ti tu ci -
o nal men te, o pra zo cor re em dias.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
ter ça-feira, per mi tin do, as sim, que a Co mis são de
Assun tos So ci a is emi ta o seu pa re cer e o pro je to ve -
nha ao Ple ná rio de vi da men te ins tru í do, com os pa re -
ce res das três Co mis sões.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 607, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 217, de 2000, de au to ria do Se na dor
Arlin do Por to, que dá nova re da ção ao in -
ci so III do art. 4º e à alí nea c do in ci so II
do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -
bro de 1995, que “al te ra a le gis la ção do
im pos to de ren da das pes so as fí si cas e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Alen car

I – Re la tó rio

Em ca rá ter ter mi na ti vo, in cum be a esta Co mis -
são de li be rar so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
217, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin do Por to,
que ob je ti va al te rar a le gis la ção do im pos to de ren da
das pes so as fí si cas para re a jus tar o va lor da de du ção 
per mi ti da para cada de pen den te do de cla ran te.

Pela pro pos ta, a de du ção por de pen den te pas -
sa rá de R$90,00 (no ven ta re a is) para R$136,00 (cen -
to e trin ta e seis re a is) na apu ra ção men sal e de
R$1.080,00 (um mil e oi ten ta re a is) para R$1.632,00
(um mil, se is cen tos e trin ta e dois re a is) na apu ra ção
anu al do im pos to.

Não há emen das a apre ci ar.

II – Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de
e Téc ni ca Le gis la ti va

A pro po si ção não en fren ta óbi ces de na tu re za
cons ti tu ci o nal, guar dan do, prin ci pal men te, obe diên -
cia aos di ta mes re la ci o na dos com a ini ci a ti va – no
caso, aber ta a to dos os mem bros do Con gres so na ci -
o nal (CF,

art. 61), e com a com pe tên cia le gi fe ran te da
União, vis to tra tar-se de re gu lar as pec to par ti cu lar de
im pos to a ela dis cri mi na do.

Tam bém não se vis lum bra prin cí pio ju rí di co que
es te ja sen do afron ta do pelo pro je to, que está va za do
com ade qua da téc ni ca le gis la ti va.

III – Mé ri to

A pro po si ção é me ri tó ria e deve ser con ver ti da
em lei, con si de ran do o prin cí pio de per so na li za ção do 
im pos to e a de sa tu a li za ção dos va lo res hoje per mi ti -
dos para de du ção, de sa tu a li za ção essa agra va da
pela pró pria fal ta de ajus te da ta be la de in ci dên cia do
im pos to.

Diz o § 1º do art. 145 da Cons ti tu i ção que, sem -
pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca rá ter pes so al e
se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da de eco nô mi ca
do con tri bu in te.

A de du ção por de pen den te é um dos pou cos
ins tru men tos le ga is vi gen tes que se des ti nam ao
aten di men to des se co man do cons ti tu ci o nal. Ela tem,
jus ta men te, a fun ção de pe cu li a ri zar a si tu a ção do
con tri bu in te, em ra zão

de seus en car gos de fa mí lia, com pa ra ti va men te
com ou tros de sua mes ma fa i xa de ren da.

Des sa for ma, con tri bu in tes que, em prin cí pio,
es ta ri am as se me lha dos pela per cep ção de um mes -
mo mon tan te de ren da, re ce bem tra ta men to dis tin to
no cál cu lo de seu im pos to jus ta men te por um fa tor de
per so na li za ção re co men da do pela Cons ti tu i ção e
ele i to pela lei.

Os en car gos com de pen den tes e ou tros, tais
como as des pe sas mé di cas e de edu ca ção, re pre sen -
tan do dis pên di os des ti na dos ao cum pri men to de va -
lo res tu te la dos pelo or de na men to ju rí di co (fa mí lia, sa -
ú de, edu ca ção, qua li da de de vida), além de fa to res de 
per so na li za ção são, ao mes mo tem po e por isso mes -
mo, re co nhe ci dos como li mi ta ti vos da ca pa ci da de
eco nô mi ca do con tri bu in te.

Além dis so, sen do fe i ta por um va lor fixo por de -
pen den te, essa de du ção tem im por tan te ca rá ter de
ate nu a ção da re gres si vi da de do im pos to, con tri bu in -
do para me lhor dis tri bu i ção das alí quo tas efe ti vas. Su -



ce de que a de du ção tem va lor re la ti vo in ver sa men te
pro por ci o nal à ren da do con tri bu in te.

Assim, por exem plo, R$1.632,00 se rão 10% de
de du ção para um con tri bu in te que te nha ren da de
R$16.320,00 e ape nas 2% para ou tro com ren da de
R$81.600,00.

Em con se qüên cia, a atu a li za ção do va lor da de -
du ção por de pen den te tem alta sig ni fi ca ção so ci al, in -
te res san do mais de per to aos con tri bu in tes de ba i xa
ren da, ten do pou co sig ni fi ca do para os con tri bu in tes

dos ex tra tos su pe ri o res. Pela mes ma ra zão, o
im pac to do re a jus te da de du ção é mí ni mo na ar re ca -
da ção.

Como se vê, lon ge de ser um sim ples be ne fí cio
pro por ci o na do pelo le gis la dor or di ná rio, a fi xa ção do
va lor da de du ção aten de a prin cí pio cons ti tu ci o nal im -
por tan te e deve le var em con ta o fato de que, por ou -
tro lado, a ta be la de in ci dên cia está, tam bém, con ge -
la da des de 1995. Como os sa lá ri os con ti nu a ram cres -
cen do no pe río do, por for ça da in fla ção que per sis te,
em bo ra pe que na, na ver da de mu i tos que an tes eram
isen tos, por não ul tra pas sa rem o li mi te de isen ção, fo -

ram for ça dos a in gres sar na con di ção de con tri bu in te
ou pas sa ram a con tri bu ir pela alí quo ta mais alta.

Em ou tras pa la vras, a sim ples inér cia do le gis la -
dor em re a jus tar a ta be la de in ci dên cia já teve o efe i to
prá ti co de au men tar o im pos to. Nada mais jus to e co -
e ren te, por tan to, que re a jus tar o va lor da de du ção fixa 
por de pen den te, in clu si ve (como já as si na la do aci ma) 
para aju dar a res ta be le cer o ca rá ter pro gres si vo do
im pos to.

IV – Voto

Pe las ra zões ex pos tas, o voto é pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 217, de 2000.

Sala das Co mis sões, 12 de ju nho de 2001. – Lú -
cio Alcân ta ra, Pre si den te – José Alen car, Re la tor –
Fre i tas Neto – Ro me ro Jucá (Absten ção) – Gil ber to 
Mes tri nho – Jef fer son Pe res – Bel lo Par ga (Absten -
ção) – José Edu ar do Du tra – José Agri pi no – Arlin -
do Por to (Au tor)  Nova da Cos ta – Pe dro Si mon –
Edu ar do Su plicy – José Fo ga ça (Absten ção) – Pa u -
lo Sou to – Ro ber to Sa tur ni no.



LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA  SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das 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, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º – São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98:

”c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da -
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re -
ser va.“

§ 2º – A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela 
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

Art. 145. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir os se guin tes tri bu tos:

....................................................................................
§ 1º – Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca -

rá ter pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da de 
eco nô mi ca do con tri bu in te, fa cul ta do à ad mi nis tra ção
tri bu tá ria, es pe ci al men te para con fe rir efe ti vi da de a es -
ses ob je ti vos, iden ti fi car, res pe i ta dos os di re i tos in di vi -
du a is e nos ter mos da lei, o pa tri mô nio, os ren di men tos
e as ati vi da des eco nô mi cas do con tri bu in te.

PARECER Nº 608, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 623, de 1999, que al te ra o De cre to-Lei
nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, que
”dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou fras pro vi -
dên ci as“.

Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho.

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– CAE, para de ci são ter mi na ti va, o pro je to de lei em
epí gra fe.

A pro po si ção, de au to ria do ilus tre Se na dor Luiz
Este vão, tem por fi na li da de in clu ir en tre os se gu ros
obri ga tó ri os pre vis tos no De cre to-Lei nº 73 de 1966, o 
se gu re de da nos pes so a is a con su mi dor nos es ta be -
le ci men tos co mer ci a is.

Ao jus ti fi car a pro po si ção, seu au tor ar gu men ta:
Há pou cos dias, to ma mos co nhe ci -

men to, es tar re ci dos, do as sas si na to de três
pes so as, e le sões cor po ra is em ou tras,
ocor ri dos num ci ne ma num shop ping em
São Pa u lo.

O fato trou xe à tona a dis cus são so bre
vá ri os as pec tos da con vi vên cia em so ci e da -
de, o da vi o lên cia ur ba na, o da edu ca ção,
en tre ou tros.

Um dos pon tos, no en tan to, que deve
ser le va do em con si de ra ção, em fa tos como
esse, é, com cer te za, o do res sar ci men to
dos pre ju í zos ca u sa dos às pes so as en vol vi -
das, os da nos pes so a is.

Com a pre sen te pro po si ção, pre ten -
de-se su prir essa la cu na.

A ma ne i ra es co lhi da é a mais ló gi ca e
sim ples pos sí vel, ou seja, a in clu são no De -
cre to-Lei nº 73/66 da obri ga to ri e da de do se -
gu ro para da nos pes so a is a con su mi dor em
es ta be le ci men tos co mer ci a is de todo o País.



A sis te má ti ca, as sim, fica sen do exa ta -
men te a mes ma ado ta da, pela le gis la ção ci -
ta da e de ma is es pe ci a is so bre o as sun to, no 
que cou ber evi tan do-se pro ble mas ju di ci a is,
re sol ven do a ques tão, e pro mo ven do ma i or
tran qüi li da de à fa mí lia bra si le i ra.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das.

É o re la tó rio.

II – Da Cons ti tu ci o na li da de e Ju ri di ci da de

Como o pro nun ci a men to des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos é ter mi na ti vo, a aná li se do pro -
je to não deve res trin gir-se ao mé ri to, de ven do abran -
ger tam bém a sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de.

A ma té ria ob je to da pro po si ção está com pre en -
di da na com pe tên cia le gis la ti va da União, ten do em
vis ta o dis pos to no in ci so VII do art. 22 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, se gun do o qual com pe te pri va ti va men te
à União le gis lar so bre po lí ti ca de cré di to, câm bio, se -
gu ros e trans fe rên cia de va lo res.

Nos ter mos dos arts. 48 e 61 da Car ta Mag na,
com pe te ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre to das
as ma té ri as da com pe tên cia da União, sen do le gí ti ma 
a ini ci a ti va par la men tar.

Estão aten di dos, por tan to, os re qui si tos de
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de da pro po si ção.

III – Aná li se da Ma té ria

Nos ter mos do art. 1.432 do Có di go Ci vil, con si -
de ra-se con tra to de se gu ro aque le pelo qual uma das
par tes se obri ga para com a ou tra, me di an te a paga
de um prê mio, a in de ni zá-la do pre ju í zo re sul tan te de
ris cos fu tu ros, pre vis tos no con tra to.

É o con tra to de se gu ro, por tan to, bi la te ral e re -
quer o acor do de von ta des para sua con cre ti za ção.

So men te em ca sos es pe ci a is o Esta do im põe a
con tra ta ção de se gu ro, me di an te lei, com o fim de
aten der a ne ces si da des co le ti vas de pre vi são con tra
de ter mi na dos ris cos.

Essa exi gên cia nor mal men te ocor re em re la ção
a de ter mi na das ati vi da des eco nô mi cas, em vir tu de
da pos si bi li da de de in su fi ciên cia pa tri mo ni al do res -
pon sá vel para as se gu rar a in de ni za ção dos da nos
por ele ca u sa dos.

Ade ma is, a im po si ção, além, de ter sem pre um
ca rá ter so ci al, so men te se jus ti fi ca para even tos que
ocor rem com mu i ta fre qüên cia e que acar re tam pre ju -
í zos sig ni fi ca ti vos.

Não vis lum bra mos no se gu ro obri ga tó rio que se 
pre ten de cri ar es sas ca rac te rís ti cas. Os ris cos por ele
abran gi dos não ne ces si tam da tu te la do Esta do, po -
den do ser pro te gi dos pe los pró pri os pro pri e tá nos de
es ta be le ci men tos co mer ci a is e seus cli en tes, me di -
an te a con tra ta ção de ou tras mo da li da des de se gu ro
fa cul ta ti vo, já exis ten tes no mer ca do, que aten dem ao 
fim per se gui do pelo pro je to.

IV – Voto

Em vis ta do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela re -
je i ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 623, de 1999.

Sala da Co mis são, Em 19 de Ju nho de 2001. _
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la -
tor – Gil ber to Mes tir nho – Edu ar do Su plicy – Nova
da Cos ta – Jor ge Bor nha u sen – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Bel lo Par ga – Ro ber to Sa tur ni no – José
Fo ga ça – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Ge ral do Melo 
– Car los Be zer ra.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar 
so bre:
....................................................................................

VII – po lí ti ca de cré di to, câm bio, se gu ros e trans -
fe rên cia de va lo res.
....................................................................................

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:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo
e ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das
as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII –  con ces são de anis tia;

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do Mi -
nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-98:

“XV — fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
     ...............................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das 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, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º – São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que: fi xem ou mo di fi quem os efe -
ti vos das For ças Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 5-2-98:

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da -
de e apo sen ta do ria;" 

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
18, de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me
ju rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li -
da de re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a
re ser va.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.

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



LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Có di go Ci vil

....................................................................................
Art. 1.432. Con si de ra-se con tra to de se gu ro

aque le pelo qual uma das par tes se obri ga para com a 
ou tra, me di an te a paga de um prê mio, a in de ni zá-la
do pre ju í zo re sul tan te de ris cos fu tu ros, pre vis tos no
con tra to. (Re da ção dada pelo De cre to do Po der Le -
gis la ti vo nº 3.725, de 15-1-1919)"
....................................................................................

PARECER Nº 609, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 26, de 2001, de au to ria do Se -
na dor Mo re i ra Men des, que “al te ra a Re -
la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Pla no
Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, para
in clu são de novo tre cho”.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, para de ci são em ca rá ter ter mi na ti vo,
o Pro je to de Lei do Se na do nº 26, de 2001, de au to -
ria do ilus tre Se na dor Mo re i ra Men des.

Des ti na-se a pro po si ção a in clu ir um novo tre -
cho ro do viá rio na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as
do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, par te in te gran te do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973. O tre cho em
ques tão si tua-se no Esta do de Ron dô nia e liga as
lo ca li da des de Vi lhe na e Pi men te i ras, pas san do por
Co bra do do Oes te e Ce re je i ras.

Na jus ti fi ca ti va que apre sen ta, o au tor do pro je -
to des ta ca a im por tân cia do tre cho – “pra ti ca men te,
a úni ca via com ra zoá ve is con di ções de tra fe ga bi li -
da de na re gião sul do Esta do” — para o de sen vol vi -
men to re gi o nal. Vis lum bra, a par tir da as cen são do
tre cho ao sta tus de ro do via fe de ral, a pos si bi li da de
de im plan ta ção de uma rede de vias au men ta do ras,
ca paz de me lho rar a aces si bi li da de re gi o nal e cri ar
con di ções para in te gra ção do es ta do com o res tan te 
do País.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Com um ex tre mo na BR-364 e ou tro na fron te i -
ra com a Bo lí via, a ro do via RO-399 ca rac te ri za uma
li ga ção es tra té gi ca para a se gu ran ça na ci o nal e
para a eco no mia de Ron dô nia, com des ta que para
a re gião sul do es ta do. No pri me i ro caso, en qua -
dram-se as ne ces si da des do con tro le do nar co trá fi -
co em re gião de fron te i ra, já que o tre cho se es ten -
de até a lo ca li da de de Pi men te i ras, si tu a da às mar -
gens do rio Gu a po ré, fron te i ra do Bra sil com a Bo lí -
via. No se gun do, des pon ta o in te res se eco nô mi co
da li ga ção – vi tal para o es co a men to da pro du ção
numa re gião que pa de ce de iso la men to, dada a ba i -
xa den si da de da rede de trans por tes. Além dis so, a
re gião de Pi men te i ras abri ga, co in ci den te men te, o
prin ci pal pólo de atra ção tu rís ti ca do Esta do de
Ron dô nia.

Admi te-se, as sim, que, nos ter mos da Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, que apro va o
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, a li ga ção re pre sen ta da
pela ro do via es ta du al RO-399 aten de aos re qui si tos
para in clu são no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, me di an -
te o que pas sa ria a in te grar o Sis te ma Ro do viá rio
Fe de ral.

Sua in clu são no Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral
sig ni fi ca, con cre ta men te, a pos si bi li da de de es tru tu -
ra ção de uma rede de li ga ções ro do viá ri as a par tir
da BR-364, o prin ci pal eixo de trans por te ro do viá rio
pre sen te no Esta do de Ron dô nia. Com isso, vis lum -
bra-se ma i or aces si bi li da de e in te gra ção com as de -
ma is re giões do País – dois fa to res in dis pen sá ve is à 
pro mo ção do de sen vol vi men to.

Fun da men ta da em jus ta pre o cu pa ção so ci al e
eco nô mi ca, nada foi en con tra do que com pro me ta a
cons ti tu ci o na li da de e a ju ri di ci da de da ini ci a ti va.
Tam pou co a pro po si ção ne ces si ta de re pa ros do
pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
Apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 26, de
2001, de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. –
José Alen car, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – 
Arlin do Por to – Ma u ro Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro
– Lind berg Cury – Emí lia Fer nan des – José Fo -
ga ça – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Bel lo Par ga – 
Pa u lo Sou to – Ro ber to Sa tur ni no – Pa u lo Har -
tung – Val mir Ama ral.





O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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./CAE/22/01

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti 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 217 de 2000, que
”Dá nova re da ção ao in ci so III do art. 4º e à alí nea c do 
in ci so II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro
de 1995, que ”al te ra a le gis la ção do im pos to de ren da
das pes so as fí si cas 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, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te de Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF/CAE/23/01

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são re je i tou 
o Pro je to de Lei do Se na do nº 623 de 1999, que ”al te -
ra o De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966,
que ”dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros
Pri va dos, re gu la as ope ra ções de se gu ros e res se gu -
ros 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. – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

 

OF. Nº 74/01-CI

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia, que esta Co mis são apro vou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 26, de 2001, que ”Alte ra a Re la -
ção Des cri ti va das Ro do vi as do Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro
de 1973, para in clu são de novo tre cho.“

Aten ci o sa men te. – Se na dor José Alen car, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com
re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do

art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur -
sos, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para
que os Pro je tos de Lei do Se na do n.ºs 623, de 1999;
217, de 2000, e 26, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li -
dos an te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (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 360, DE 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Re que re mos, con for me o dis pos to no art. 4º, §
2º, da Lei Com ple men tar nº 105, de 2001 e na for ma
do que es ta be le ce o Ato da Mesa Di re to ra do Se na do
Fe de ral nº 1, de 2001, seja ofi ci a do ao Ban co Cen tral
do Bra sil, para que sub me ta ao Se na do Fe de ral ex tra -
tos da mo vi men ta ção fi nan ce i ra e fo to có pi as de che -
ques emi ti dos, con cer nen tes à con ta ban cá ria da Se -
nho ra Vera Aran tes Cam pos, na agên cia cen tral do
Ban co Ba me rin dus, na Rua XV de No vem bro, Mu ni cí -
pio de São Pa u lo — SP, du ran te o se gun do se mes tre
do ano de 1988 e pri me i ro se mes tre do ano de 1989,
bem como, no mes mo pe río do, os da dos dis po ní ve is
con cer nen tes às mo vi men ta ções fi nan ce i ras e fo to -
có pi as de che ques emi ti dos pe los se nho res Se ra fim
Ro dri gues de Mo ra es e Vi cen te de Pa u la Pe dro sa da
Sil va.

Jus ti fi ca ção

Obje ti va-se seja dado co nhe ci men to ao Se na -
do Fe de ral de mo vi men ta ção fi nan ce i ra dos ci da -
dãos em re fe rên cia, no pe río do apon ta do, de for ma
a que se pos sa ve ri fi car se há ou não con sis tên cia
nas de nún ci as for mu la das pela Re vis ta IstoÉ, na
edi ção nº 1654, ma té ria in ti tu la da O Infer no de Ja der 
(fo to có pia em ane xo), en vol ven do Sua Exce lên cia, o 
Se nhor Se na dor Ja der Bar ba lho, Pre si den te do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal.

Impor ta con sig nar que, se gun do aque le ve í cu -
lo de co mu ni ca ção, o Se na dor Ja der Bar ba lho te ria
sido o be ne fi ciá rio de um che que de va lor, na mo e -
da en tão vi gen te, cor res pon den te, na épo ca, a apro -
xi ma da men te qua tro mi lhões de dó la res nor -
te-americanos. Tal quan tia equi va le ria à aqui si ção,
pela emi ten te de um che que des sa mon ta, a Se nho -
ra Vera Aran tes Cam pos e seu ma ri do, o Se nhor Se -



ra fim Ro dri gues de Mo ra es, de Tí tu los da Dí vi da
Agrá ria _ TDAs, para sal dar dé bi tos de cor ren tes da
li qui da ção da ins ti tu i ção ban cá ria de no mi na da Agro -
ban co, con tro la da pelo Se nhor de Mo ra es.

Os tí tu los em foco te ri am sido ad qui ri dos de
Vi cen te de Pa u la Pe dro sa Sil va, que os re ce be ra
como in de ni za ção pela de sa pro pri a ção da Fa zen da
Pa ra í so, pro pri e da de sua lo ca li za da em Vi seu, no
nor des te do Esta do do Pará. Como pres ta ção in de -
ni za tó ria, Vi cen te de Pa u la te ria re ce bi do, no co me -
ço de 1988, cer ca de 55,2 mil TDAs, que va le ri am,
atu al men te, algo em tor no de R$5,3 mi lhões. Sus -
ten ta a re vis ta, to da via, que dita pro pri e da de, de
fato, nun ca exis tiu e que, qua tro me ses após a en -
tre ga dos re fe ri dos TDAs a Vi cen te de Pa u la, o Se -
nhor Pa u lo Ti tan, en tão Su pe rin ten den te do Incra no 
Esta do do Pará, de ter mi nou o can ce la men to da
ope ra ção e a anu la ção dos tí tu los em ques tão.

Diz o se ma ná rio que o di nhe i ro re ce bi do por
Vi cen te de Pa u la da Se nho ra Vera Aran tes Cam pos, 
pela aqui si ção de TDAs pos te ri or men te in qui na dos
de ví cio, te ria sido ime di a ta e pes so al men te re pas -
sa do por aque le ao Se na dor Ja der Bar ba lho, en tão
Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al.

A gra vi da de das de nún ci as en se jam in ves ti ga -
ções so bre a ma te ri a li da de dos fa tos, even tu al ti pi fi -
ca ção pe nal e im pu ta ção dos res pon sá ve is por con -
du ta ilí ci ta. No caso, en vol ve-se o nome do Pre si -
den te do Senado Fe de ral e do Con gres so Na ci o -
nal. O que se pede, pois, é a bus ca de uma evi -
dên cia bá si ca que pode con fir mar ou der ru bar as
de nún ci as. Está em ques tão a ho no ra bi li da de da
pró pria ins ti tu i ção re pu bli ca na e, por ex ten são do
re gi me de mo crá ti co, vez que re ca em as acu sa -
ções so bre os om bros de quem re pre sen ta o Po -
der Le gis la ti vo bra si le i ro. A todo o mem bro do
Con gres so Na ci o nal im põe-se o de ver de ze lar
pelo bom con ce i to de um ór gão im pres cin dí vel à
pre va lên cia do pró prio Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to.

Por úl ti mo, im por ta des ta car que o elás ti co pe -
río do de mo vi men ta ção ban cá ria que se pede seja
co nhe ci do _ doze me ses _ se jus ti fi ca em ra zão da
im pre ci são, con so an te a ma té ria da re vis ta IstoÉ,
quan to à exa ta data da tran sa ção sob exa me. Por
ou tro lado, cum pre re gis trar que, na hi pó te se, o que
se pre ten de não é a ex po si ção ir res pon sá vel dos
da dos ban cá ri os dos ci da dãos em re fe rên cia, mas
tão-somente a trans fe rên cia do si gi lo ao Se na do Fe -
de ral, para que pos sam os se na do res ter exa ta ciên -

cia dos fa tos e aqui la tá-los à luz das nor mas per ti -
nen tes ao de co ro par la men tar.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001. _ José
Edu ar do Du tra _ Arlin do Por to.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, nos ter mos do art. 9º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to lido vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, que terá o pra zo má xi mo de duas re -
u niões or di ná ri as para apre sen tar o seu pa re cer
quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, mé ri to e
per ti nên cia dos fun da men tos da so li ci ta ção, nos ter -
mos do art. 9 do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa pro je tos de lei do se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2001

Acres cen ta ar ti go à 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, para per mi tir a
re a li za ção de de ba tes e en tre vis tas pe los
ca na is de rá dio e de te le vi são por as si na -
tu ra, por res pon sa bi li da de do Se na do Fe -
de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, nas
cir cuns tân ci as e con di ções que men ci o -
na e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º 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, pas sa 
a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

”Art. 57-A Tra tan do-se de ele i ção para
a Pre si dên cia da Re pú bli ca, fi cam os ca na is 
de rá dio e de te le vi são por as si na tu ra, sob
res pon sa bi li da de do Se na do Fe de ral e da
Câ ma ra dos De pu ta dos, em con jun to ou se -
pa ra da men te, au to ri za dos a re a li zar de ba te
ao vivo en tre pos tu lan tes re gis tra dos em
par ti dos po lí ti cos com re pre sen ta ção no
Con gres so Na ci o nal, até a an te vés pe ra da
data em que vier a ocor rer o pro ce di men to



ele ti vo para a es co lha de seu can di da to ao
car go de Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º Apre sen tan do-se um úni co pos tu -
lan te, subs ti tu ir-se-á o de ba te por en tre vis ta.

§ 2º Os de ba tes de ve rão ocor rer fora
do ho rá rio das ses sões das co mis sões e
dos ple ná ri os do Se na do Fe de ral e da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

§ 3º Inde pen den te men te da na tu re za
do con ces si o ná rio, as emis so ras de rá dio e
te le vi são que de se ja rem trans mi tir os re fe ri -
dos de ba tes po de rão, quan do se sua re a li -
za ção, co li gar-se aos ca na is de rá dio e te le -
vi são por as si na tu ra, sob res pon sa bi li da de
do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

§ 4º Fi cam o Se na do Fe de ral e a Câ -
ma ra dos De pu ta dos pro i bi dos de re a li zar
des pe sas, a qual quer tí tu lo, com os pos tu -
lan tes que par ti ci pa rem dos de ba tes.“

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei visa a co lo car os me i os 
de co mu ni ca ção de res pon sa bi li da de do Con gres so
Na ci o nal, a sa ber, a Rá dio e TV Se na do e a Rá dio e
TV Câ ma ra, a ser vi ço do aper fe i ço a men to de nos sa
de mo cra cia.

Ao pro pi ci ar a opor tu ni da de de os par ti dos po -
lí ti cos, co li ga dos ou não, trans mi ti rem os de ba tes
en tres os seus even tu a is pré-candidatos à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, a pro po si ção ofe re ce aos ele i -
to res con di ções de me lhor co nhe ci men to das idéi -
as, pro po si ções e va lo res dos pos tu lan tes, no con -
tex to ide o ló gi co-programático de seus res pec ti vos
par ti dos po lí ti cos.

Vale as si na lar a par ti cu la ri da de de, no sis te ma
pre si den ci a lis ta de go ver no, ser o Pre si den te da Re -
pú bli ca, ao mes mo tem po, Che fe de Esta do e Che fe
de Go ver no. Daí a im por tân cia de os ci da dãos bem
co nhe ce rem quem po de rá, em fu tu ro não mu i to dis -
tan te, as su mir a mais alta ma gis tra tu ra do País. Re -
gis tre-se, ade ma is, que as dis po si ções cons tan tes da
Lei nº 9.504/97, no que per ti ne à pro pa gan da ele i to ral 
pelo rá dio e te le vi são, já fa cul tam aos me i os de co mu -
ni ca ção em re fe rên cia a re a li za ção de de ba tes en tre
os can di da tos ma jo ri tá ri os, no ta da men te o dis pos to
no art. 57, com bi na do com os dis po si ti vos que o an te -
ce dem.

No caso de par ti dos ou co li ga ções es co lhe rem
os seus can di da tos apre sen ta rem às con ven ções
can di da tu ras úni cas (con sen su a is), o pro je to pre vê a
pos si bi li da de de subs ti tu i ção do de ba te por en tre vis -
ta, para que haja, des de logo, um tra ta men to equâ ni -
me, nes ta fase ime di a ta men te an te ce den te à cam pa -
nha ele i to ral.

Impor tan te: a pro po si ção es ta be le ce que os de -
ba tes e en tre vis tas po de rão ser trans mi ti dos pe los
de ma is me i os de co mu ni ca ção, ex pan din do-se, des ta 
ma ne i ra, o aces so às dis cus sões po lí ti cas a to dos os
bra si le i ros.

Por ser me di da que pode con tri bu ir sen si vel -
men te para a ins ta u ra ção, no Bra sil, de uma de mo -
cra cia de fato par ti ci pa ti va, con fi a mos no aco lhi men to 
da pro po si ção pe los nos sos no bres Pa res.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001 – Edu -
ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

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

....................................................................................
Art. 57. As dis po si ções des ta Lei apli cam-se às

emis so ras de te le vi são que ope ram em VHF e UHF e
os ca na is de te le vi são por as si na tu ra sob a res pon sa -
bi li da de do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, das Assem bléi as Le gis la ti vas, da Câ ma ra Le gis -
la ti va do Dis tri to Fe de ral ou das Câ ma ras Mu ni ci pa is.
....................................................................................
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 115, DE 2001

Insti tui di re triz so bre a uti li za ção de
fon tes ener gé ti cas a ser ob ser va da pe los 
Mu ni cí pi os na im ple men ta ção da po lí ti ca
de de sen vol vi men to ur ba no.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Cons ti tui di re triz para o de sen vol vi men -
to ur ba no o  es ta be le ci men to, pe los Mu ni cí pi os, das
nor mas de uti li za ção de fon tes ener gé ti cas nas edi fi -
ca ções  sob sua ju ris di ção.



§ 1º As nor mas de que tra ta o ca put es ta be le -
ce rão a obri ga to ri e da de de que as ins ta la ções hi -
dráu li cas das edi fi ca ções de uso co le ti vo, pri va das e 
pú bli cas, uti li zem da ener gia so lar como fon te de
aque ci men to.

§ 2º A exi gên cia de que tra ta o § 1º po de rá ser
es ten di da às re si dên ci as uni fa mi li a res se as sim dis -
pu ser a nor ma mu ni ci pal.

Art. 2º A di re triz ins ti tu í da por esta lei é de ter -
mi nan te para os Mu ni cí pi os com po pu la ção su pe ri or 
a vin te mil ha bi tan tes e fa cul ta ti va para os de ma is.

Art. 3º Os Mu ni cí pi os que não aten de rem ao
dis pos to no art 1º não po de rão, en quan to per du rar o 
ina dim ple men to:

I – re ce ber trans fe rên ci as vo lun tá ri as de re cur -
sos da União ou dos Esta dos;

II – ob ter ga ran tia, di re ta ou in di re ta, de ou tro
ente fe de ra ti vo, nos ca sos de fi nan ci a men tos de
agên ci as in ter na ci o na is.

Art. 4º A con ces são de fi nan ci a men tos pú bli -
cos ou sob a ges tão de ins ti tu i ções fe de ra is fica
con di ci o na da ao aten di men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 5º Com pe ti rá aos Mu ni cí pi os, no âm bi to da 
res pec ti va ju ris di ção, su ple men tar esta lei em aten -
di men to às pe cu li a ri da des lo ca is.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Em meio à cri se ener gé ti ca que as so la o Bra -
sil, cha ma a aten ção o pa pel ne ga ti vo dos chu ve i ros 
elé tri cos re si den ci a is nos grá fi cos de con su mo. Se -
gun do os téc ni cos do se tor, es ses equi pa men tos
são res pon sá ve is por 33% do con su mo de uma
casa e por 9% do con su mo na ci o nal de ener gia elé -
tri ca. Além do ele va do con su mo ener gé ti co, a uti li za -
ção de chu ve i ros elé tri cos ocor re pre do mi nan te men -
te nos ho rá ri os de pico, exa ta men te quan do os sis -
te mas ten dem a ope rar no li mi te de sua ca pa ci da de.

Não res ta dú vi da, por tan to, de que deve cons -
ti tu ir pri o ri da de na ci o nal a subs ti tu i ção des se mo de -
lo per du lá rio de con su mo. Nes se sen ti do, so bres sai
a im por tân cia da ener gia so lar, far ta men te dis po ní -
vel em todo o País e la men ta vel men te pou co uti li za -
da. Se con si de rar mos que o uso da ener gia so lar
ape nas como sis te ma de aque ci men to de água para 
ba nho já en se ja ria uma eco no mia de cer ca de um
ter ço nas con tas do més ti cas de luz, não é di fí cil
con clu ir que os cus tos apa ren te men te ele va dos para 

a im plan ta ção do sis te ma são amor ti za dos em pou -
co tem po e re pre sen tam be ne fí cio per ma nen te.

No en tan to, em bo ra um dos ob je ti vos da Po lí ti -
ca Ener gé ti ca Na ci o nal, dis pos to no art. VIII, da Lei
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, seja exa ta men te
o de ”uti li zar fon tes al ter na ti vas de ener gia, me di an -
te o apro ve i ta men to eco nô mi co dos in su mos dis po -
ní ve is e das tec no lo gi as apli cá ve is“, sua efe ti va apli -
ca ção de pen de, em gran de par te, do po der nor ma ti -
vo mu ni ci pal.

Por essa ra zão, va len do-se das prer ro ga ti vas
de es ta be le cer as di re tri zes ge ra is da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to ur ba no e de le gis lar pri va ti va men te
so bre ener gia (arts. 21, XX, e 22, IV, da CF), a
União deve dis por so bre a ma té ria no sen ti do de
aten der ao mais ele va do in te res se pú bli co. E esse o
ob je ti vo da pro po si ção que ora apre sen ta mos.

De i xou-se, por mais ade qua do, ao dis cer ni -
men to dos en tes mu ni ci pa is o es ta be le ci men to das
nor mas pe cu li a res que me lhor con tem plem a re a li -
da de lo cal. Ain da as sim, a obri ga ção pro pos ta al -
can ça ape nas os Mu ni cí pi os com po pu la ção su pe ri -
or a vin te mil ha bi tan tes, da das as di fi cul da des que
os nú cle os ur ba nos de me nor po pu la ção te ri am
para cum pri-la. Para es ses, o cum pri men to da di re -
triz que se pro põe ins ti tu ir tem ca rá ter fa cul ta ti vo.

São es sas as ra zões que jus ti fi cam a pre sen te
pro po si ção para a qual es pe ra mos con tar com o
apo io dos ilus tres mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001 – Se -
na dor Ade mir Andra de.

(A Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura – de ci são ter mi na ti va.)

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

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 a V. Exª, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, du ran te a Ordem do Dia, en ca mi nhei à Mesa pro -
je to de lei que es ta be le ce nor mas para as ele i ções,
no sen ti do de per mi tir a re a li za ção de de ba tes e en -
tre vis tas, pela TV e Rá dio Se na do e pela TV e Rá -
dio Câ ma ra, com os pré-candidatos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca de to dos os Par ti dos ou co li ga ções.



Eu agra de ce ria se o pro je to pu des se ser con si -
de ra do como lido, ain da na Ordem do Dia, se a Se -
cre ta ria-Geral da Mesa con si de rar ade qua do, já que 
foi en tre gue há pou cos ins tan tes. Estou ins cri to para 
fa lar a res pe i to na hora ade qua da. Mas, se for pos sí -
vel, gos ta ria de con si de rá-lo re gis tra do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª 
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, tra ta-se de uma rá pi da co mu ni ca ção de Li de ran -
ça. Apro ve i to a pre sen ça de V. Exª para re gis trar,
com ale gria, o avan ço da tra mi ta ção, na Câ ma ra
dos De pu ta dos – fru to de um acor do en tre as Li de -
ran ças da Câ ma ra, onde a Opo si ção teve e está
ten do um pa pel im por tan te –, do pro je to que li mi ta a 
edi ção de me di das pro vi só ri as.

Con si de ro esse avan ço im por tan te. Tra ta-se de 
uma ne ces si da de re i vin di ca da por to dos os se to res
da opi nião pú bli ca de nos so País, da mí dia, da OAB, 
da ABI. Enfim, to dos os se to res re i vin di cam há anos
uma ati tu de do Con gres so Na ci o nal em re la ção à li -
mi ta ção da edi ção de me di das pro vi só ri as. Nes se
sen ti do, a Câ ma ra deu um pas so im por tan te, já que
vo tou o pro je to em pri me i ro tur no, vo ta rá em se gun -
do e essa ma té ria virá para apre ci a ção da nos sa
Casa, o Se na do. 

Sr. Pre si den te, V. Exª tem um pa pel im por tan te
no sen ti do de re u nir as Li de ran ças des ta Casa, para 
que pos sa mos chan ce lar este acor do que está sen -
do fe i to na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me um apar te, no bre Se na dor?

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, la men ta vel men te, de acor -
do com o Re gi men to, V. Exª não pode apar te ar. Mas 
lhe con ce de rei a pa la vra, com a ma i or ale gria, logo
após.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Eu
tam bém gos ta ria de fa zer uso da pa la vra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce de rei  tam bém a pa la vra a V. Exª, Se na dor José
Fogaça.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Como eu di zia, Sr. Pre si den te, V. Exª tem o pa pel de 
re u nir as Li de ran ças des ta Casa, para que pos sa -
mos chan ce lar este acor do. 

Vol to a di zer que não é o ide al. Sei que, nes te
Ple ná rio, há gran des ju ris tas, com a vi são cla ra de
que po de ría mos avan çar um pou co mais aqui e ali,
mas é um pas so im por tan te que o País está dan do. 

O Con gres so Na ci o nal, que tem vi vi do cri ses
gra ves como a da vi o la ção do pa i nel, pre ci sa va dar
uma res pos ta à so ci e da de. Entre as mu i tas res pos -
tas que pre ci sa mos dar está jus ta men te a li mi ta ção
na edi ção de me di das pro vi só ri as. Mu i tas ve zes, o
Exe cu ti vo era du ra men te cri ti ca do nes ta Casa, mas
al gu mas vo zes sen sa tas sem pre lem bra ram que o
pró prio Le gis la ti vo ti nha uma gra ve res pon sa bi li da de 
em re la ção ao pro ble ma do abu so de edi ção de me -
di das pro vi só ri as. Vá ri os Par la men ta res de ram a
sua con tri bu i ção. Qu e ro ci tar par ti cu lar men te o Se -
na dor José Fo ga ça, que co la bo rou mu i to no avan ço
da dis cus são. Embo ra o avan ço não seja in te gral em 
re la ção a esta ma té ria, po de re mos, nos pró xi mos
anos, fa zer aper fe i ço a men tos. Tra ta-se de um pas so 
im por tan te, que que ria re gis trar. 

Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, já que fa lei de ale -
gria, que ro tam bém ex pres sar a mi nha apre en são
com a eco no mia bra si le i ra. Esta mos vi ven do uma
cri se cam bi al no País, uma ma xi des va lo ri za ção da
nos sa mo e da. Ontem, o Co pom, mais uma vez, su -
biu os ju ros de 16,75% para 18,25%. É uma re a li da -
de di fí cil, de li ca da. Re gis tro a mi nha pre o cu pa ção
com os ru mos da eco no mia bra si le i ra. Isso não ser -
ve a nin guém; não ser ve ao Go ver no, à Opo si ção, à
so ci e da de, à clas se tra ba lha do ra. 

Ini ci a mos o ano de 2001 com uma ex pec ta ti va
de cres ci men to da or dem de 5%. Esse per cen tu al
está sen do re vis to toda se ma na. Esta mos ven do
uma cri se eco nô mi ca agra var-se dia a dia, se ma na
a se ma na, em nos so País. Estou usan do a pa la vra,
para re gis trar a pre o cu pa ção des ta Casa com os ru -
mos da eco no mia bra si le i ra.

São es ses os dois re gis tros que que ria fa zer
na ses são de hoje. Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra,
para uma co mu ni ca ção.



O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro as so -
ci ar-me ao Se na dor Pa u lo Har tung e tam bém para
re gis trar um fato que tem sido omi ti do pela im pren -
sa, quan do re la ta a his tó ria des ta PEC. 

A im pren sa tem dito que a PEC teve iní cio na
Câ ma ra dos De pu ta dos e que, ten do vin do para o
Se na do e re ce bi do mo di fi ca ções, re tor nou àque la
Casa. Isso não é ver da de. Esta PEC nas ceu no Se -
na do; é a PEC nº 01, de 1995. A pri me i ra foi de au -
to ria do Se na dor Espe ri dião Amin; de po is, vá ri as ou -
tras fo ram apen sa das, como as dos Se na do res Ney
Su as su na e Pe dro Si mon.

O Se na do con se guiu apro var um subs ti tu ti vo,
que foi re la ta do pelo Se na dor José Fo ga ça, em
1997, se não me en ga no. Des de o iní cio, te mos dito
que nes sa ques tão das me di das pro vi só ri as o óti mo, 
o ide al, era ini mi go da me lho ria da si tu a ção.

Lem bro-me, in clu si ve, de que, em 1997, quan -
do vo ta mos o pri me i ro pro je to, eu era Lí der da Opo -
si ção no Se na do e de fen di o re la tó rio ori gi nal do Se -
na dor José Fo ga ça. Nós apre sen ta mos al guns des -
ta ques e aca ba mos sen do der ro ta dos em al guns
pon tos. 

O pro je to foi para a Câ ma ra, que o aper fe i ço ou 
em re la ção à ques tão das me di das pro vi só ri as pro -
pri a men te di tas, mas, a meu ver, pi o rou quan to à
tra mi ta ção, por que a man ti nha como é hoje. Ele vol -
tou para o Se na do, e o Se na dor José Fo ga ça mais
uma vez o re la tou, aca tan do as emen das da Câ ma -
ra no que diz res pe i to ao mé ri to, e man ten do o rito
de tra mi ta ção de for ma se pa ra da, idéia que nas ceu
no Se na do. O pro je to vol tou no va men te para a Câ -
ma ra, e sur giu a po lê mi ca a res pe i to do art. 246. 

Cre io que se che gou a uma so lu ção que não é 
a ide al nem para o Go ver no, nem para a Opo si ção,
mas, como se es ta be le ceu um acor do, hou ve ces -
são de am bas as par tes. O pro je to em sua for ma
atu al está ra zoá vel, no pon to de ser apro va do e te -
nho cer te za de que, em agos to, o Se na do o apro va -
rá – es pe ro que por una ni mi da de –, para que te nha -
mos uma nova si tu a ção a par tir do mês de se tem -
bro.

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 José Fo ga ça, para uma
co mu ni ca ção so bre o as sun to.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para uma 
co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te. 

De fato, como bem re la tou o Se na dor José
Edu ar do Du tra, a ini ci a ti va é do Se na do Fe de ral.
Inú me ros Se na do res são, di ga mos as sim, de ten to -
res da pa ter ni da de des sa emen da cons ti tu ci o nal.
Ape nas tive de re la tar a ma té ria e de tra ba lhar no
subs ti tu ti vo, des de o mo men to em que fui con vo ca -
do por V. Exª, Sr. Pre si den te, en tão Lí der do PMDB,
que me fez um ape lo no sen ti do de que as su mis se
essa res pon sa bi li da de, dan do to tal li ber da de para
que fos sem ou vi dos os Par ti dos que com pu nham a
Casa, ain da na que la le gis la tu ra. 

Esta mos em nova le gis la tu ra, e, ago ra, fe liz -
men te, a Câ ma ra dos De pu ta dos co me ça a con clu ir
a sua par te, cum prin do com o que lhe cabe. É ver -
da de que hou ve um acor do quan to ao art. 246. To -
das as emen das cons ti tu ci o na is vo ta das até aqui
não são pas sí ve is de re gu la ção por me di da pro vi só -
ria. Da qui para o fu tu ro, so men te as emen das cons -
ti tu ci o na is que ve nham a cri ar uma re for ma na
Cons ti tu i ção po de rão ser re gu la das me di an te me di -
da pro vi só ria, ob ser va do o elen co das res tri ções es -
ta be le ci das. 

Há ape nas um pro ble ma: a Câ ma ra dos De pu -
ta dos re ti rou, no va men te, o prin cí pio da al ter nân cia
en tre as duas Ca sas e res ta be le ceu que a tra mi ta -
ção da ma té ria terá iní cio na que la ou Casa do Con -
gres so Na ci o nal. Esta op ção pa re ce-me equi vo ca da, 
por que cria uma di fi cul da de, ou seja, pelo mo de lo
es ta be le ci do, a se gun da Casa, cha ma da re vi so ra,
não pode emen dar, tem fun ção me ra men te ho mo lo -
ga tó ria: diz ”sim“ ou ”não“. Se a Câ ma ra fi car, ex clu -
si va men te, como a úni ca Casa en car re ga da da par -
te ini ci al da vo ta ção, o Se na do per ma nen te men te
terá a con di ção de Casa re vi so ra, fi can do ads tri to à
fun ção de ho mo lo gar to das as de ci sões e emen das
apro va das na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ora, se a se gun da Casa não ti ver uma par ti ci -
pa ção rá pi da, ágil, ful mi nan te, evi den te men te se
cor re rá o ris co de ven cer o pra zo e a me di da não
ser vo ta da. Isso está sen do fe i to em fun ção da ne -
ces si da de de se cri ar me ca nis mos rá pi dos e efi ca -
zes para agi li zar a apro va ção. Então, é mu i to im por -
tan te sa ber que, no mé ri to, há uma con cor dân cia,
mas os me ca nis mos de vo ta ção tam bém são im por -
tan tes.

E por que se tra ta de uma si tu a ção ex cep ci o -
nal? Por que é ma té ria do Con gres so, a ser vo ta da



em ses são con jun ta. No mo men to em que se tira
essa com pe tên cia do Con gres so, e a se gun da
Casa, que é o Se na do, con ti nua com o pa pel ho mo -
lo ga tó rio, em to dos os ca sos, re al men te fica di fí cil
para o Se na do apro var esse mo de lo.

Sr. Pre si den te, não que ro adi an tar ne nhu ma
po si ção des ta Casa, por que, evi den te men te, a po si -
ção da Casa não é a mi nha. Mas, des de logo, res -
sal to o fato de que essa con di ção tor na rá ne ces sá -
rio o se guin te me ca nis mo: a ma té ria é emen da da na 
Câ ma ra e vem para o Se na do; nes ta Casa, o po der
de emen da tem que exis tir, e a ma té ria tem que vol -
tar para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Ou seja, há um
gra ve ris co de que, no pra zo de 60 ou de 120 dias,
não haja a vo ta ção e, con se qüen te men te, não pos -
sa ha ver re e di ção. A me di da pro vi só ria cai, sem a
de vi da re gu la men ta ção das suas con se qüên ci as.

Por tan to, é pro ble má ti co, Sr. Pre si den te, pelo
me nos nes se as pec to, tor nar a Câ ma ra dos De pu ta -
dos a úni ca Casa que tem o po der da ini ci a ti va, ou
da ini ci a ção das vo ta ções. Nes se caso, há re al men -
te um pro ble ma.

É o re gis tro que faço. Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia re gis tra aos Se na do res Pa u lo Har tung,
José Edu ar do Du tra e José Fo ga ça, en fim, à Casa,
o seu ma i or in te res se no que diz res pe i to ao equa ci -
o na men to des sa ques tão, que é uma de man da não
só do Par la men to, mas da pró pria so ci e da de. A edi -
ção de me di das pro vi só ri as deve, de fi ni ti va men te,
ter uma re gu la men ta ção que as res trin ja, de tal or -
dem que de vam ser emi ti das exa ta men te nos ter -
mos da Cons ti tu i ção, quan do hou ver ur gên cia e re -
le vân cia para o tema.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra para uma co mu ni ca ção ao Se na dor
Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, que ro, em nome do Go ver no, re gis -
trar a im por tân cia da vo ta ção da Câ ma ra dos De pu -
ta dos na ques tão da re gu la men ta ção das me di das
pro vi só ri as e re a fir mar a po si ção do Go ver no de que 
que re mos ver vo ta da ra pi da men te essa ma té ria.
Enten de mos tra tar-se de um avan ço gran de no sen -
ti do de for ta le cer o Con gres so. E essa ques tão le -
van ta da, so bre a en tra da em uma Casa ou em ou -
tra, deve ser dis cu ti da ain da, mas não deve ser óbi -
ce para apa gar ou não abri lhan tar as ações que fo -
ram to ma das.

Qu e ro pa ra be ni zar o Pre si den te da Câ ma ra,
Aé cio Ne ves, to das as Li de ran ças par ti dá ri as e po lí -
ti cas que pro pi ci a ram esse en ten di men to. Sem dú vi -
da ne nhu ma, che ga-se a um pon to pelo qual essa
Casa lu tou, du ran te mu i tos anos, no sen ti do de ver
re gu la men ta da uma ques tão que é vi tal para o fun ci -
o na men to do Con gres so. Então, em nome da Li de -
ran ça do Go ver no, que ro apla u dir a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, as suas Li de ran ças, o seu Pre si den te, e re -
gis trar o po si ci o na men to do Go ver no de bus car a
vo ta ção rá pi da des sa ma té ria, re gu la men tan do, de
uma vez por to das, uma ques tão que é im por tan te e 
im pres cin dí vel para o País.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de re tor nar aos ora do res ins cri tos da Hora do Expe di -
en te, a Pre si dên cia lem bra às Srªs e Srs. Se na do res
que cons ta rão da Ordem do Dia da Ses são De li be ra ti -
va Ordi ná ria de ama nhã, às 9 ho ras, as se guin tes ma -
té ri as: Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2001; Subs -
ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº
491, de 1999; Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
25, de 2000, e os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs
06, 25, 28, 35, 36, 43, 61 e 128, de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te que ro fa zer dois
re gis tros que con si de ro mu i to im por tan tes para a re -
gião ama zô ni ca. 

O pri me i ro de les é a re u nião dos pre si den tes
das Fe de ra ções das Indús tri as da Ama zô nia ocor ri -
da on tem, em que se abriu um de ba te so bre a ex tin -
ção da Su dam e a con se qüen te aná li se da me di da
pro vi só ria que ins ti tui a Agên cia de De sen vol vi men -
to da Ama zô nia.

É mu i to im por tan te que essa dis cus são en vol -
va am pla men te não só a Fe de ra ção das Indús tri as e 
a Fe de ra ção do Co mér cio, mas to das as clas ses
pro du ti vas e, de uma ma ne i ra ge ral, a so ci e da de. Se 
nós, da Ama zô nia, não la men ta mos mu i to a ex tin -
ção da Su dam, no en tan to não po de mos ace i tar,
como já foi dito aqui em pro nun ci a men to on tem,
que, por al gum de li to, ape nas a me di da seja ”tro car
ou ti rar o sofá“. Qu e re mos efe ti va men te que a Ama -
zô nia não seja pe na li za da e que sur ja essa agên cia
de de sen vol vi men to cris ta li na, cla ra e com re gras
de fi ni das em que os Esta dos, Mu ni cí pi os e a clas se
pro du to ra se jam aten di dos no pa pel fun da men tal



que é o de sen vol vi men to da re gião. So bre esse
meu pri me i ro re gis tro, tive a hon ra de par ti ci par da -
que la re u nião a con vi te do Pre si den te da Fe de ra ção 
das Indús tri as do Esta do de Ro ra i ma.

O se gun do re gis tro re fe re-se à Olim pía da do
Co nhe ci men to 2001, que está re u nin do jo vens do
en si no pro fis si o na li zan te de todo o País em uma
ver da de i ra, di ga mos, gin ca na, pro mo ven do um en -
tre la ça men to des ses jo vens que es tão vol ta dos para 
o en si no pro fis si o na li zan te. Nes se sen ti do, Sr. Pre si -
den te, re gis trar, para que cons te nos Ana is do Se na -
do, a par ti ci pa ção de três jo vens do Se nai de Ro ra i -
ma: Edu ar do Jor ge Au car Sef fa ir Fi lho, de Tec no lo -
gia da Infor ma ção, Már cio Vi e i ra do Nas ci men to, de
Ele tri ci da de Indus tri al, e Mar ce li no Lo pes da Sil va
Jú ni or, de Ele tri ci da de Pre di al.

Por tan to, de um lado, a mo vi men ta ção do
pró-Amazônia quan to à Agên cia de De sen vol vi men -
to da Ama zô nia e, de ou tro, a par ti ci pa ção dos alu -
nos de Ro ra i ma nes sa Olim pía da do Co nhe ci men to
2001.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Emi nen -
te Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, exa ta men te no as -
pec to da ex tin ção ou trans for ma ção da Su dam, as -
so cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª. A Ama zô nia
foi ob je to de dis cur so que fiz na se ma na pas sa da.
Na que la opor tu ni da de abor dei tam bém a ati vi da de
do Go ver no José Sar ney, que mu i to fez para aque la
re gião quan do na Pre si dên cia da Re pú bli ca. De ve -
mos de i xar de lado os pro ble mas dos in cen ti vos fis -
ca is e cha mar a aten ção para o fato de que a Su -
dam re a li zou im por tan tes tra ba lhos e es tu dos re gi o -
na is, ela bo rou pro je tos nos se to res pro du ti vos, na
área de re cur sos hu ma nos, em pla ne ja men to, por
exem plo. No iní cio do meu Go ver no, a Su dam ini ci ou 
um es tu do de um dos va les mais im por tan tes do
Ama pá. O Vale do Ara gua ri* não é tri bu tá rio do rio
Ama zo nas, mas nas ce no in te ri or do Ama pá e per -
cor re uma ex ten sa re gião. Esse do cu men to, que le -
vou qua tro anos para ser ela bo ra do na Su dam, com
o in ter câm bio da equi pe lo cal, é cons ti tu í do de de -
zes se is vo lu mes. Hoje, a Ele tro nor te se uti li za dele
para re a li zar es tu dos so bre as pos si bi li da des de ins -
ta la ção de no vas usi nas hi dre lé tri cas, as sun to que
já men ci o nei em apar te an te ri or. Estou so li dá rio com 
V. Exª no que se re fe re a esse as pec to. O Go ver no

não pre ci sa in ven tar mu i ta co i sa, ape nas apro ve i tar
a es tru tu ra que a Su dam e a Su de ne têm. Inclu si ve,
tive o pri vi lé gio de ser su pe rin ten den te da Su de ne.
É pre ci so, por tan to, apro ve i tar a ex pe riên cia da que -
la equi pe, de i xan do de lado a ques tão da ad mi nis -
tra ção dos in cen ti vos e es ta be le cen do, o mais rá pi -
do pos sí vel, a Agên cia de De sen vol vi men to Re gi o -
nal, ba se a da na ex pe riên cia da que les téc ni cos, o que
fará com que essa agên cia seja bem iden ti fi ca da com
os Esta dos e in te gra da no pro ces so po lí ti co e eco nô -
mi co da re gião. Mu i to obri ga do pelo apar te. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Eu é que agra de ço o apar te de V. Exª. 

Mas an tes de pas sar à ou tra par te do meu pro -
nun ci a men to, gos ta ria de con ci tar to dos os Se na do -
res da Re gião Ama zô ni ca para que es te ja mos aten -
tos a essa me di da pro vi só ria, nela nos apro fun dan -
do mais e pro cu ran do co lher os sub sí di os que as fe -
de ra ções das in dús tri as da Ama zô nia es tão ofe re -
cen do, para que pos sa mos aper fe i çoá-la e, a par tir
daí, con se guir mos uma agên cia que re al men te leve
de sen vol vi men to à Re gião Ama zô ni ca.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na par -
te fi nal do meu pro nun ci a men to, gos ta ria de tra zer
inú me ros re cor tes de jor na is de vá ri os Mu ni cí pi os
de Ro ra i ma que dão con ta de inú me ras re cla ma -
ções de cli en tes da Te le mar, in clu si ve com a de cla -
ra ção do Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do.

Antes, po rém, que ro re gis trar que re ce bi em
meu ga bi ne te, há pou cos dias, uma re pre sen tan te
da Te le mar que me apre sen tou um tra ba lho de mu i -
to boa qua li da de, do pon to de vis ta da apre sen ta -
ção, dan do con ta de que a Te le mar ha via su pe ra do
to das as me tas com as qua is ha via se com pro me ti -
do para este ano e até mes mo para o pró xi mo ano.
No en tan to, ao to mar co nhe ci men to des sas re cla -
ma ções de usuá ri os, que ro le var ao co nhe ci men to
da di re ção ma i or da Te le mar o que está ocor ren do
no meu Esta do e, ao mes mo tem po, pe dir à Ana tel
que se de bru ce so bre essa ques tão.

Nos gran des cen tros, ou vi mos mu i tas re cla ma -
ções quan to ao fun ci o na men to da te le fo nia de po is
da pri va ti za ção, mas não é pos sí vel que em um cen -
tro pe que no ou mé dio, como é o meu Esta do, exis -
tam tan tas re cla ma ções e, o que é pior, re cla ma -
ções que são ver da de i ros ab sur dos: co bran ças de
con tas in de vi das, con tas mul ti pli ca das por vá ri as ve -
zes, etc.



Por tan to, em nome dos usuá ri os da Te le mar
em Ro ra i ma, faço esta re cla ma ção, di ri gin do-me à
di re ção ma i or da Empre sa e tam bém à Agên cia res -
pon sá vel pela fis ca li za ção e pelo fun ci o na men to
des sas ins ti tu i ções.

Srª Pre si den te, peço que es ses re cor tes de
jor na is se jam par te in te gran te do meu pro nun ci a -
men to, para que fi quem re gis tra das as re cla ma ções
e a so li ci ta ção de pro vi dên ci as.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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 pela Sra. Ma ria do Car mo Alves, Su -
plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orné las,
por 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, até pa re ce que 
não exis tem mais de se qui lí bri os re gi o na is no País. 

Foi ba i xa da uma me di da pro vi só ria que ex tin -
guiu a Su de ne e a Su dam, re for mu lou os fun dos de
de sen vol vi men to do Nor des te e da Ama zô nia e ado -
tou ou tras me di das, mas, no en tan to, não há ne nhu -
ma dis cus são a res pe i to do as sun to, so bre tu do nes ta
Casa, que sem pre foi um foro mu i to im por tan te em re -
la ção aos de se qui lí bri os re gi o na is, à pro ble má ti ca re -
gi o nal do País, à he te ro ge ne i da de do de sen vol vi men -
to do País, exa ta men te por que é a Casa da Fe de ra -
ção.

Qu an do che guei a esta Casa, em 1996, ti nha
aca ba do de ha ver uma im por tan te co mis são mis ta,
que fez um di ag nós ti co e um re la tó rio – ela bo ra do
pelo Se na dor Beni Ve ras, hoje Vi ce-Governador do
Ce a rá – bas tan te pre ci sos so bre a ques tão do de se -
qui lí brio in ter-regional em nos so País. 

E o que ve mos hoje é um si lên cio ab so lu to a res -
pe i to des sa ques tão re gi o nal, e jus to no mo men to em
que o Nor des te co me ça a en fren tar mais uma seca,
que não se con fun de, de ma ne i ra al gu ma, com o pro -
ble ma do apa gão que está aí. É uma mera co in ci dên -
cia que não te nha ha vi do, nes te ano, as chu vas ha bi -
tu a is no cha ma do qua dri lá te ro mi ne i ro, que é a ca i xa
d’água do Bra sil. Há ape nas uma co in ci dên cia, uma
su per po si ção. Mas como a seca mata aos pou cos e o
apa gão tem o efe i to ime di a to, pois atin ge a toda a po -
pu la ção e afe ta a toda a so ci e da de, ele pre do mi na, fa -
zen do de sa pa re cer o pro ble ma das re giões.

E o nor des ti no, so bre tu do com esse epi só dio
das se cas, con ti nua con de na do às mi gra ções tra di ci -
o na is que há sé cu los se re pe tem, ago ra já não mais
como mi gra ções per ma nen tes, mas como mi gra ções
sa zo na is para fu gir do pro ble ma da seca. 

Ha ve ria aí que as si na lar tam bém, em par ti cu lar,
uma ou tra cri se es pe cí fi ca: a cri se do São Fran cis co.
O Ve lho Chi co, o rio da uni da de na ci o nal, tão can ta do, 
tão elo gi a do, tão re fe ri do, está mor ren do. E não te -
mos, no Bra sil, tra di ção em po lí ti ca de re cu pe ra ção
de ba ci as hi dro grá fi cas.



E es ses itens de uma agen da na ci o nal es tão fi -
can do para trás, es tão sen do de i xa dos de lado, por -
que pre va le ce a pres são, o efe i to, o im pac to ime di a to
da cha ma da cri se do ”apa gão“. O País não pode mais
con ti nu ar ten do uma abor da gem ape nas cir cuns tan -
ci al des sa ques tão re gi o nal, dos pro ble mas do de se -
qui lí brio que sem pre en fren ta mos. 

Nes te mo men to, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, gos ta ria de cha mar a aten ção para al guns
as pec tos des sa me di da pro vi só ria – ini ci al men te con -
jun ta, mas ago ra des do bra da em duas. Elas tra tam,
res pec ti va men te, da ques tão do Nor des te e da Ama -
zô nia, ou me lhor, não tra tam des sas ques tões por que 
não con têm uma úni ca pa la vra, uma só li nha, uma só
di re triz a res pe i to da po lí ti ca re gi o nal que se pre ten de
apli car nes sas re giões. E isso é o que se ria subs tan ti -
vo, a ques tão fun da men tal para ser tra ta da pelo Con -
gres so Na ci o nal: qual é o ca mi nho que se quer per -
cor rer para su pe rar, para en fren tar, para equa ci o nar
essa ques tão dos de se qui lí bri os re gi o na is de de sen -
vol vi men to?

Na ver da de, há ape nas e tão-somente um aje i -
ta men to das si tu a ções atu a is. Em re la ção aos Fun -
dos de De sen vol vi men to do Nor des te e da Ama zô nia, 
por exem plo, de i xa de exis tir a po lí ti ca de de du ções e
pas sa a ser do ta ção or ça men tá ria. Esta mos de acor -
do com isso, mas por que man ter a vi gên cia so men te
até 2013? Qu an do eram in cen ti vos fis ca is, esta Casa
apro vou uma po lí ti ca pro gres si va de re du ção dos in -
cen ti vos, que hoje está em 75% do que era, ca i ria a
50%, de po is a 25% e fi nal men te a zero em 2013. E
por que 2013? Não se tra ta de ne nhum nú me ro ca ba -
lís ti co, mas ape nas e tão-somente por que a Cons ti tu i -
ção de 1988 as se gu rou os in cen ti vos da Zona Fran ca
de Ma na us até 2013. Então, por iso no mia, foi ado ta do 
esse pra zo li mi te. Po rém, no mo men to em que se mo -
di fi ca e se es ta be le ce como do ta ção or ça men tá ria
cujo va lor deve pre ser var, em ter mos re a is, a par ti ci -
pa ção na ren da fis cal lí qui da, é pre ci so que se tire,
que se su pri ma essa de ter mi na ção de pra zo de vi -
gên cia so men te até 2013. Ou será que há al guém so -
nhan do que em dez anos o pro ble ma dos de se qui lí -
bri os es ta rá re sol vi do sem ne nhu ma po lí ti ca ati va,
sem ne nhu ma pro pos ta ob je ti va, sem ne nhum tra ta -
men to es pe cí fi co para cada uma das nos sas re giões?

De po is, cri am-se as agên ci as. Ora, se os úni cos
re cur sos vin cu la dos à ques tão re gi o nal vão se exa u rir 
em 2013, não há, Srªs e Srs. Se na do res, ne ces si da de 
de se cri ar um or ga nis mo para ge rir isso, pois se es ta -
rá cri an do uma es tru tu ra va zia, que não vai se sus ten -
tar, con cor ren do para mais uma uni da de bu ro crá ti ca

para nada, em nos so País. Ape nas para au men tar o
cus te io? Não, nós tam bém não que re mos isso. Não é
isso que os nor des ti nos e nor tis tas de se jam. Qu e re -
mos cor ri gir efe ti va men te os de se qui lí bri os re gi o na is
do nos so País, e pro mo ver o de sen vol vi men to, o
apro ve i ta men to das po ten ci a li da des e das opor tu ni -
da des de de sen vol vi men to das nos sas re giões. E aí
vem em bu ti do nas Me di das Pro vi só ri as algo que soa
ex tre ma men te so ler te. Esta be le ce-se que os re cur -
sos dos Fun dos se rão ope ra dos pe los res pec ti vos
ban cos re gi o na is e ou tras agên ci as fi nan ce i ras fe de -
ra is a se rem de fi ni das por de cre to, a se rem es ta be le -
ci das por ato do Po der Exe cu ti vo, por ato uni la te ral,
por ato de von ta de.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, se exis tem ban cos
re gi o na is, se exis tem ban cos que tem uma fun ção
mis ta, como é o caso do Ban co do Nor des te e do Ban -
co da Ama zô nia, que são ban cos de de sen vol vi men to 
e ban cos co mer ci a is, cri a dos exa ta men te por que o
sis te ma fi nan ce i ro pri va do não se ins ta la em de ter mi -
na das re giões, em ci da des que não dão vi a bi li da de,
não dão re tor no fi nan ce i ro, não dão ga nho ade qua do
para os seus re cur sos, en tão por que se pre ten de es -
va zi ar es sas agên ci as fi nan ce i ras de de sen vol vi men -
to? Elas têm sim com pe tên cia téc ni ca. E se se quer
uti li zar o BNDES, que é o caso, ex pli ci ta men te, se se
quer uti li zar trans fe rên ci as, que se faça um con vê nio
ope ra ci o nal en tre es sas agên ci as. Mas não se quis,
por exem plo, vin cu lar, amar rar e des ti nar às re giões
par ce las dos re cur sos do FAT que são ad mi nis tra dos
pelo BNDES. 

Tra ta-se de uma po lí ti ca de dois pe sos e duas
me di das. De se ja-se, de um lado, co lo car o BNDES
para ana li sar e ava li ar os pro je tos, mas não se quer
uti li zar os re cur sos do BNDES – re cur sos do tra ba lha -
dor, ad mi nis tra dos pelo BNDES – para ge rar em pre go 
e ren da nas re giões me nos de sen vol vi das do País.
Nós não po de mos ace i tar isso. É pre ci so que se vin -
cu le re cur sos des sa na tu re za para que haja o de sen -
vol vi men to das re giões. Está em tra mi ta ção, nes ta
Casa, a PEC nº 69, de ini ci a ti va do no bre Se na dor
Luiz Otá vio, que pode e deve ser apro ve i ta da para
vin cu lar es ses re cur sos do FAT aos pro gra mas re gi o -
na is de de sen vol vi men to às re giões me nos de sen vol -
vi das do País, para que haja uma so lu ção a lon go pra -
zo para as nos sas re giões. Essa é uma ati tu de e uma
ini ci a ti va que pode ser to ma da pelo Con gres so, pelo
Po der Le gis la ti vo; não há ra zão para que não seja
ado ta da. Se não há uma po lí ti ca es tru tu ra da de de -
sen vol vi men to re gi o nal em nos so País, nós pre ci sa -
mos ir to man do as me di das que são pos sí ve is no âm -



bi to do pró prio Le gis la ti vo, para fa zer com que essa
so lu ção, pou co a pou co, ve nha a acon te cer. 

Há um ou tro as pec to que, tam bém, é tre men da -
men te pre o cu pan te. Re fi ro-me aos Con se lhos De li -
be ra ti vos, o Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne e ao
Con se lho De li be ra ti vo da Su dam. Par ti cu lar men te, o
Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne sem pre foi um foro
onde se fez ou vir a voz do Nor des te, um foro im por -
tan te, que uniu po li ti ca men te o Nor des te e fez com
que a voz do Nor des te mu i tas ve zes se fi zes se ou vir,
se fi zes se va ler no ce ná rio na ci o nal.

Ain da re cen te men te, em um se mi ná rio re a li za -
do em ho me na gem aos seus 80 anos, Cel so Fur ta do,
ao ser ho me na ge a do na Pa ra í ba, além des se se mi -
ná rio, fez um co men tá rio es pe cí fi co so bre essa ques -
tão da im por tân cia do Con se lho De li be ra ti vo, que
faço ques tão de ler aqui para que fi que re gis tra do nos
Ana is e para a re fle xão das Srªs e dos Srs. Se na do -
res. Diz o ilus tre eco no mis ta Cel so Fur ta do, cri a dor da 
Su de ne, re ve ren ci a do por to dos, cuja ori en ta ção pre -
ci sa ser se gui da:

”O re cor te da fe de ra ção bra si le i ra pre -
ju di ca o Nor des te, que é di vi di do em pe da -
ços re la ti va men te pe que nos. Esta do im por -
tan te é o Rio Gran de do Sul, é Mi nas Ge ra -
is, é São Pa u lo, é o Rio de Ja ne i ro. Por tan to, 
era pre ci so com pen sar esse as pec to per ver -
so da Cons ti tu i ção, mas como uma re for ma
cons ti tu ci o nal era co i sa im pos sí vel de se fa -
zer no Bra sil, ape la mos para um tru que, que 
con sis tiu em cri ar um me ca nis mo de dis cus -
são e vo ta ção en tre o Go ver no Fe de ral e os
go ver nos es ta du a is da re gião: foi o Con se -
lho De li be ra ti vo da Su de ne, que re ú ne nove
go ver na do res para har mo ni zar pon tos de
vis ta so bre o que fa zer na re gião. Assim, se
re i vin di ca con jun ta men te, e quan do se vai
ao Par la men to e ao Pre si den te da Re pú bli -
ca o Nor des te tem uma von ta de só.“

Essa é a li ção do de po i men to que nos dá Cel so
Fur ta do, de po is de 40 anos da exis tên cia da Su de ne.
Esse Con se lho De li be ra ti vo, que é um foro onde mu i -
tas ve zes vi mos a voz da Su de ne, do Nor des te se fa -
zer va ler, está in te i ra men te des ca rac te ri za do, es va zi -
a do de acor do com a Me di da Pro vi só ria em vi gor.

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

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Se na dor
Wal deck Orné las, de se jo, nes ta opor tu ni da de, hi po te -
car o meu apo io ao pro nun ci a men to de V. Exª. Foi na
Su de ne que tive o pra zer de lhe co nhe cer quan do vi -
si tei a Ba hia, numa das mis sões mais hon ro sas que
re ce bi na mi nha vida fun ci o nal: a de di ri gir a Su pe rin -
ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te. Os pon -
tos que V. Exª abor da são cor re tís si mos e a aná li se
que V. Exª faz da Me di da Pro vi só ria com re la ção ao
Nor des te é a mes ma que te mos que con si de rar para
a Ama zô nia. No es tu do da ciên cia re gi o nal, quan do
se de se ja im plan tar a po lí ti ca de de sen vol vi men to re -
gi o nal, esse con se lho é im por tan te por que in te gra as
as pi ra ções lo ca is com as de ci sões do Go ver no cen -
tral, por que, ao pre si dir aque le Con se lho, ve ri fi quei
que ali é um fó rum de de ba te dos mais im por tan tes.
Estão na que la mesa re pre sen tan tes se to ri a is de todo
o Go ver no e mais ou tras en ti da des que es ti ve ram re -
pre sen tan do o sin di ca lis mo e ou tras as so ci a ções que 
V. Exª bem co nhe ce. Ali se faz a com pa ti bi li za ção do
que a Re gião ne ces si ta com o Go ver no Fe de ral,
como Po der cen tral, para in te grar o pla ne ja men to. A
Su de ne é a ex pres são má xi ma em ter mos de pla ne ja -
men to, es tu do e for ma ção de téc ni cos. A Su de ne tor -
nou-se para a Re gião uma en ti da de que con tri bu iu
com téc ni cos al ta men te es pe ci a li za dos para de sem -
pe nhar ações em ou tras áre as. Te nho mu i ta ad mi ra -
ção pelo tra ba lho de V. Exª, des de a épo ca que pas sei 
no Nor des te e tive o pra zer de co nhe cê-lo, as sim
como ao Se na dor Ro me ro Jucá, que, na épo ca, es ta -
va em Per nam bu co, exer cen do uma fun ção em uma
Se cre ta ria. Pa ra be ni zo V. Exª e hi po te co mi nha so li -
da ri e da de ao seu pro nun ci a men to. Toda vez que de -
ba ter mos pro blemas de pla ne ja men to, te mos que
con ven cer o Go ver no de que, sem pla ne ja mento re -
gi o nal, sem uma po lí ti ca re gi o nal e sem apro ve i tar a
ex pe riên cia ini gua lá vel da Su de ne, con sa gra da in ter -
na ci o nal men te, não che ga re mos a lu gar al gum – prin -
ci pal men te no Nor des te, com aque la po pu la ção tão
ca ren te, que pre ci sa, cada vez mais, da pre sen ça do
pla ne ja men to e a in te gra ção com os Esta dos -, será
di fí cil con du zir. Pa ra be ni zo V. Exª e, mais uma vez, re -
no vo a mi nha so li da ri e da de ao pen sa men to ex ter na -
do por V. Exª nes ta opor tu ni da de. Mu i to obri ga do.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Agra de ço as pa la vras de V. Exª, que in cor po ro com
sa tis fa ção ao meu pro nun ci a men to. V. Exª teve a
opor tu ni da de de ser Su pe rin ten den te da Su de ne e,
ago ra, como Se na dor, a opor tu ni da de de tra ba lhar
co nos co e com os de ma is Se na do res das re giões
me nos de sen vol vi das do País no sen ti do de cons tru ir -



mos um mo de lo ca paz de, efe ti va men te, ven cer e su -
pe rar es sas gra ves di fi cul da des, a fim de que o Bra sil
pos sa ter um fu tu ro pro mis sor e li be rar-se des sas
amar ras que de se qui li bram o seu de sen vol vi men to e
com pro me tem a pró pria uni da de na ci o nal.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) –
Per mi te-me um apar te, Se na dor Wal deck Orné las?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Pois
não, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) – Se -
na dor Wal deck Orné las, ou vir V. Exª fa lar so bre o Nor -
des te não me dá ape nas ale gria, en che-me de oti mis -
mo. V. Exª é um dos mais com pe ten tes Se na do res
des ta Casa, com ple no co nhe ci men to da eco no mia
do Nor des te, pelo que já fa lou aqui, pe los seus pro je -
tos e ini ci a ti vas. Asso cio-me ao seu pro nun ci a men to
e às suas pre o cu pa ções. Sei que o Nor des te pode
con tar com um ho mem como V. Exª para de fen dê-lo,
pois co nhe ce pro fun da men te seus pro ble mas e an -
gús ti as. V. Exª de se nha pers pec ti vas no vas para
aque la re gião tão so fri da, como aca bou de sa li en tar o
nos so atu al Co le ga, ex-Superintendente da Su de ne,
Se na dor Nova da Cos ta, que co nhe ce o ór gão e onde
exer ceu um tra ba lho dos mais bri lhan tes e fe li zes.
Ain da on tem, Se na dor Wal deck Orné las, na pos se do 
nos so que ri do Se na dor Ra mez Te bet, no Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, ouvi o dis cur so do Pre si den te 
da Re pú bli ca e fi quei fe liz quan do Sua Exce lên cia dis -
se que não pre ten dia ex tin guir a Su de ne, mas me lho -
rá-la, dan do-lhe me i os e re cur sos. E até cha mou-a de
uma nova Su de ne, para no vos pro je tos, com uma vi -
são e pers pec ti vas no vas para o Nor des te. Pa ra be ni -
zo V. Exª e fico fe liz em ou vi-lo fa lar so bre qual quer as -
sun to, prin ci pal men te so bre o Nor des te. Não me ani -
mo, fico che io de oti mis mo quan do ouço V. Exª fa lar
so bre esse as sun to.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima. V. Exª tem 
uma lar ga ex pe riên cia como Go ver na dor que foi de
um dos Esta dos com ma i o res di fi cul da des na nos sa
re gião, que é a Pa ra í ba, ter ra tam bém de Cel so Fur ta -
do, o eco no mis ta cri a dor da Su de ne. Seu fi lho Cás sio
Cu nha Lima, uma das no vas li de ran ças mais pro mis -
so ras do Nor des te, hoje pre fe i to de Cam pi na Gran de,
tam bém foi Su pe rin ten den te da Su de ne.

De modo que V. Exª fala com co nhe ci men to de
ca u sa e tem, por con se guin te, a pos si bi li da de de dar
uma con tri bu i ção ex tre ma men te po si ti va para esse
de ba te, que que ro que es ta be le ça aqui nes ta Casa, o
que deve acon te cer no iní cio de agos to, tão logo haja
o re i ní cio das ati vi da des par la men ta res, para que vo -

te mos, em ca rá ter de fi ni ti vo, es sas me di das pro vi só ri -
as, fa zen do-lhes as cor re ções ne ces sá ri as, para
ajus tá-las aos in te res ses do Nor des te e da Ama zô nia.

O Sr. Ro nal do Cu nha Lima (PMDB – PB) – V. Exª
con ta rá co mi go, com cer te za.

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – Mu i -
to obri ga do a V. Exª.

O que que re mos é exa ta men te isto: que se crie
uma nova Su de ne, que se crie uma nova Su dam, mas 
que re mos que das pa la vras se pas sem aos atos, que
te nha mos con se qüên ci as ob je ti vas e con cre tas para
que te nha mos re sul ta dos efi ca zes em fa vor da nos sa
po pu la ção.

Ve jam o caso do Con se lho De li be ra ti vo. Apre -
sen tei três emen das, na me di da pro vi só ria, em re la -
ção a essa ques tão. Pri me i ra men te, as me di das pro -
vi só ri as che gam ao ab sur do de não es ta be le cer a
com po si ção dos Con se lhos De li be ra ti vos, ou seja,
se quer a pre sen ça dos Go ver na do res está as se gu ra -
da por lei – a ma té ria já é vi gen te por que já é lei. O as -
sen to dos Go ver na do res nes ses Con se lhos De li be ra -
ti vos não está fi xa do na me di da pro vi só ria.

De ou tro lado, as com pe tên ci as de i xam mu i to a
de se jar. É ape nas um foro for mal, bu ro crá ti co, como
se fos se con se lho de ad mi nis tra ção de al gu ma en ti -
da de de se gun da li nha. Não que re mos isso. Pre ci sa -
mos pre ser var o po der e a for ça do Con se lho De li be -
ra ti vo, para que ele te nha efe ti va men te um pa pel re le -
van te nas de ci sões que pre ci sam ser to ma das pelo
Go ver no Fe de ral em re la ção às nos sas re giões.

Num mo men to como este, por exem plo, em que
co me ça a ocor rer uma seca, se ria pre ci so que o Con -
se lho se re u nis se para de ci dir. É pre ci so que se
acom pa nhe a si tu a ção pe rió di ca e sis te ma ti ca men te.

Ain da esta se ma na, em fun ção do ”apa gão“, o
Pre si den te da Re pú bli ca sen tiu a ne ces si da de de
cha mar a Bra sí lia os Go ver na do res do Nor des te para
dis cu tir essa ques tão. Por que não fa zer isso na re u -
nião do Con se lho De li be ra ti vo? No en tan to, es tão
pre vis tas ape nas duas re u niões anu a is do Con se lho,
o que é ina ce i tá vel. Não pode ser des sa for ma. Con -
cor do que a pe ri o di ci da de não seja men sal, mas, pelo 
me nos, bi mes tral, para ter mos um foro em que se
acom pa nhe a con jun tu ra eco nô mi ca, so ci al e am bi -
en tal das nos sas re giões.

O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Se na dor
Wal deck Orné las , V. Exª me con ce de mais um pe -
que no apar te?

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) –
Ouço no va men te V. Exª.



O Sr. Nova da Cos ta (PMDB – AP) – Qu e ro
lem brar V. Exª que há dois even tos no Nor des te. O
mais gra ve é a seca, mas, na que le ano em que fui
para lá, hou ve mu i tas en chen tes. Ago ra, não há mais
a Co or de na ção Re gi o nal de De fe sa Ci vil, que ar ti cu -
la va to das as pro vi dên ci as. Qu an do vejo o Se na dor
Ney Su as su na re cla mar que os car ros-pipas não che -
gam, sei que isso se deve ao fato de, com a ex tin ção
da Su de ne, ter aca ba do a ação da Co or de na ção Re -
gi o nal de De fe sa Ci vil, que era co or de na da por al gum
co le ga co nhe ci do de to dos, que se ar ti cu la va e fa zia a 
de fe sa ci vil para on tem e não para hoje. A ex tin ção da
Su de ne pre ju di ca tam bém as ações da De fe sa Ci vil
na re gião, Insti tu i ção que de sem pe nha uma fun ção
im por tan tís si ma e é sem pre apo i a da pelo Mi nis tro.
Então, não é pre ci so re u nir Mi nis tros para de ci dir as
ações de de fe sa ci vil, um tra ba lho hu ma no con sa gra -
do e que re a li za pro je tos de so cor ro, de as sis tên cia
pre ven ti va e de en ge nha ria. É um tra ba lho con sa gra -
do da Su de ne. Mu i to obri ga do pela lem bran ça!

O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL – BA) – V. Exª
tem ra zão. As ati vi da des de de fe sa ci vil são um dos
pon tos mais im por tan tes, tan to no Nor des te quan to
na Ama zô nia – re giões afe ta das por fe nô me nos cli -
má ti cos dis tin tos, mas pe rió di cos.

De ou tro lado, Srªs e Srs. Se na do res, a me di da
pro vi só ria se quer fixa o pra zo para a ins ta la ção des -
sas agên ci as, ou seja, não há qual quer com pro mis so.
Tra ta-se de um tex to li te ral men te va zio; um tex to que
des mon ta, que des man te la uma es tru tu ra exis ten te e
subs ti tui por nada, subs ti tui por uma pro mes sa, subs -
ti tui por uma ex pec ta ti va que não está de se nha da,
que não está cor po ri fi ca da, que não tem for ma, que
não tem pra zo, que não tem com pro mis so. Tro ca-se a
Su de ne pela Ade ne.

Não que ro me pre o cu par com a for ma, pre o cu -
po-me com o con te ú do. O que te mos que dis cu tir é a
po lí ti ca de de sen vol vi men to para as re giões. Não im -
por ta quem as exe cu te. Isso é se cun dá rio. No en tan -
to, a me di da pro vi só ria não tra ta dis so. Con ti nua uma
au tar quia. Por tan to, es ta mos tro can do seis por meia
dú zia. Con ti nua a mes ma es tru tu ra. Ape nas se muda
o ró tu lo. Dá-se o nome de uma agên cia por que está
na moda cri ar agên ci as.

Não que re mos um ge né ri co para o Nor des te
nem para a Ama zô nia. Qu e re mos re mé dio es pe cí fi co, 
uma po lí ti ca di fe ren ci a da, uma po lí ti ca pró pria, uma
po lí ti ca apro pri a da, para que pos sa mos apro ve i tar as
po ten ci a li da des das nos sas re giões e, des sa for ma,
con tri bu ir para o de sen vol vi men to na ci o nal.

Con cluo, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
len do no va men te Cel so Fur ta do, que nos cha mou a
aten ção na sua pa la vra, na Pa ra í ba, na co me mo ra -
ção dos seus 80 anos. 

Diz Cel so Fur ta do:

So men te uma so ci e da de apo i a da
numa eco no mia de sen vol vi da com ele va do
grau de ho mo ge ne i da de so ci al pode con fi ar
na ra ci o na li da de dos mer ca dos para ori en -
tar seus in ves ti men tos es tra té gi cos.

Esta mos di an te dis so, Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res! Te mos um País que mu dou o seu
mo de lo eco nô mi co, que mu dou a sua po lí ti ca de de -
sen vol vi men to, mas não ade quou as suas re giões
me nos de sen vol vi das a essa nova si tu a ção. Ou se faz 
isso, ou não te re mos um País de sen vol vi do.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Srª Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do Gover no.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Srª

Pre si den te, pela or dem. Eu já ti nha fe i to a mi nha ins -
cri ção pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – E a mi -
nha está fe i ta, pelo PSB.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– V. Exª está ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Ro -
me ro Jucá.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Srª Pre si den te, o Se na dor Ri car do San tos e eu tam -
bém es ta mos ins cri tos para fa lar hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, quan do as su mi a Pre si dên cia Na ci o -
nal do PMDB, há pou co mais de um mês, uma mis são 
de gran de im por tân cia e ur gên cia se co lo ca va à nos -
sa fren te. Apro xi ma mo-nos de da tas fa ta is para as
ele i ções do ano que vem, e os Par ti dos po lí ti cos pre -
ci sam apres sar al gu mas de fi ni ções.

Na úl ti ma re u nião, o PMDB deu um pas so fun -
da men tal na de fi ni ção do ca mi nho que pre ten de tri -
lhar em 2002, es pe ci al men te em re la ção à su ces são
pre si den ci al. Re u ni mos aqui, em Bra sí lia, 22 dos 27
Pre si den tes es ta du a is do Par ti do – tam bém o Pre si -
den te da Ju ven tu de Na ci o nal e os Pre si den tes da Ju -
ven tu de re gi o na is – e fi cou mu i to cla ro, nas de cla ra -
ções da una ni mi da de dos pre sen tes, o de se jo de que
o Par ti do te nha can di da to pró prio à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.



O en ten di men to das ba ses do Par ti do é um só:
num País ca ren te de tra di ção par ti dá ria, tal vez seja o
PMDB o úni co iden ti fi ca do com a His tó ria re cen te do
Bra sil, e, num mo men to em que o País afun da numa de
suas pi o res cri ses, o Par ti do não pode se ape que nar.

O PMDB tem a obri ga ção de apre sen tar à Na -
ção um pro je to cla ro de go ver no que pri vi le gie o se tor
pro du ti vo na ci o nal, re to me os in ves ti men tos em in -
fra-estrutura e dê uma aten ção es pe ci al à agri cul tu ra
e ao se tor so ci al, bem como ao se tor elé tri co.

O nú me ro de mi se rá ve is e ex clu í dos mul ti pli -
ca-se no País e pre ci sa mos de um pro je to con cre to
para res ga tar es sas pes so as e re in te grá-las à so ci e -
da de, co i sa que o atu al Go ver no mos tra-se ab so lu ta -
men te in ca paz de fa zer.

O PMDB tem con di ções de re a li zar as mu dan -
ças que o povo bra si le i ro exi ge. O Par ti do sem pre teve 
uma sin to nia mu i to for te com a Na ção, uma iden ti da -
de de pen sa men tos e pro pó si tos, de mons tra dos de
for ma mu i to cla ra ao lon go da sua his tó ria. E tem hoje
os qua dros po lí ti cos ca pa zes de em pol gar o ele i tor e
re a li zar a ges tão que o País es pe ra há mais de uma
dé ca da.

As pes qui sas de in ten ção de voto, di vul ga das
re cen te men te, com pro vam essa tese. O Se na dor Pe -
dro Si mon e o Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ita mar
Fran co, os dois pré-candidatos do PMDB, apa re cem
en tre os pri me i ros co lo ca dos em to das as si mu la -
ções. Se jun tar mos os ín di ces al can ça dos pe los dois,
ve re mos que o PMDB tem pre sen ça ga ran ti da no se -
gun do tur no ele i to ral.

Quem são os nos sos can di da tos? Pe dro Si mon, 
Se na dor da Re pú bli ca, ex-Governador do Rio Gran de 
do Sul, uma das me lho res bi o gra fi as po lí ti cas de um
País. Um ho mem já tes ta do, apro va do como Se na dor
e como Go ver na dor do Rio Gran de do Sul e que tem
um pas sa do ina ta cá vel. Pe dro Si mon é um dos ho -
mens mais éti cos da po lí ti ca bra si le i ra.

Ita mar Fran co, da mes ma for ma, Go ver na dor
mi ne i ro, ex-Senador da Re pú bli ca, ex-Presidente da
Re pú bli ca, ho mem tes ta do nas ur nas e apro va do
como Se na dor, como Go ver na dor e como Pre si den te
da Re pú bli ca. Ita mar Fran co, as sim como Pe dro Si -
mon, é uma das bi o gra fi as que or gu lham a po lí ti ca
bra si le i ra. Se o PMDB tem dois qua dros tão im por tan -
tes quan to Pe dro Si mon e Ita mar Fran co, não há jus ti -
fi ca ti va al gu ma para que esse Par ti do não apre sen te
um dos dois como can di da to ofi ci al à su ces são do
atu al Go ver no Fe de ral do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que.

Ao as su mir o co man do do Par ti do, as su mi o
com pro mis so de exer ci tar a de mo cra cia in ter na e fa -
zer do de se jo das ba ses e da mi li tân cia as de ci sões
do Par ti do. Um Par ti do po lí ti co se for ta le ce no con ta to
com o povo e na in te ra ção com a mi li tân cia. E esse
man da men to será se gui do por nós com toda fi de li da -
de. Sob a mi nha Pre si dên cia, man da rá as ba ses par -
ti dá ri as. Não man da rá a cú pu la. Não man da rei eu.
Man da rão as ba ses do Par ti do. A von ta de das ba ses
do Par ti do é que será re al men te aca ta da.

A úl ti ma re u nião re pre sen ta um pas so nes se
sen ti do e uma de mons tra ção ine quí vo ca de uni da de
par ti dá ria, o que co lo ca como fato con su ma do os in di -
ca ti vos apro va dos pela una ni mi da de dos Pre si den tes
es ta du a is que vi e ram a Bra sí lia dis cu tir o fu tu ro do
Par ti do.

Pri me i ro de les: o PMDB terá can di da to pró prio a 
Pre si den te da Re pú bli ca em 2002.

Se gun do: como con se qüên cia na tu ral, o Par ti do 
irá se des li gar da base de apo io ao Go ver no Fe de ral.
Não há como o Par ti do cri ti car as di re tri zes do atu al
Go ver no, pre gan do um pro je to al ter na ti vo para o Bra -
sil, e, ao mes mo tem po, fa zer par te des se mes mo Go -
ver no.

Ter ce i ro: o Par ti do de ve rá de fi nir sua can di da tu -
ra já no mês de se tem bro, quan do será re a li za da a
Con ven ção Na ci o nal do Par ti do, se for essa a von ta de 
da ma i o ria dos con ven ci o na is.

É cla ro que es ses in di ca ti vos ain da não têm ca -
rá ter de de ci são for mal, co i sa que ape nas a Con ven -
ção pode con cre ti zar, mas a de mons tra ção de uni da -
de que ocor reu na re u nião de on tem nos dá a cer te za
ab so lu ta de que es ses te mas cons ta rão da pa u ta da
Con ven ção e se rão apro va dos pela ma i o ria do con -
jun to par ti dá rio pe e me de bis ta.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te da 
imi nen te rup tu ra do PMDB com o Go ver no, al guns
jor na lis tas ques ti o nam se não se ria in co e rên cia do
Par ti do de i xar a base ali a da de po is de um lon go tem -
po ao lado do Pre si den te. Res pon do, com mu i ta tran -
qüi li da de e com mu i ta res pon sa bi li da de, que não.

O PMDB cum priu sua par te, cum priu sua res -
pon sa bi li da de para com o Bra sil, atu an do com pon de -
ra ção. Jun ta men te com ou tros Par ti dos, o PMDB aju -
dou a ga ran tir a go ver na bi li da de, dan do uma gran de
con tri bu i ção ao País.

La men ta vel men te, o Go ver no Fe de ral nun ca
deu ou vi dos às ban de i ras de lu tas do PMDB, con ce -
den do aos eco no mis tas de seu Par ti do, o PSBD, o co -
man do in te gral so bre os ru mos da po lí ti ca eco nô mi ca
e so ci al do País. O PMDB, como de res to qua se toda



a base de sus ten ta ção do Go ver no, nun ca foi ou vi do
na de fi ni ção de ru mos, de es tra té gi as e de pro gra mas 
de go ver no.

Nós sem pre fo mos vis tos ape nas como pe ças
aces só ri as, im por tan tes para ga ran tir a es ta bi li da de
po lí ti ca do Go ver no, mas dis pen sá ve is quan do es ta -
vam na mesa de dis cus são os ru mos do Bra sil. Nem
mes mo os Mi nis tros do PMDB ti ve ram con di ções de
re a li zar os pro je tos ide a li za dos. 

O caso do Mi nis té rio dos Trans por tes é em ble -
má ti co: há anos, o Mi nis tro Pa di lha está de nun ci an do
a fa lên cia do sis te ma em todo o País, apo i a do pela
Ban ca da no Se na do e na Câ ma ra, num es for ço em
vão. As es tra das bra si le i ras en con tram-se des tru í das
e, em qua se sete anos de Go ver no, não hou ve in ves ti -
men tos em ou tra al ter na ti va que não a ro do viá ria, fato 
que se re pe te em ou tros se to res, como o ener gé ti co.
Está aí o apa gão, es tão aí as es tra das bra si le i ras a
ma tar ir mãos nos sos to dos os dias, por ex ces sos de
bu ra cos e pela má si na li za ção. 

A ver da de é que o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so não aten de às ne ces si da -
des bá si cas da po pu la ção. O povo bra si le i ro está ca -
ren te de um bom go ver no, um go ver no que te nha
sen si bi li da de e co ra gem de pri o ri zar os seg men tos
so ci a is que, de fato, pre ci sam do apo io do po der pú -
bli co.

Já há bas tan te tem po te nho de fen di do que o
PMDB as su ma uma pos tu ra de in de pen dên cia. No
mo men to em que essa tese tor na-se ma jo ri tá ria no
Par ti do, re no vo o de se jo de ver o PMDB to tal men te in -
de pen den te.

É in sus ten tá vel esta si tu a ção, em que in clu si ve
al guns Lí de res do PSDB co me çam a pre gar pu bli ca -
men te a sa í da do PMDB da base ali a da. O Go ver na -
dor do Ce a rá, Tas so Je re is sa ti, e o Go ver na dor de
Go iás, Mar co ni Pe ril lo, já es tão pre gan do o que pre -
gá va mos an te ri or men te: a sa í da do PMDB das ba ses
go ver nis tas. O Par ti do não pode pas sar por esse tipo
de cons tran gi men to.

Des de que che guei ao Se na do, te nho de fen di do 
que o PMDB deve sair da base de apo io, mas não
ace i to, como mem bro e Pre si den te Na ci o nal do Par ti -
do, as in si nu a ções de que o PMDB man cha a ima gem 
do Go ver no. O Go ver na dor Tas so, no mí ni mo, deve
es tar so fren do de um ata que de am né sia quan do faz
es sas de cla ra ções.

Os es cân da los que com pro me te ram a ima gem
do Go ver no co me ça ram no dia em que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que to mou pos se, há qua se sete
anos. Ou al guém se es que ceu dos mais de sete bi -

lhões tor ra dos ir res pon sa vel men te no so cor ro a ban -
cos pri va dos, sob o man to de um tal Pro er, ge ri do
pelo PSDB?

Os R$169 mi lhões gas tos nas obras do TRT de
São Pa u lo fo ram li be ra dos pelo Go ver no do PSDB.
Quem so cor reu cri mi no sa men te os ban cos Mar ka e
Fon te Cin dam com mais de R$1 bi lhão do povo bra si -
le i ro foi a equi pe eco nô mi ca da con fi an ça do Pre si -
den te.

As de nún ci as de fa vo re ci men to e gram po ile gal
no pro ces so de pri va ti za ção das te les en vol vi am ape -
nas mem bros do alto es ca lão tu ca no e ne nhum pe e -
me de bis ta. A fra u de do pa i nel do Se na do foi ar qui te -
ta da pelo Lí der do Go ver no nes ta Casa.

Por que é o PMDB que man cha a ima gem do
Go ver no se to dos es ses es cân da los fo ram pro mo vi -
dos pelo PSDB? 

As far tas acu sa ções de com pra de vo tos para
re e le i ção, se o Go ver na dor Tas so não se lem bra, fo -
ram fe i tas con tra o seu Par ti do, da mes ma for ma que,
ago ra, quan do o PSDB se des do brou com um vi gor
nun ca vis to e com a li be ra ção de re cur sos para bar rar
a CPI da Cor rup ção.

Não es tou aqui para acu sar nin guém pes so al -
men te, e não vou fa zê-lo, mas não ace i to que o lí der
de um Par ti do que deve de ze nas de ex pli ca ções ao
povo bra si le i ro ten te, de for ma ir res pon sá vel, ata car o 
PMDB como ins ti tu i ção, que ren do li gá-lo à cor rup ção
e às fra u des que to mam con ta des te Go ver no do
PSDB. 

São acon te ci men tos que ape nas com pro vam
que a con vi vên cia po lí ti ca en tre PMDB e PSDB, na
base ali a da, tor nou-se in sus ten tá vel. Cada um deve
cor rer em raia pró pria e jul go que, nas ur nas, o povo
pode apon tar quem está com a ra zão, sem dú vi da ne -
nhu ma.

O PMDB irá apre sen tar, com hu mil da de e mu i ta
dis po si ção de tra ba lho, uma pro pos ta de go ver no
para o Bra sil e para os di ver sos Esta dos da fe de ra ção. 
Que o PSDB e os ou tros Par ti dos fa çam o mes mo. A
de mo cra cia é fe i ta as sim.

A sa í da do PMDB da base do Go ver no não sig -
ni fi ca que ire mos fa zer uma opo si ção ra di cal e ir res -
pon sá vel. Não é as sim que agi mos, apos tan do no
quan to pior me lhor. Mas fi ca re mos numa po si ção li vre 
para com ba ter a atu al po lí ti ca do Go ver no que é equi -
vo ca da e no ci va aos in te res ses do povo bra si le i ro. 

Ao fi na li zar, gos ta ria de cum pri men tar e agra de -
cer a cada um dos pre si den tes es ta du a is do PMDB,
ao Pre si den te da Ju ven tu de do PMDB, a to dos os
Pre si den tes Re gi o na is da Ju ven tu de do PMDB que



se des lo ca ram até Bra sí lia numa de mons tra ção de
pa tri o tis mo e amor ao PMDB e à Pá tria. 

Va mos jun tos, li vre e de mo cra ti ca men te, avan -
çar nas dis cus sões para que, em se tem bro, o PMDB
dê um exem plo ao Bra sil, de fi nin do no vas e im por tan -
tes di re tri zes para o fu tu ro. 

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem foi
pu bli ca da na im pren sa nota de so li da ri e da de po lí ti ca
do PMDB ao Pre si den te Ja der Bar ba lho. Os par ti dos
po lí ti cos e a im pren sa não es tão dan do tré gua ao Se -
na dor, mes mo sa ben do que o Mi nis té rio Pú bli co e a
Jus ti ça es tão apu ran do to dos os fa tos, mes mo sa ben -
do que o Se na dor Ja der Bar ba lho não saiu um mi nu to 
se quer des te ple ná rio, des ta Casa, des ta ca pi tal e
des te País, mes mo sa ben do que o Se na dor não está
di fi cul tan do ne nhu ma das in ves ti ga ções. O Se na dor
está co lo can do tudo à dis po si ção do Mi nis té rio Pú bli -
co e da Jus ti ça – como era de se es pe rar. É ló gi co que 
se o Se na dor Ja der Bar ba lho não di fi cul ta a ação da
Jus ti ça e pede a apu ra ção dos fa tos e quer se de fen -
der, de for ma am pla, de to das as acu sa ções, S. Exª
me re ce a so li da ri e da de po lí ti ca do nos so Par ti do. Ló -
gi co que, se qual quer pro va for in con tes te con tra o
Se na dor, S. Exª de ve rá res pon der por isso. Mas o
PMDB não pode de i xar que seus mem bros se jam
exe cra dos, que o pró prio Par ti do seja exe cra do, por -
que isso des ser ve à de mo cra cia. O Se na dor Ja der
Bar ba lho tem a nos sa so li da ri e da de po lí ti ca. Enquan -
to S. Exª de mons trar von ta de para que as in ves ti ga -
ções pros si gam, en quan to S. Exª de mons trar von ta de 
de pro var que é ino cen te, S. Exª me re ce nos sa so li da -
ri e da de po lí ti ca.

Nin guém pode ser con de na do pre vi a men te! No
en tan to, a par tir do mo men to em que apa re ce rem
pro vas con cre tas, ca ba is e ir re fu tá ve is, o Par ti do dirá
que nunca ori en tou, que nun ca en si nou ne nhum de
seus mem bros a fa zer nada de er ra do. O Par ti do
pre ga o na ci o na lis mo, o ide a lis mo, a ho nes ti da de, a
se ri e da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Srª Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no foi ci ta da, e
eu peço a pa la vra.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Srª
Pre si den te, es tou ins cri to como Lí der do PSB.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT) – Srª Pre si den te, tam bém gos ta ria de 
so li ci tar a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria dos Car mo Alves) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der do Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer ao
Se na dor Ade mir Andra de que a mi nha fala, quan do
pedi a pa la vra pela Li de ran ça do Go ver no, era para
re gis trar uma ques tão re la ci o na da a fun ci o ná ri os pú -
bli cos e não ao que di zia o Se na dor Ma gui to Vi le la em 
seu dis cur so. Mas, as co lo ca ções do Se na dor Ma gui -
to Vi le la en se jam ex pli ca ções. Em pri me i ro lu gar, o
Se na dor Ma gui to Vi le la dis se que o Se na dor José
Ro ber to Arru da te ria vi o la do o pa i nel do Se na do, re -
gis tran do que te ria sido um po si ci o na men to como Lí -
der do Go ver no. Qu e ro re gis trar que se o Se na dor
José Ro ber to Arru da teve al gu ma par ti ci pa ção na
ques tão no pa i nel, como fi cou com pro va do, o fez
como Se na dor por Bra sí lia e não em nome da Li de -
ran ça do Go ver no, nem com a par ti ci pa ção do Go ver -
no nes ses fa tos. Aliás, como fi cou com pro va do du ran -
te o pro ces so de in ves ti ga ção na Co mis são de Éti ca e 
De co ro Par la men tar do Se na do.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te? Eu dis se que não es ta va
acu san do pes so al men te nin guém. Eu dis se que foi
um es cân da lo pro mo vi do tam bém por um in te gran te
do seu Par ti do e não do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
se gun da ques tão é re gis trar e dis cor dar do Se na dor
quan do S. Exª fala em cor rup ção no Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so. Qu e ro re gis trar que re pu dio es -
sas co lo ca ções, por que qual quer de nún cia de cor rup -
ção e ir re gu la ri da de no Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so está sen do com ba ti da, in ves ti ga da e está
sen do equa ci o na da, in clu si ve com di re ci o na men to ao 
Mi nis té rio Pú bli co e à Po lí cia Fe de ral para os es cla re -
ci men tos de vi dos. Por tan to, se exis tem acu sa ções le -
vi a nas, sem pro vas, con tra o PMDB, esse cli ma não
deve le var tam bém a qual quer tipo de acu sa ção con -
tra o Go ver no.

Qu e ro re gis trar que a po si ção do Go ver no é dis -
cor dan te tam bém da po si ção do Se na dor Ma gui to Vi -
le la no to can te à per ma nên cia do PMDB na base do
Go ver no, o PMDB é im por tan te para a go ver na bi li da -
de, é im por tan te para o País, é im por tan te na con du -
ção do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so e, por -
tan to, nós que re mos e va mos con ti nu ar lu tan do pela
per ma nên cia do PMDB no Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um ou tro apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Com todo o pra zer.



O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Então,
per gun te ao Go ver na dor e Lí der Tas so Je re is sa ti qual 
é a ban da po dre e quem dela par ti ci pa no Go ver no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, tal vez V. Exª es te ja em bo ta -
do por ques tões de dis pu ta lo cal no seu Esta do. O Go -
ver na dor Tas so Je re is sa ti fala es pe ci fi ca men te de
ques tões lo ca is do seu Esta do. Essas ques tões não
po dem ser con fun di das nem con ta mi nar um pro je to
de cons tru ção na ci o nal des te País, no qual o PMDB
tem um im por tan te pa pel. Por tan to, que ro re gis trar a
po si ção do Go ver no de que o PMDB é im por tan te. E
nós va mos lu tar pela per ma nên cia do PMDB na base
do Go ver no.

Re gis tro, por fim, que a per ma nên cia e a ação
dos mi nis tros do PMDB no Go ver no é im por tan te. Os
mi nis tros têm re ce bi do, sim, os re cur sos dis po ní ve is,
den tro de uma par ti lha, den tro de uma dis pu ta or ça -
men tá ria que se dá na Co mis são de Orça men to aqui
no Con gres so, na qual o PMDB tem as sen to. Aliás, o
PMDB tem tido, su ces si va men te, du ran te o Go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, a Re la to -
ria ou a Pre si dên cia da Co mis são de Orça men to. Por -
tan to, ao se dis cu tir e ao se di vi dir as ver bas do Orça -
men to, o PMDB tem uma par ti ci pa ção for tís si ma nes -
sa de fi ni ção. Qu e ro di zer que os mi nis tros do PMDB
têm apli ca do o di nhe i ro cor re ta men te e tem fe i to um
gran de tra ba lho, e nós te mos tes te mu nha do esse es -
for ço. Por tan to, re ti ran do a ques tão da dis pu ta ele i to -
ral re gi o nal de V. Exª, eu re a fir mo a im por tân cia do
PMDB na base go ver nis ta, e es pe ro que o PMDB, em
se tem bro, re a fir me o seu po si ci o na men to de não só
es tar mos jun tos ago ra, mas de cons tru ir mos uma
cha pa for te para ga nhar mos a ele i ção no pró xi mo
ano. 

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Con ce do a pa la vra, como Lí der, ao no bre Se na dor
Ade mir Andra de para uma co mu ni ca ção par ti dá ria,
con for me o Re gi men to Inter no. S. Exª dis põe de 20
mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Lí der. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei o
mais bre ve pos sí vel, con si de ran do o de se jo de ou tros 
Srs. Se na do res de se ma ni fes ta rem. 

Em pri me i ro lu gar, que ro di zer que es tou apre -
sen tan do à Casa pro je to de lei que cons ti tui di re triz
para o de sen vol vi men to ur ba no, de fi nin do que to das
as cons tru ções, prin ci pal men te as co le ti vas – pú bli -
cas ou pri va das – se jam obri ga das a ter, no seu sis te -

ma hi dráu li co, a ener gia so lar. Os me i os téc ni cos que
dis cu tem a ques tão da ener gia do nos so País di zem
que os chu ve i ros elé tri cos, no Bra sil, con so mem 9%
da ener gia, e que eles fun ci o nam prin ci pal men te em
ho rá rio de ma i or pico. Então, em fun ção des sa di fi cul -
da de – 9% re pre sen ta mu i ta co i sa –, es ta mos pro -
pon do que seja cri a do, como nor ma nos Mu ni cí pi os
bra si le i ros que te nham mais de 20.000 ha bi tan tes,
um pla no di re tor que de fi na, que obri gue to das as
cons tru ções co le ti vas a te rem a sua ins ta la ção hi -
dráu li ca sob o co man do de uma ener gia so lar para
aque ci men to da água, e, com isso evi tar a uti li za ção
de chu ve i ros mo vi dos a ener gia elé tri ca, que con so -
mem mu i ta ener gia. Isso será bom para o mo ra dor,
que eco no mi za rá ener gia, e será bom para a Na ção
bra si le i ra, que evi ta rá tan tos in ves ti men tos no se tor
ener gé ti co, o que, de cer ta for ma, traz di fi cul da des, já
que mo di fi ca o meio am bi en te com o re pre sa men to
de rios, com uma sé rie de ou tras ques tões, além do
que es ta mos ven do. Há a ener gia atô mi ca. Já es ta -
mos com duas usi nas e há a pos si bi li da de de ins ta la -
ção de uma ter ce i ra, para a qual mar co o meu po si ci o -
na men to ex tre ma men te con trá rio. 

Enca mi nhei à Mesa este pro je to, que in clu si ve
pune mu ni cí pi os que não cum pri rem a de ter mi na ção.
Espe ro vê-lo apro va do o mais rá pi do pos sí vel nes ta
Casa, con si de ran do que o Go ver no ba i xou, re cen te -
men te, de cre tos e me di das que ti ram im pos tos das
pla cas de ener gia so lar, de todo o equi pa men to para
trans for ma ção de ener gia so lar em ener gia tér mi ca.

Sr.ª Pre si den te, as sun to mais in te res san te que
de se jo fa lar, ago ra, é quan to à mi nha sur pre sa com a
de ci são do Ban co Cen tral. Não te nho dú vi das, Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros, de que es ta mos mar chan -
do para a ab so lu ta in sol vên cia des te País, por que o
Go ver no Fer nan do Hen ri que e sua equi pe eco nô mi ca 
es tão tor nan do a dí vi da bra si le i ra, in ter na e ex ter na,
ab so lu ta men te im pa gá ve is. Che ga mos a ter a taxa
Se lic, no iní cio de ja ne i ro des te ano, co ta da a 15,25%
ao ano; pas sou para 15,75% e, de po is, pa ra16,25%;
ago ra, o Go ver no a au men ta para 18,25%. Um pon to
e meio de per cen tu al de au men to, o que sig ni fi ca um
acrés ci mo à dí vi da, em ter mos anu a is, de R$3,5 bi -
lhões, fa zen do a dí vi da che gar a pa ta ma res ina ce i tá -
ve is, com os qua is a eco no mia não terá con di ções de
so bre vi ver.

O que é pior, qual é o ob je ti vo? Con ter a in fla -
ção. Tal vez con ter a in fla ção na base da con ten ção do 
con su mo, por que nin guém está com pran do mais.
Está-se con ten do o con su mo a qual quer cus to. A eco -
no mia está pa ra li san do, o que sig ni fi ca que o País



não terá mais re cur sos, di mi nu in do os re cur sos da
Pre vi dên cia, dos im pos tos, e o su pe rá vit pre vis to, evi -
den te men te, irá en con trar ex tre ma di fi cul da de.
Embo ra o Go ver no, ao lon go de 2001, já te nha pra ti -
ca men te atin gi do o su pe rá vit exi gi do pelo Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal, que, no meu en ten di men to, é
cri mi no so e tem ge ra do in clu si ve a dis cus são que se
faz ago ra na ela bo ra ção da Lei de Di re tri zes e Ba ses
Orça men tá ri as, que é a base da cons tru ção do Orça -
men to de 2002.

A gran de ques tão le van ta da foi que está es ta be -
le ci do um su pe rá vit pri má rio de R$31,5 bi lhões, o que 
sig ni fi ca ar re ca dar da po pu la ção mais do que se gas -
ta. Hou ve pro tes to da Opo si ção, do PFL e do Se na dor 
Car los Be zer ra, do PMDB. Vá ri as pes so as ten ta ram
se mo bi li zar para re du zir esse su pe rá vit pri má rio de
R$31,5 bi lhões para R$24 bi lhões, dos qua is R$6 bi -
lhões se ri am in ves ti dos na área de ener gia e re cu pe -
ra ção de es tra das. E o Go ver no foi ab so lu ta men te
gros so, duro, nes sa ques tão. Dis se não e, la men ta vel -
men te, o De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra, do PFL, vol tou
atrás em sua po si ção; o Se na dor Car los Be zer ra pa -
re ce que tam bém aqui es ceu com a pres são do Go -
ver no. A ten dên cia é que se apro ve a Lei de Di re tri zes
e Ba ses do Orça men to de 2002 nos mol des em que
foi en vi a da ao Con gres so Na ci o nal pelo Go ver no Fer -
nan do Hen ri que. Ou seja, pre ven do um su pe rá vit pri -
má rio de R$31,5 bi lhões para 2002, sem pre vi são de
au men to no sa lá rio mí ni mo, por exem plo, que se ria
au men ta do em tor no de R$6,00, pas san do de
R$180,00 para R$186,00; sem pre vi são, como man -
da o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de au men to para o
fun ci o na li smo pú bli co bra si le i ro, que está há seis
anos sem au men to, sem ne nhu ma pre vi são dis so.
E, la men ta vel men te, o Con gres so Na ci o nal aqui es -
ce di an te des sa pres são, des se po der de man do di ta -
to ri al do Exe cu ti vo so bre os Par la men ta res do Con -
gres so Na ci o nal.

Esta mos pres tes a apro var, mais uma vez, esse
su pe rá vit que, na ver da de, es ta be le ce-se em R$31,5
bi lhões e que, no fi nal, che ga a R$44 bi lhões, como ti -
ve mos ago ra o ba lan ço de abril. Nos úl ti mos doze me -
ses, o supe rá vit pri má rio foi de R$44 bi lhões. É di nhe i ro
que se está ar ran can do da so ci e da de, que po de ria es -
tar sen do usado em in ves ti men tos no se tor de ener -
gia, na re cu pe ra ção de es tra das, na se gu ran ça, etc.

Há um ano, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
lan çou um pro gra ma de se gu ran ça, com a ma i or
pom pa e a ma i or fes ta, des ti na do a re cu pe rar o ní vel
da se gu ran ça no Bra sil, para evi tar o pro ble ma em
nos sos pre sí di os. A Glo bo divul gou on tem que, no

ano de 2001, não foi li be ra do um só cen ta vo dos re -
cur sos des ti na dos a esse pla no de se gu ran ça. Para
os in ves ti men tos em es tra da e ener gia, fo ram li be ra -
dos ape nas 3,33% até há se ma na pas sa da. Na ver -
da de, o Go ver no quer ge rar esse su pe rá vit mons tru o -
so a qual quer cus to, para aten der a ga nân cia da es -
pe cu la ção fi nan ce i ra dos ban que i ros na ci o na is e in -
ter na ci o na is.

La men to pro fun da men te tudo isso. Pen so que
os Par la men ta res, in clu si ve, de vi am pres tar aten ção
à sé rie de re por ta gens da TV Glo bo des ta se ma na.
De se gun da-feira até on tem, as sis ti à ma té ria so bre a
fome no Bra sil, so bre como as pes so as mor rem de
fome. Não é ou tra emis so ra, se não a TV Glo bo, que
fez um do cu men tá rio e o está mos tran do to dos os
dias no Jor nal Na ci o nal. São re por ta gens que, du ran -
te cin co a seis mi nu tos, mos tram como os bra si le i ros
es tão mor ren do de fome. Estão mor ren do de fome,
não é de ou tra co i sa! 

Não pos so ima gi nar que a TV Glo bo es te ja fal si -
fi can do ou cri an do fa tos para com pli car a vida do Go -
ver no. Ima gi no que a Rede Glo bo es te ja mos tran do a
re a li da de bra si le i ra. A re a li da de é que o povo está
mor ren do de fome. São cin co re por ta gens que, em
qual quer país de cen te do mun do, cho ca ria qual quer
ci da dão que te nha o mí ni mo de sen ti men to. Cho ca
pro fun da men te ver cri an ças mor ren do de fome; ver
uma se nho ra, fil ma da há um mês, que não ti nha o que 
co mer den tro de casa, e a TV Glo bo, on tem, anun ci ou 
que foi co mu ni ca da a mor te des sa se nho ra. Um dia
an tes, ela foi mos tra da na te le vi são, do en te em casa,
sem ter o que co mer. A re por ta gem mos tra as pa ne -
las va zi as, a mi sé ria das pes so as, e não há di nhe i ro; o 
povo está mor ren do de fome! Há pes so as no Bra sil
mor ren do de fome!

Vi ve mos aqui nes se luxo, nes sa mor do mia, es -
que cen do essa re a li da de. E pa re ce que essa re a li da -
de não nos co mo ve. Os Par la men ta res obe de cem a
or dens como esta, de ter um su pe rá vit pri má rio de
R$31,5 bi lhões. Di nhe i ro que é ti ra do do povo po bre,
mi se rá vel, para pa gar ban que i ros na ci o na is e in ter na -
ci o na is.

La men to que o Se na do, on tem, te nha ar qui va do 
o pe di do de que bra de si gi lo ban cá rio do Sr. Edu ar do
Jor ge, ex-Secretário-Geral da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, que está sob inú me ras sus pe i tas. E o Se na do
se nega a in ves ti gar isso, por que a Ban ca da do Go -
ver no não quer per mi tir. Ne ga-se a que brar os si gi los
fis cal, ban cá rio e te le fô ni co des se ci da dão, que está
sob uma sus pe i ção enor me, e o Se na do não quer in -



ves ti gar! Assim como há ou tros que es tão tam bém
sob sus pe i ção e que não que rem ser in ves ti ga dos.

La men to, tam bém, a ques tão do Sr. Chi co Lo -
pes, por que até ago ra não acon te ceu nada. Hou ve
toda aque la si tu a ção no Ban co Cen tral, que está aí
aco ber ta da pelo Go ver no. O Sr. Cló vis Car va lho, tam -
bém ex-Ministro do Pre si den te Fer nan do Hen ri que,
foi quem dis se que se tra ta va de di nhe i ro de he ran ça;
de po is, fa lou que era di nhe i ro de fa mí lia, por que es ta -
va se se pa ran do; ago ra, diz que o di nhe i ro não exis te
mais. Quer di zer, R$1,6 bi lhão – como foi dito aqui
pelo Se na dor Ma gui to Vi le la, do PMDB, da Base do
Go ver no – fo ram em bo ra, e não há di nhe i ro para re -
sol ver o pro ble ma da seca.

O pro gra ma de se gu ran ça, que Fer nan do Hen ri -
que Car do so anun ci ou com tan ta pom pa, con ta va
com R$700 mi lhões, mas até hoje não foi li be ra do ne -
nhum cen ta vo.

Não se pode ace i tar que esta Casa en gu la isso,
como se tudo que está acon te cen do fos se im pos sí vel
de ser mu da do. As pes so as não que rem nem sen tar
para dis cu tir com pro fun di da de ques tões des sa im -
por tân cia.

A dí vi da pú bli ca bra si le i ra é im pa gá vel nos mol -
des em que está co lo ca da.

Sr.ª Pre si den te, vou en cer rar o meu pro nun ci a -
men to, para dar opor tu ni da de a ou tros Co le gas, mas
vol ta rei à ques tão, in clu si ve com os pro gra mas que
es tão sen do apre sen ta dos pe los pos sí ve is can di da -
tos da Opo si ção à Pre si dên cia da Re pú bli ca: os Go -
ver na do res Ita mar Fran co e Anthony Ga ro ti nho, Lula
e Ciro Go mes.

Co men ta rei o po si ci o na men to des ses se nho res
a res pe i to des sa ques tão que con si de ro a mais gra ve
que o Bra sil en fren ta, a ca u sa do ra de to dos os ma le fí -
ci os em que vive nos so País. 

De i xo para ou tra opor tu ni da de a dis cus são des -
se tema e peço que V. Exª re gis tre o pro je to que apre -
sen to, a fim de que seja vo ta do com a ma i or bre vi da -
de pos sí vel nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.
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.ª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, an tes de o Se na dor Ma gui to Vi le la se re ti rar do
ple ná rio, in for mei-o de que me pro nun ci a ria so bre o
as sun to que ha via abor da do. Estou dan do essa ex pli -
ca ção, exa ta men te para que fi que cla ro que não es -
tou fa zen do ne nhum pro nun ci a men to sem co mu ni car

o Pre si den te Na ci o nal do PMDB, o Se na dor Ma gui to
Vi le la.

Qu e ro ir por par te. A pri me i ra diz res pe i to à re a -
ção in dig na da do Se na dor Ma gui to Vi le la pelo fato de
o Go ver na dor do Ce a rá, Tas so Je re is sa ti, ter dito que
o PMDB de ve ria sair da Base ali a da ou ser co lo ca do
para fora. So bre esse as sun to, in for mo a S. Exª que o
Go ver na dor Tas so Je re is sa ti ex pres sa uma opi nião
ex clu si va men te pes so al. Não há ne nhu ma de li be ra -
ção do PSDB, como ins ti tu i ção par ti dá ria, nes se sen -
ti do. Falo com a tran qüi li da de de quem já ha via dito
isso aqui, na des pe di da do Se na dor Ra mez Te bet. Ao
sa u dá-lo, dis se: ”Te nho a cer te za de que o Bra sil pre -
ci sa de V. Exª. V. Exª será o or gu lho do Pan ta nal Ma -
to-Grossense no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
que tem como prin ci pal mis são eli mi nar as de si gual -
da des re gi o na is“. Dis se tam bém, con de nan do, que as 
pes so as não po dem ser pig me us da po lí ti ca. 

Da mes ma for ma, o Go ver na dor Tas so Je re is -
sa ti não pode co lo car as dis pu tas do Ce a rá como
sen do as prin ci pa is para bar rar os pro je tos de de sen -
vol vi men to na ci o nal, nem o Se na dor Ma gui to Vi le la
pode co lo car os pro ble mas de Go iás e seus in te res -
ses ele i to ra is na luta con tra o Go ver na dor Mar co ne
Pe ril lo aci ma dos in te res ses na ci o na is e do seu pró -
prio Par ti do. São es sas ques tões que têm de ser es -
cla re ci das.

Assis ti, por exem plo, ao Se na dor Ma gui to Vi le la
di zer da tri bu na que é con tra a pri va ti za ção da dis tri -
bu i ção de ener gia em Go iás, mas, como Go ver na dor,
S. Exª foi fa vo rá vel à pri va ti za ção da ge ra ção de ener -
gia de Go iás e lar gou o ”mico“ para os fu tu ros Go ver -
na do res. Então, pen so que as pes so as têm de ser co -
e ren tes na qui lo que pre gam. 

Qu e ro de i xar re a fir ma da mi nha con vic ção de
que o Go ver na dor Tas so Je re is sa ti fa lou em seu
nome pes so al. S. Exª tem todo o di re i to de ter uma
opi nião, as sim como o Se na dor Ma gui to Vi le la o tem
de fa zer a pre ga ção que de se jar den tro do PMDB.
Mas, da mes ma for ma que o Go ver na dor Tas so Je re -
is sa ti não re pre sen ta va a opi nião do PSDB, o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, ape sar de ser o Pre si den te Na ci o -
nal do PMDB e es tar ocu pan do o es pa ço da Li de ran -
ça Par ti dá ria, não re pre sen ta a opi nião do seu Par ti -
do. Se re pre sen tas se, não es ta ria o PMDB em al guns
mi nis té ri os, aju dan do o Go ver no do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

Ou tra si tu a ção com a qual não po de mos con -
cor dar é o Se na dor Ma gui to Vi le la vir ape nas hoje,
de po is do me io-dia, fa lar so bre de nún cia de com pra
de vo tos du ran te a vo ta ção da re e le i ção. S. Exª era



Go ver na dor de Go iás à épo ca em que foi vo ta da a re -
e le i ção. Eu gos ta ria até de fa zer uma pes qui sa nos
Ana is da Casa, para ver se exis te uma de nún cia an te -
ri or do Se na dor Ma gui to Vi le la so bre essa ques tão,
por que de nún cia de com pra de vo tos na re e le i ção,
hoje, é opor tu nis mo pu rís si mo. De po is de par ti ci par
seis anos e meio, com a in di ca ção de Mi nis tros sé ri os
e im por tan tes, como a do Se na dor Iris Re zen de e a
do Mi nis tro Oví dio de Ânge lis, que aju da ram e aju dam 
o de sen vol vi men to do País? Ape nas hoje, seis anos e 
meio de po is?

Sa be mos que o Go ver no tem di fi cul da des, que
a cri se da ener gia é gra ve, as sim como a cri se cam bi -
al, mas a po pu la ção não con vi ve bem com es sas des -
le al da des. Ape sar dis so, de fen do o di re i to de o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, in ter na men te, no PMDB, lu tar pela 
po si ção que qui ser – aliás, não te mos se quer o di re i to
de en trar no de ba te in ter no do PMDB.

Ou tra ques tão dita aqui pe los Se na do res da
Opo si ção e tam bém pelo Se na dor Ma gui to Vi le la é
que o Go ver no Fe de ral fez tudo para bar rar a CPI da
Cor rup ção. Va mos re me mo rar os itens da CPI da Cor -
rup ção. Qu an to ao Dos siê Cay man, está pro va do que
foi uma far sa, uma fra u de, um do cu men to mon ta do,
”faj uto“; está do cu men ta do à Na ção que ele não exis te.

O Se na dor Ade mir Andra de aca bou de di zer da
tri bu na que so bre Edu ar do Jor ge há uma sé rie de
sus pe i tas. Edu ar do Jor ge, ex-Secretário-Geral da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, quan do es te ve na Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le – e es ta vam pre sen tes 
eu, o Se na dor Ade mir Andra de e ou tros Se na do res –, 
per gun tou ao Se na dor Ade mir Andra de e a ou tros Se -
na do res pre sen tes: ”Qual a dú vi da que exis te so bre
as mi nhas con tas?“ S. Exªs se quer con se gui ram
apre sen tar a dú vi da. S. Exªs não têm dú vi da so bre ab -
so lu ta men te nada, mas que rem, po li ti ca men te, ”pro -
cu rar ca be lo em ovo“. Então, é evi den te que essa CPI
não tem ou tro con te ú do a não ser o de que, quan to
pior o Bra sil, me lhor para a Opo si ção em sua ten ta ti va 
de ga nhar a ele i ção.

Nós que re mos é que, no pla no na ci o nal, seja
apre sen ta da a pro pos ta para o Bra sil, o de ba te. Aliás,
es tou cer to de que os his to ri a do res fa rão jus ti ça ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Mas acre di -
to que a jus ti ça co me ça a ser fe i ta mais rá pi do, quan -
do o prin ci pal Par ti do da Opo si ção apre sen ta o seu
ideá rio eco nô mi co para o pré-debate na cam pa nha
do Lula. É evi den te que já co me çam a ser re co nhe ci -
das al gu mas das te ses que o PSDB e o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so im ple men ta ram ao lon -
go do Go ver no.

Não po de ria de i xar de di zer ao Se na dor Ma gui to 
Vi le la que S. Exª con ta com a nos sa so li da ri e da de,
por que não con cor da mos com a opi nião do Go ver na -
dor Tas so Je re is sa ti de que é im por tan te afas tar o
PMDB – e falo isso em meu nome. É im por tan te, sim,
su pe rar mos as nos sas di ver gên ci as e en fa ti zar mos
as pro pos tas para o de sen vol vi men to do Bra sil.

Sr. Pre si den te, era o que de se ja va re gis trar,
nes ta tar de, com a cer te za de que te re mos dias me -
lho res. Enten do que hou ve fa lha do Go ver no, prin ci -
pal men te no Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, com re -
la ção à ques tão ener gé ti ca, mas é evi den te que o Go -
ver no, como um todo, é res pon sá vel. 

Não es ta mos di mi nu in do o ta ma nho da cri se,
mas en ten de mos que é nos so de ver, nes te mo men to,
lu tar para su pe rá-la. Da mes ma for ma que apo i a mos
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que nos mo men tos de
fa ci li da de, tam bém o apo i a re mos ago ra. Sua Exce -
lên cia é um ho mem que, por sua bi o gra fia, não me re -
ce con ti nu ar sen do ata ca do le vi a na men te no ple ná rio 
des ta Casa ou em qual quer ou tro lu gar des te País.

Era este o re gis tro, Sr.ª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos por
20 min.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fa ze mos uso des ta tri bu na
para co mu ni car que a Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do Fe de ral ini ci ou, nes te úl ti mo dia 19, ter ça-feira, a 
apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra que dis põe
so bre a pre ven ção, o tra ta men to, a fis ca li za ção, o
con tro le e a re pres são ao trá fi co ilí ci to de dro gas que
ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

O re fe ri do Pro je to en con tra-se na Co mis são de
Edu ca ção des ta Casa des de de zem bro de 1998, e
de po is de um im por tan te e ex ten so tra ba lho de sen -
vol vi do pe los ilus tres Se na do res Ro meu Tuma, Lú cio
Alcân ta ra e Artur da Tá vo la, foi pos sí vel che gar-se a
um re la tó rio-síntese, de nos sa au to ria, que in clui tam -
bém con tri bu i ções de ju ris tas e de es pe ci a lis tas na
área de pre ven ção e con tro le do trá fi co e uso in de vi do 
de dro gas.

Ini ci al men te, de ve-se re co nhe cer a im por tan te e 
me ri tó ria con tri bu i ção do ilus tre De pu ta do Eli as Mu -
rad, mé di co e ho mem pú bli co, sen sí vel aos pro ble -
mas e de cor ren tes da fa bri ca ção, do trá fi co e do con -
su mo de subs tân ci as en tor pe cen tes e seus efe i tos
de le té ri os para a so ci e da de. O De pu ta do Eli as Mu rad
teve o mé ri to de es tru tu rar o Pro je to de Lei da Câ ma ra 



nº 105, a par tir do Pro je to de Lei nº 1.873, de 1991,
pro tocola do na que la Casa. Já se vão, por tan to, pra ti ca -
men te dez anos, des de a pri me i ra pro pos ta, a pro pos ta
ori gi nal, en ca mi nha da à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Esse tem po, lon go com cer te za, mos tra o grau
de com ple xi da de do tema. Foi ne ces sá rio para har -
mo ni zar e aten der, nos dis po si ti vos da nova pro pos ta
de di plo ma le gal, di ver sas cor ren tes de pen sa men to
vol ta das à re pres são, ao con tro le do trá fi co ilí ci to e ao
uso in de vi do de subs tân ci as en tor pe cen tes que ca u -
sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

Às di fe ren tes abor da gens que en vol vem o tema, 
não pode o le gis la dor fa zer trans cen der qual quer uma 
de las, se não ava li an do pro ble ma sob a óti ca so ci o cul -
tu ral e con sul tan do, pri me i ra men te, o pró prio sen ti -
men to dos usuá ri os, em face de sua con di ção la men -
tá vel de do en tes so ci a is.

De acor do com o re la tó rio edi ta do pelo Pro gra -
ma das Na ções Uni das para o Con tro le Inter na ci o nal
de Dro gas, es ti ma-se que, no mun do todo, per to de
300 mi lhões de pes so as – equi va len tes a 5% da po -
pu la ção glo bal – usem dro gas ilí ci tas, com o con se -
qüen te pro ble ma de ex pan são da AIDS e ou tras mo -
lés ti as atra vés das se rin gas com par ti lha das, usa das
em dro gas in je tá ve is.

O trá fi co ile gal de subs tân ci as ilí ci tas, em to dos
os pa í ses do glo bo, se gun do a mes ma fon te, que mo -
vi menta algo em tor no de US$450 bi lhões por ano, é
con tro la do em es ca la in ter na ci o nal por gru pos igual -
men te en vol vi dos com a ven da ilí ci ta de ar mas e ou -
tras ati vi da des cri mi nosas, como a la va gem de di -
nhe i ro, a cor rup ção, o con tra ban do, o ter ro ris mo e a
pros ti tu i ção.

Tra ta-se, por tan to, nos dias atu a is, de um pro -
ble ma es tru tu ral, en vol ven do gran de vo lu me de di -
nhe i ro e agen tes na ca de ia de pro du ção, in ter me di a -
ção fi nan ce i ra e dis tri bu i ção, exi gin do dos go ver nos
enor me es for ço de mo bi li za ção de re cur sos e me i os
para a re pres são à pro du ção, ao trá fi co ilí ci to e às or -
ga ni za ções cri mi no sas que o do mi nam, além do tra -
ta men to dos usuá ri os e da re in ser ção dos re cu pe ra -
dos, cu jos gas tos pú bli cos, em es ca la mun di al, re pre -
sen tam cer ca de US$120 bi lhões por ano.

Do cu men to da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil de i xa cla ro que to dos so mos ví ti mas
des te ”mun do das dro gas“:

Nos so País, nos so Esta do, nos so mu -
ni cí pio e, pro va vel men te, até nos so ba ir ro e
edi fí cio está co nec ta do a esse vas to sis te -
ma das dro gas. Ao con trá rio da ima gem cor -
ren te do ”mun do das dro gas“ como um

mun do à par te, fre qüen ta do ape nas por
mar gi na is e pes so as des clas si fi ca das, são
mu i tos os fios de co ne xão en tre o sis te ma
das dro gas e a so ci e da de em ge ral (...) O
sis te ma das dro gas ca u sa mu i to mais ví ti -
mas do que pa re ce à pri me i ra vis ta. Não
ape nas o tó xi co-dependente, mas de al gum
modo, to dos so mos ví ti mas de sua ação an -
ti-social.

Infe liz men te, há uma cons ta ta ção trá gi ca na re -
pres são à ca de ia sis tê mi ca das dro gas: en quan to os
po de ro sos che fes do nar co trá fi co dis põem de mu i tos
me i os para es ca par da re pres são po li ci al, in clu si ve
”la van do di nhe i ro“ para dar apa rên cia de ne gó cio le -
gal, os pe que nos agen tes do trá fi co e os usuá ri os de
dro gas, em sua ma i o ria jo vens, aca bam atrás das
gra des, ou mor tos nos be cos pe ri fé ri cos.

Em nos so País, não é co nhe ci do o vo lu me exa to 
do con su mo de dro gas ilí ci tas. Mas o cus to eco nô mi -
co do uso in de vi do de to das as dro gas, lí ci tas e ilí ci -
tas, dão uma ra zoá vel di men são do pro ble ma. Se gun -
do o Mi nis té rio da Sa ú de, cer ca de US$28 bi lhões ao
ano são gas tos em fun ção da per da de pro du ti vi da de
e de mor tes pre ma tu ras em de cor rên cia do uso de to -
das as dro gas.

Infor ma ções do Pro gra ma das Na ções Uni das
para o Con tro le Inter na ci o nal de Dro gas ex põe que,
de 1993 a 1997, o nú me ro de in ter nos na rede pú bli ca 
de sa ú de (SUS), em de cor rên cia da de pen dên cia de
dro gas, tri pli cou. Os gas tos, no mes mo pe río do, evo -
lu í ram de US$900 mil para US$3 mi lhões. Se gun do
da dos do Ce brid – Cen tro Bra si le i ro de Infor ma ção
so bre Dro gas Psi co tró pi cas, de 1987 a 1997, cres ceu
sete ve zes o uso fre qüen te de co ca í na, e qua tro ve -
zes o uso de ma co nha en tre es tu dan tes de es co las
pú bli cas de Pri me i ro e Se gun do Gra us. Dos mais de
15 mil jo vens en tre vis ta dos pela pes qui sa do Ce brid,
24,7%, já ha vi am ex pe ri men ta do dro gas (afo ra o ál -
co ol e o ta ba co). No ní vel uni ver si tá rio, os ín di ces de
con su mo têm-se mos tra do mais ele va dos. Pes qui sa
de sen vol vi da pelo Gru po Inter dis ci pli nar de Estu dos
de Álco ol e Dro gas da Uni ver si da de de São Pa u lo, em 
1997, mos trou que 38,1% de seus alu nos já usa vam
ou já ha vi am usa do dro gas, por pelo me nos uma vez,
ex ce tu an do ál co ol e ta ba co.

Indi ca dor par ti cu lar men te gra ve do es gar ça -
men to do te ci do so ci al re fe re-se ao au men to da vi o -
lên cia e da cri mi na li da de, em gran de par te por de cor -
rên cia do uso de dro gas. De 1989 a 1998 os ho mi cí di -
os, no Bra sil, au men ta ram de 20,2 para 25,9 por 100
mil ha bi tan tes. Mais im pres si o nan te é o fato de que



esse ín di ce sobe de 35,9 para 47,4, no mes mo pe río -
do (1989 a 1998), en tre os jo vens de 15 a 24 anos,
tor nan do-se a prin ci pal ca u sa mor tis nes se gru po
etá rio.

É nes se qua dro de de gra da ção e trans na ci o na -
li za ção da ca de ia sis tê mi ca de dro gas ilí ci tas que se
im põe a ne ces si da de de um novo di plo ma le gal. A fi lo -
so fia ma ni que ís ta – tra ça da há mais de 20 anos por
in ter mé dio da Lei nº 6.368, de 1976 – já não aten de
ao ob je ti vo de ofe re cer tra ta men to so ci al, e não cri mi -
no ló gi co, ao de pen den te de subs tân ci as ilí ci tas. Nes -
te mes mo sen ti do, no vos dis po si ti vos le ga is fa zem-se
ne ces sá ri os para dar tra ta men to es pe cí fi co à ”la va -
gem“ de di nhe i ro e aos bens apre en di dos no nar co -
trá fi co. Em sín te se, numa com pa ra ção su má ria en tre
o subs ti tu ti vo que es ta mos sub me ten do à apre ci a ção
da Co mis são de Edu ca ção e a Lei nº 6.368, as al te ra -
ções de fun do são as se guin tes:

– o subs ti tu ti vo apre sen ta um con si de -
rá vel au men to de pena para a for ma ção de
qua dri lha, isto é, para quem ”pro mo ve, fun -
da ou fi nan cia gru pos, or ga ni za ções ou as -
so ci a ções de três ou mais pes so as que, atu -
an do em con jun to, pra ti quem, re i te ra da men -
te ou não, os cri mes“ re la ci o na dos ao trá fi co 
ilí ci to de dro gas. A ape na ção, que an tes va -
ri a va da re clu são de 3 a 10 anos, pas sa
ago ra para 8 a 15 anos;

– a nova lei, vi san do dar res pos ta à
nor ma ul tra pas sa da, pre vê, ago ra, a ti pi fi ca -
ção do cri me de ”la va gem“ de di nhe i ro e de
ocul ta ção de bens pro ve ni en tes do trá fi co,
re la ci o nan do pe nas que va ri am de 2 a 8
anos de re clu são, as sun to este não abar ca -
do pela le gis la ção an te ri or;

– al te ra-se, tam bém, a qua li fi ca ção do
agen te usuá rio, que pas sa a ser tra ta do
como um en fer mo so ci al; se fôs se mos se -
guir a ve lha nor ma de 1976, te ría mos hoje
de apri si o nar mi lhões de pes so as, qua is -
quer que fos sem as con se qüên ci as des sas
pri sões, sem dis tin guir o de pen den te do tra -
fi can te. Pelo novo or de na men to ju rí di co, o
usuá rio – em vez de pena res tri ti va de li ber -
da de – so fre a apli ca ção de me di das edu ca -
ti vas e de se gu ran ça; adi ci o nal men te, o tra -
ta men to pas sa a con tar com ma i or en vol vi -
men to da fa mí lia, que se tor na par te ati va
no pro ces so de re cu pe ra ção do de pen den -
te, em vez da pura e sim ples in ter na ção
obri ga tó ria pre vis ta na le gis la ção an te ri or.

O subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
105/96, que apre sen ta mos à Co mis são de Edu ca -
ção, con tém aper fe i ço a men tos que vêm sen do in -
cor po ra dos des de o pro je to ori gi nal do De pu ta do
Eli as Mu rad, com a efe ti va con tri bu i ção da so ci e da -
de bra si le i ra, por ver ten tes va ri a das.

A co la bo ra ção de di ver sas en ti da des e do pró -
prio cor po so ci al bra si le i ro de ve-se ao in can sá vel tra -
ba lho do emi nen te Se na dor Ro meu Tuma, que pro vo -
cou a ma ni fes ta ção da Ma gis tra tu ra, do Mi nis té rio Pú -
bli co, da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e lo grou ob -
ter su ges tões da Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas, da
Po lí cia Fe de ral, de Con se lhos de Ju ris tas Ca tó li cos
dos Esta dos do Sul do Bra sil e de pen sa do res per ten -
cen tes a cor ren tes va ri a das, en ti da des de na tu re za fi -
lan tró pi ca, mé di ca e de as sis tên cia so ci al, en fim, de
to dos aque les que têm in te res se no tema e mos -
tram-se so li dá ri os e em pe nha dos em que o Con gres -
so Na ci o nal al can ce o me lhor tex to de lei, de efi cá cia
ple na e as sen ta do na re a li da de.

De gran de va lia, igual men te, foi o tra ba lho do
no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que apre sen tou
subs ti tu ti vo ao pro je to ori gi nal com o ob je ti vo de ofe -
re cer tra ta men to so ci al, e não cri mi no ló gi co, ao de -
pen den te de subs tân ci as ilí ci tas – fi lo so fia tra ça da há
mais de 20 anos por in ter mé dio da Lei nE 6.368, de
1976. Foi o Se na dor Lú cio Alcân ta ra que pro cu rou co -
nhe cer as re i vin di ca ções das en ti da des so ci a is an tes
re fe ri das e, prin ci pal men te, bus cou as so ci ar os in te -
res ses ma ni fes ta dos por di ver sas fon tes, por mais
que se apre sen tas sem dis cre pan tes.

Mas é mis ter de cla rar mos que não po dem ser
as sen ta das, in te gral e pa ci fi ca men te, to das as ver -
ten tes. Há seg men tos que co bram do Esta do res pos -
ta pro ces su al ime di a ta. Con tra ri a men te, há os que
de se jam que o mes mo Esta do ma ni fes te-se mais len -
ta men te, mas com ma i or cer te za. Gru pos há que pe -
dem o so bres ta men to do pro ces so ju di ci al até que o
de pen den te se re cu pe re in te i ra men te e seja in se ri do
no pro ces so eco nô mi co pro du ti vo; ou tros, ain da, em
opo si ção àque les, pre ten dem o ar qui va men to dos au -
tos e a re du ção do en fo que so bre a sa ú de dos de pen -
den tes.

Di an te des se qua dro, em que mu i tos in te res ses
são le gi ti ma men te de ba ti dos, cada por suas pró pri as
ra zões e cir cuns tân ci as, quan do o tema es te ve sob a
re la to ria do emi nen te Se na dor Artur da Tá vo la, o Se -
na do Fe de ral, por me di a ção da Co mis são de Edu ca -
ção, hou ve por bem re a li zar au diên cia pú bli ca para
afe rir a in ten si da de de cada um des ses va lo res.



Ca be-nos ain da re gis trar, no âm bi to das con tri -
bu i ções ao pro je to de lei, o co nhe ci men to, a de di ca -
ção e a efi ciên cia do Con sul tor Le gis la ti vo des ta
Casa, Dr. Fer nan do Arru da Mou ra, que não pou pou
es for ços para har mo ni zar e sis te ma ti zar as su ges -
tões apre sen ta das ao pro je to. Seu pa pel foi tam bém
im por tan te na es tru tu ra ção do tex to, se gun do a mais
apu ra da téc ni ca le gis la ti va.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de ría mos con clu ir
nos so pro nun ci a men to sem des ta car o pa pel da es -
co la e da fa mí lia, por tudo o que re pre sen tam na for -
ma ção da per so na li da de dos jo vens. A ins ti tu i ção es -
co lar, vol ta da pre do mi nan te men te para a edu ca ção
de cri an ças e jo vens, pode e deve trans fe rir va lo res a
seus alu nos, em uma fase fun da men tal de for ma ção
de sua per so na li da de. Não po de mos nun ca nos es -
que cer que jo vens ori un dos de fa mí li as de ses tru tu ra -
das fre qüen te men te ado tam os va lo res apre en di dos
na es co la e o exem plo de pro fes so res, como fi gu ras
subs ti tu ti vas dos pais de se ja dos.

Não raro, o de pen den te de dro gas in ter rom pe
as pers pec ti vas de um so nho de con vi vên cia pa cí fi ca, 
har mo ni o sa e cons tru ti va no seio fa mi li ar. Mas é ne -
ces sá rio tam bém le var em con ta que a fa mí lia cons ti -
tui-se no prin ci pal abri go para o de pen den te, que teve 
a des ven tu ra de su cum bir aos ape los das dro gas.

É den tro des se con tex to que con si de ra mos a
apre ci a ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105/96,
atra vés do subs ti tu ti vo que es ta mos en ca mi nhan do,
que de ve rá ser uma con tri bu i ção re le van te do Con -
gres so Na ci o nal à pre ven ção, ao tra ta men to, à fis ca li -
za ção, ao con tro le e à re pres são ao trá fi co ilí ci to de
dro gas que ca u sem de pen dên cia fí si ca e psí qui ca,
nes te ano em que as ações ecu mê ni cas das igre jas
cris tãs são es pe ci al men te di ri gi das à ques tão das
dro gas, com des ta que para a Cam pa nha da Fra ter ni -
da de da CNBB, cujo lema é: ”VIDA SIM, DROGAS
NÃO“.

Nes se sen ti do, e ten do em vis ta a di men são so -
ci al do pro ble ma das dro gas em nos so País, jul ga mos 
ser da mais alta pri o ri da de a apro va ção, em bre ve
tem po, de um novo di plo ma le gal que con tem ple as
exi gên ci as da so ci e da de bra si le i ra e que pos sa – de
ma ne i ra mais efi caz – con tro lar e di mi nu ir esse fla ge -
lo que vi ti ma enor me con tin gen te de bra si le i ros, em
es pe ci al os jo vens, e que afe ta a har mo nia e a con vi -
vên cia fa mi li ar em mi lha res de la res em nos so País.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro -
cí nio por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil está
no va men te em meio à co lhe i ta de uma sa fra agrí co la
re cor de, fe nô me no que se tem re pe ti do ano após ano. 
Nes ta sa fra, se rão co lhi das 96 mi lhões de to ne la das
de grãos, que ali men ta rão a nos sa po pu la ção e con -
tri bu i rão para o au men to das ex por ta ções bra si le i ras.

Po de ría mos, cer ta men te, es tar fa zen do mu i to
mais do que isso se o Go ver no Fe de ral ti ves se ado ta -
do ou tra pos tu ra em re la ção ao se tor. Re fi ro-me a
algo que é um con sen so no que diz res pe i to à agri cul -
tu ra em nos so País, se me lhan te ao que exis te so bre o 
fato de que o ma i or pro ble ma con jun tu ral do se tor
agrí co la é o cus to do di nhe i ro. Essa una ni mi da de diz
res pe i to à fal ta de uma po lí ti ca agrí co la per ma nen te e 
de lon go pra zo.

Pes qui sa do res, es tu di o sos da ma té ria, re pre -
sen tan tes do se tor e di ver sos ser vi do res pú bli cos que 
tra ba lham na área eco nô mi ca têm re co nhe ci do isso.
Eu mes mo já es ti ve nes ta tri bu na, em de zem bro de
1999, tra tan do do as sun to. É, pois, com tris te za que
vol to a abor dá-lo, por que vejo que não hou ve qual -
quer evo lu ção nes sa ma té ria.

Qu e ro re fe rir-me es pe ci al men te à re a ti va ção do
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la, em obe -
diência ao que es ta be le cem o art. 187 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e a Lei nº 8.171, de ja ne i ro de 1991, a
cha ma da Lei Agrí co la. Com isso, es ta rá sen do aten di -
da re i vin di ca ção an ti ga do se tor de par ti ci pa ção na
for mu la ção de uma po lí ti ca que nor te ie as ações des -
se cam po da vida bra si le i ra.

Essa re i vin di ca ção vem de lon ge. Bas ta lem -
brar, para não re cu ar mu i to no tem po, que, em ju nho
de 1999, a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e a
Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras for mu la -
ram uma Agen da Po si ti va Para a Agri cul tu ra, que foi
apre sen ta da ao Con gres so Na ci o nal no even to cha -
ma do Se mi ná rio de Po lí ti ca Agrí co la: Uma Pro pos ta
Para o Con gres so, re a li za do na que la épo ca.

Essas duas ex pres si vas or ga ni za ções se com -
pro me ti am a pro du zir 100 mi lhões de to ne la das de
grãos no ano de 2001, ge rar e re gu la ri zar 1,5 mi lhão
de em pre gos em três anos e ex por tar US$45 bi lhões
em 2002, des de que aque la pa u ta de re i vin di ca ções
fos se aten di da. Entre os seus vá ri os itens en con tra -
va-se a re a ti va ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Agrí co la. 

Esta mos co lhen do a sa fra de 2001 e ne nhum
pas so foi dado na di re ção da co lo ca ção do Con se lho
em fun ci o na men to, para que Go ver no e as en ti da des



re pre sen ta ti vas dos se to res pro du ti vos pos sam dis -
cu tir e for mu lar a po lí ti ca agrí co la na ci o nal, como
man dam, re pi to, a Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº
8.171. Se gun do a le gis la ção, cabe ao Con se lho ori -
en tar a ela bo ra ção do Pla no de Sa fra, pro por al te ra -
ções e ajus ta men tos na po lí ti ca agrí co la e man ter sis -
te ma de aná li ses e in for ma ções so bre a con jun tu ra
eco nô mi ca e so ci al da ati vi da de agrí co la. 

Na com po si ção do Con se lho ti nham as sen to
dois re pre sen tan tes da Con fe de ra ção Na ci o nal da
Agri cul tu ra, dois da Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra -
ba lha do res da Agri cul tu ra, dois da Orga ni za ção das
Co o pe ra ti vas Bra si le i ras e ou tros dois dos se to res
eco nô mi cos pri va dos abran gi dos pela Lei Agrí co la,
sen do es ses úl ti mos de li vre no me a ção do Go ver no
Fe de ral. 

O Go ver no, por sua vez, con ta va com nove
mem bros do Con se lho, dos di ver sos ór gãos en vol vi -
dos com a ma té ria. Alguns des ses ór gãos fo ram ex tin -
tos, mu da ram de nome ou ti ve ram suas atri bu i ções
ab sor vi das por ou tros en tes go ver na men ta is. Isso,
aliás, tem sido ale ga do como im pe di men to para a não 
re a ti va ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la. 

Ape sar des sa ver da de i ra ma nia na ci o nal de mu -
dar os no mes de mi nis té ri os e se cre ta ri as, como se
essa mu dan ça me lho ras se o ge ren ci a men to dos se -
to res que lhes são afe tos, não é di fí cil re sol ver esse
pro ble ma. Bas ta um de cre to pre si den ci al, adap tan do
a com po si ção do Con se lho à es tru tu ra ad mi nis tra ti va
vi gen te, a exem plo do que já foi fe i to com o Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia So ci al.

Qu an do me re fi ro à re a ti va ção do Con se lho é
por que ele já foi ins ta la do em 1992 e fun ci o nou até 27 
de ju lho de 1994, pe río do em que se re u niu ape nas
oito ve zes, o que dá uma me di da da in dis po si ção para 
o de ba te das po lí ti cas des ti na das à ati vi da de agrí co la
em nos so País.

Enquan to isso não é dis cu ti do e de ci di do no foro 
pró prio, com a par ti ci pa ção im pres cin dí vel do se tor
pro du ti vo, os ban cos ofi ci a is fe de ra is, que de ve ri am
ser meros exe cu to res da po lí ti ca de cré di to ru ral, pas sa -
ram a pla ne jar e a to mar de ci sões no que diz res pe i to
ao fi nan ci a men to da pro du ção, ape nas para dar
exem plo de uma das dis tor ções que isso acar re ta.

Enquan to em ou tros cam pos da ad mi nis tra ção
pú bli ca na ci o nal, como nos Mi nis té ri os do Tra ba lho,
da Sa ú de e da Pre vi dên cia, há con se lhos com po de -
res de li be ra ti vos, que con tam com a par ti ci pa ção de
re pre sen tan tes dos seg men tos eco nô mi cos en vol vi -
dos, na Agri cul tu ra con ti nua-se aguar dan do a re a ti va -
ção do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª re a ti va, no Con gres so Na ci o -
nal, a dis cus são so bre a Lei nº 8.171, a Lei Agrí co la,
que nas ceu da Cons ti tu i ção bra si le i ra. No bojo da lei,
dis cu ti mos o CNPA – Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Agrí co la, que, para nós, era mu i to im por tan te. Ape sar
de ter se re u ni do ape nas oito ve zes, o Con se lho pro -
du ziu um efe i to mu i to gran de. Por isso, não en ten do
por que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra não bri ga pela sua
re a ti va ção, ten do em vis ta que o Con se lho é um ór -
gão au xi li ar da po lí ti ca agrí co la bra si le i ra, pois nele
es tão in se ri dos to dos os ór gãos ofi ci a is que cu i dam
da agri cul tu ra brasi le i ra, que, na ver da de, são aque les
que vêm da base com suas re i vin di ca ções. Pa ra be ni zo
V. Exª por tra zer esse as sun to à ba i la. Se o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la for re a ti va do, re a ti va re mos 
tam bém a dis cus são agrí co la aqui no Se na do Fe de ral.
Sou par ce i ro de V. Exª nes sa luta para a re a ti va ção des -
se Con se lho tão im por tan te, tão de ba ti do, que até ago ra 
não tem pro du zi do o efe i to que os Cons ti tu intes e os
Par la men ta res que for ma li za ram a Lei Agrí co la es tá -
va mos a es pe rar. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. Sus ci tei
o seu apar te por que es tou vin do em so cor ro aos ape -
los de V. Exª como tam bém de ou tros Se na do res li ga -
dos ao se tor ru ral, que, pre o cu pa dos com a ba lan ça
de pa ga men tos, com a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra,
têm sem pre ple i te a do ao Pre si den te e às di ver sas au -
to ri da des que im plan tem esse Con se lho. Estou ale -
gan do e exal tan do aqui a con di ção de au men tar mos
a sa fra a cada ano, mas es ta mos fa zen do de ma ne i ra
mu i to aca nha da. Te mos um des com pas so. Esta mos
im por tan do equi pa men tos de alta tec no lo gia e não te -
mos a con di ção de com pe tir com o ex te ri or. Po de ría -
mos, pelo me nos, es tar im ple men tan do tam bém uma
po lí ti ca de alto ní vel no se tor agrí co la. Des sa for ma, o
Bra sil es ta ria em me lho res con di ções de com pe tir
com ou tros pa í ses.

Está na hora de mu dar mos isso, e esse é o meu
ape lo. É fun da men tal que isso seja fe i to para re sol ver
de vez o pro ble ma da fal ta de uma po lí ti ca agrí co la
con sis ten te, fun da da na re a li da de e que sir va efe ti va -
men te para au men tar e me lho rar a pro du ção agrí co la, 
que é, in dis cu ti vel men te, uma das ma i o res ri que zas
do nos so País.



Sem o Con se lho, es ta re mos fa da dos a ter po lí ti -
cas que não têm agi li da de, não ser vem ao ho mem do
cam po e não ser vem ao País. Com o seu fun ci o na -
men to, te re mos o de ba te, que in te res sa tan tos a se to -
res pro du ti vos como ao Go ver no, o que irá, sem dú vi -
da, ge rar sa fras ma i o res e me lho res, mais em pre gos
es tá ve is e mais ri que zas para o Bra sil.

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

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, por vin te mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. 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, aca ba mos de ou -
vir o pro nun ci a men to do emi nen te Se na dor Car los
Pa tro cí nio, re cla man do so bre o não fun ci o na men to
do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la.

O as sun to que tra go à tri bu na, Srª Pre si den te, é
exa ta men te em fun ção dis so. Se exis tis se o CNPA –
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la, evi den te men -
te, o as sun to que va mos tra tar não te ria ra zão de ser
dis cu ti do no Con gres so Na ci o nal. Entre tan to, o Con -
gres so Na ci o nal está sen do um subs ti tu to do Con se -
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la, ten do em vis ta a sua 
ine xis tên cia.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
sem pre foi efi ci en te e im por tan te pro du tor de al go dão.
Dis pu nha de um mer ca do com ex ce len te ní vel de or ga -
ni za ção, que re ce bia qua li fi ca do su por te das áre as de
pes qui sa e ex ten são ru ral, as qua is, res pec ti va men te,
ge ra vam e di fun di am no vas va ri e da des, sem pre mais
produti vas, tan to no cam po quan to na in dús tria. 

Con tu do, esse qua dro foi gra da ti va men te mo di -
fi ca do para pior. Já em me a dos da dé ca da de 70, o
Go ver no Fe de ral pro i biu a ex por ta ção de al go dão
bra si le i ro, li be ran do ape nas o pro du to de ba i xa qua li -
da de, o que pre ju di cou con si de ra vel men te a ima gem
ex ce len te que ti nha o nos so pro du to no ex te ri or. A
par tir de 1990, a ado ção de um am plo pro gra ma de
aber tu ra co mer ci al re du ziu a zero as ta ri fas de im por -
ta ção de al go dão.

Fi nal men te, num pe río do mais re cen te, essa si -
tu a ção agra vou-se ain da mais. A com bi na ção de
câm bio so bre va lo ri za do com ta xas in ter nas de ju ros
ex tre ma men te ele va dos es ti mu lou for te men te a im -
por ta ção de al go dão.

As con se qüên ci as fo ram sé ri as e da no sas. De
uma pro du ção de cer ca de 960 mil to ne la das de al go -
dão em plu ma no ano de 1992, ba i xa mos para se is -
cen tos e 660 mil to ne la das em 1995, des pen ca mos

para 414 mil to ne la das em 1996 e, fi nal men te, fo mos
para ape nas 355 mil to ne la das em 1997.

Assim, man ti do o ní vel do con su mo de al go dão
pela in dús tria bra si le i ra, o País teve que im por tar, em
1997, cer ca de 500 mil to ne la das, com que pas sou a
ocu par a de pri men te po si ção de ma i or im por ta dor
mun di al da que la fi bra. Com base nas co ta ções do
pro du to, as im por ta ções bra si le i ras de al go dão re pre -
sen ta ram gas tos de cer ca de US$1 bi lhão na que le
ano.

Srª. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, esse re -
cor de na im por ta ção de al go dão é re sul ta do da mais
sé ria cri se que a co to ni cul tu ra bra si le i ra já en fren tou
em toda a sua his tó ria e que teve ori gem, prin ci pal -
men te, nas fa ci li da des para essa im por ta ção. Já a
que da da pro du ção in ter na foi de cor rên cia da im pos -
si bi li da de de os pro du to res na ci o na is com pe ti rem, na
hora da ven da, com o al go dão im por ta do, quer pe los
seus ba i xos pre ços, quer pe los ele va dos cus tos da
pro du ção e, mais, pe los pro ble mas de li qui dez no
mer ca do in ter no. 

No en tan to, Srª. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, o Go ver no Fe de ral, sen si bi li za do com essa gra ve
cri se...

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Se na dor, in ter rom po V. Exª para pror ro gar a ses são
a fim de que V. Exª pos sa con clu ir o seu pro nun ci a -
men to.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Srª Pre si den te. Se rei bre ve.

No en tan to, o Go ver no Fe de ral, sen si bi li za do
com essa gra ve cri se que atin giu a co to ni cul tu ra bra -
si le i ra e pres si o na do pe los se to res en vol vi dos, tem,
des de 1996, pro cu ra do im ple men tar al gu mas me di -
das para com pen sar as di fi cul da des en fren ta das pe -
los pro du to res de al go dão e para re ver ter esta ten -
dên cia de que da da pro du ção.

Entre es sas me di das, des ta cam-se a ade qua -
ção dos pre ços mí ni mos, o au men to do li mi te de fi -
nan ci a men to para cus te io – que per ma ne ceu o do bro
do con ce di do a ou tras cul tu ras – a ex ten são de li nhas
cré di tos, para co mer ci a li za ção a be ne fi ci a do res e a
in dús tri as do ramo, além de me di das de ca rá ter ge ral, 
como o alon ga men to das dí vi das e a re du ção dos ju -
ros de cré di to ru ral.

Obser va-se, Srª. Pre si den te, que essa ati tu de
do Go ver no, além de sus ci tar uma re a ção fa vo rá vel
por par te dos pro du to res, for ta le ceu a ten dên cia que
já ha via de au men tar a área plan ta da e, con se qüen te -
men te, de di mi nu ir os ní ve is de im por ta ção des sa ma -
té ria-prima. Mas o fato mais ex pres si vo nes se qua dro



para re cu pe rar o se tor foi a cha ma da ”pro fis si o na li za -
ção“ da cul tu ra do al go dão pe los pro du to res, com um
gi gan tes co es for ço e uso de téc ni cas mais mo der nas
e de va ri e da des ge ne ti ca men te mo di fi ca das, con se -
gui ram au men tar con si de ra vel men te o ní vel de sua
pro du ti vi da de. 

Sob esse as pec to, ve ri fi ca-se que, nas sa fa ras
dos úl ti mos anos, hou ve uma ex pres si va ex pan são da 
cul tu ra do al go dão na Re gião Cen tro-Oeste, no ta da -
men te em Mato Gros so. Na pre sen te sa fra, o Bra sil
de ve rá co lher cer ca de 900 mil to ne la das de al go dão
em plu ma, o que re pre sen ta uma re cu pe ra ção con si -
de rá vel e uma de mons tra ção do po ten ci al bra si le i ro.
So men te no Esta do de Mato Gros so, a pro du ção de
al go dão sal tou de 41 mil to ne la das em 1990 para 481
mil to ne la das na sa fra de 2000/2001, sen do já res -
pon sá vel, só no Esta do de Mato Gros so, por 56% da
pro du ção na ci o nal. 

Des sa ma ne i ra, gra ças a esse im por tan te es for -
ço go ver na men tal e à no tá vel ca pa ci da de dos pro du -
to res ru ra is, foi pos sí vel, em me nos de cin co anos, re -
ver ter o qua dro de trans for mar o Bra sil de ma i or im -
por ta dor de al go dão do mun do a ex por ta dor, já que,
no pre sen te ano, a ex por ta ção des se pro du to pode
ser de cer ca de 100 mil to ne la das. 

Entre tan to, como cos tu ma acon te cer, sur gi ram
en tra ves que exi gem ago ra ado ção de no vas me di das 
go ver na men ta is de apo io, e ajus tes, para man ter e
con so li dar essa con quis ta dos pro du to res bra si le i ros
de al go dão

Re cen te men te, o mer ca do de al go dão foi afe ta -
do por no tí ci as como a de re ces são, nos Esta dos Uni -
dos, a do atra so na en tra da do in ver no e a da cri se
ener gé ti ca, que pro vo cou uma que da no con su mo de
fios e te ci dos e di mi nu iu, em cer ca de 10%, a uti li za -
ção do al go dão em plu ma no mer ca do in ter no.

Por ou tro lado, os pre ços do al go dão no mer ca -
do in ter na ci o nal en con tram-se no ní vel mais ba i xo
dos úl ti mos 20 anos e os ana lis tas não têm ne nhu ma
pers pec ti va de re cu pe rar os pre ços na atu al sa fra ou
mes mo na pró xi ma.

Por to dos es ses mo ti vos, Srª Pre si den te, os pro -
du to res de al go dão es tão re i vin di can do do Go ver no
Fe de ral a ime di a ta ado ção das se guin tes me di das:

1) não co lo car os es to ques go ver na men ta is de
al go dão à ven da, e si na li zar para o mer ca do essa de -
ci são;

2) re vi sar o pre ço mí ni mo do al go dão, ele van -
do-o de R$28,60 a ar ro ba para R$35,00 – e eles têm
ra zão, por que os in su mos do al go dão, ge ral men te,
são co ta dos em dó lar. E man ter o pre ço mí ni mo do al -

go dão em real, evi den te men te, acar re ta rá pre ju í zo.
Não há con di ções para que os pro du to res de al go dão
fa çam o cál cu lo com ca pa ci da de de pa ga men to po si -
ti va, se não au men tar o pre ço mí ni mo, que é a base
do cál cu lo;

3) im ple men tar o Pro gra ma de Esco a men to de
Pro du to – PEP para o mer ca do in ter no e ex ter no;

4) lan çar o Con tra to de Opção de Com pra atre -
la do ao Con tra to de Opção de Ven da, com vis tas ao
mer ca do in ter no e ex ter no;

5) am pli ar a con ces são do Emprés ti mo do Go -
ver no Fe de ral Sem Opção de Ven da – EGF/SOF a
pro du to res ru ra is, de R$300 mil para até o li mi te de
50% da sua ca pa ci da de de pro du ção, igua lan do-os,
as sim, aos li mi tes fi xa dos para a in dús tria;

6) re vi sar a Por ta ria nº 60, de 2 de abril de 1987,
do Mi nis té rio da Fa zen da, com al te ra ção do seu item
5, a fim de atra ir para o mer ca do in ter no os in ves ti do -
res e co mer ci an tes in ter na ci o na is que que i ram ad qui -
rir o al go dão bra si le i ro para co lo cá-lo no mer ca do in -
ter no e ex ter no sem o ônus de im pos tos em cas ca ta;
e

7) am pli ar o va lor do cus te io agrí co la, dos atu a is 
R$300 mil para R$500 mil por pro du tor ru ral – pes soa
fí si ca, e para 50% do or ça men to da pro du ção, no
caso de pes soa ju rí di ca.

Srª Pre si den te, te nho co nhe ci men to de que es -
sas pos tu la ções, de vi da men te de ta lha das e jus ti fi ca -
das, fo ram le va das ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to e ao Mi nis té rio da Fa zen da pela atu -
an te e com pe ten te Asso ci a ção Bra si le i ra dos Pro du -
to res de Algo dão – Abra pa.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
acom pa nhan do, ao lon go do tem po, os re cu os e os
avan ços da pro du ção bra si le i ra de al go dão, até por -
que sem pre me com pro me ti em es tar ao lado dos pro -
du to res na ci o na is, apo i an do-os in con di ci o nal men te.
Sou tam bém tes te mu nha do gran de e va li o so es for ço
go ver na men tal para re ver ter o gra ve qua dro que atin -
giu essa cul tu ra, bem como os no tá ve is re sul ta dos
que já fo ram al can ça dos até aqui. 

Por isso, ve nho a esta tri bu na para ma ni fes tar a
mi nha in te gral so li da ri e da de às pro pos tas e aos ple i -
tos apre sen ta dos pe los pro du to res na ci o na is de al go -
dão e para so li ci tar ao Go ver no Fe de ral que os aco -
lha, pois es ta mos con ven ci dos de que, com mais
esse apo io go ver na men tal, re la ci o na do nes ses sete
itens, es tar-se-á dan do uma gran de con tri bu i ção para 
se con so li dar essa im por tan te re cu pe ra ção da co to ni -
cul tu ra bra si le i ra, que tem ge ra do mu i tos em pre gos e



boa ren da nas re giões in te ri o ra nas do País, re a bi li -
tan do-as eco no mi ca men te.

Srª Pre si den te, es ta mos pe din do aqui, do ple ná -
rio do Se na do Fe de ral, mas se o Bra sil ti ves se o seu
Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Agrí co la, cuja re a ti va -
ção é re que ri da, em bom mo men to, pelo emi nen te
Se na dor Car los Pa tro cí nio, evi den te men te que es ta -
ría mos dis cu tin do es ses as sun tos lá e não aqui.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Luiz Otá vio, Ro meu Tuma,

Edi son Lo bão e Ma u ro Mi ran da 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. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “Caio Pra do Jú ni or 
(1907–1990) foi mu i to mais do que um his to ri a dor.
Pen sa dor, en sa ís ta, edi tor e po lí ti co, rom peu com o
ofi ci a lis mo que im pe ra va na his to ri o gra fia bra si le i ra e
des ta cou o pa pel das mas sas nos ru mos da his tó ria,
res ga tan do acon te ci men tos es que ci dos como a Ba la -
i a da e a Pra i e i ra. Fun dou tam bém a Edi to ra Bra si li en -
se e a grá fi ca Uru pês, edi tan do, de 1955 a 1964, a
Re vis ta Bra si li en se, que mar cou uma ge ra ção de in -
te lec tu a is na ci o na is. De sua vas ta obra, des ta cam-se
o ino va dor Evo lu ção po lí ti ca do Bra sil (1933); For -
ma ção do Bra sil con tem po râ neo (1942), um en sa io 
clás si co so bre a his tó ria bra si le i ra; e A re vo lu ção
bra si le i ra (1966), que dis cu te uma ques tão de gran -
de re per cus são no Bra sil con tem po râ neo: a re for ma
agrá ria.”

Este ver be te so bre Caio Pra do Jú ni or, co lhi do
numa pá gi na da Inter net, for ne ce, de ma ne i ra bre ve,
uma idéia do que re pre sen ta o nos so ho me na ge a do
para a his to ri o gra fia bra si le i ra. Mais do que para a his -
to ri o gra fia, para a His tó ria do Bra sil ela mes ma. Pois
não é ape nas o in te lec tu al que exer ci ta sua in te li gên -
cia ao es cre ver. É, so bre tu do, o ho mem de con vic -
ções for tes, o ho mem de es quer da, na mais pura
acep ção do ter mo, que es cre ve e in ter pre ta seu tem -
po e pro je ta-se no fu tu ro que vis lum bra e que pre ten -
de aju dar a de li ne ar para seu País.

Nas ci do na mais alta bur gue sia pa u lis ta na, edu -
ca do em sua in fân cia por pre cep to res e não em es co -
las, como soía acon te cer nas gran des fa mí li as do iní -
cio do sé cu lo, Caio Pra do fará das be nes ses que seu
ber ço lhe pro por ci o nou o tram po lim para se lan çar
nas lu tas por um de sen vol vi men to so ci al mais jus to
den tro de uma nova so ci e da de bra si le i ra.

Inte lec tu al re fi na do, ten do vi vi do fora do Bra sil,
Caio Pra do sou be mu i to bem ti rar de sua vas ta cul tu ra 
e de suas con tí nu as vi a gens pelo in te ri or de nos so
País a sa be do ria dos que, com es pí ri to crí ti co, bus -
cam so lu ções para o pro gres so da so ci e da de em que
es tão in se ri dos.

Nem o dog ma tis mo que im pe ra va na es quer da
de seu tem po foi ca paz de apri si o ná-lo numa vi são
ma ni que ís ta do mun do. Nem a bur gue sia da qual sa í -
ra o mol dou con for mis ta ou opor tu nis ta.

Au tor re no ma do, no ní vel de nos sos ma i o res in -
tér pre tes da bra si li da de, ele foi tam bém al guém que
pro pug nou por di fun dir o pen sa men to con tem po râ -
neo. Cri ou a Li vra ria, pos te ri or men te, Edi to ra Bra si li -
en se. Fun dou a Re vis ta Bra si li en se, edi ta da por sua
grá fi ca Uru pês, na qual se ven ti la vam as idéi as que
iri am aju dar o Bra sil a de ba ter seus des ti nos e a trans -
for mar-se.

Dé ca das atrás, Caio Pra do já apon ta va a re for -
ma agrá ria como pon to cru ci al para a so lu ção das
ques tões do de sen vol vi men to bra si le i ro e a con se cu -
ção da jus ti ça so ci al pre ten di da no País. Hoje, con tu -
do, al guns crí ti cos de sua obra vêem nela uma ava li a -
ção sim plis ta da ques tão agrá ria e de sua im por tân cia 
num Bra sil que se in dus tri a li za va. Entre tan to, nin -
guém pode lhe ne gar a vi são pro fé ti ca da pri ma zia
que a luta agrá ria te ria no País, man ti da até nos sos
con tur ba dos dias atu a is.

Mas Caio Pra do não fi cou res tri to ao en ga ja -
men to no pla no das idéi as. Lu tou com as ar mas dos
que es co lhem a ação con cre ta, para além dos de ba -
tes teó ri cos. Fi li ou-se ao Par ti do Co mu nis ta e, fiel ao
seu ideá rio, nele lu ta ria como par la men tar e ati vis ta.
Ho mem de idéi as, foi tam bém um ho mem de ação.

Cas sa do jun to com o PCB, não de sis ti ria de
suas op ções po lí ti cas até sua mor te, cer ca do da re ve -
rên cia que se deve aos gran des lu ta do res das ca u sas 
no bres. Não se aba teu com as per se gui ções que so -
freu. Ao con trá rio, re a fir mou pela co e rên cia e fir me za
os prin cí pi os que nor te a ram sua vida.

Tudo em Caio Pra do Jú ni or o des ta ca den tre os
de seu tem po. Mais ain da, o co lo ca no pan teão dos
que es cre ve ram com vi gor, di na mis mo, in te li gên cia e
dis cer ni men to uma par te sig ni fi ca ti va da His tó ria do
Bra sil.

Num Bra sil tão po bre de res pe i to por seus vul tos 
ilus tres, ho me na ge ar Caio Pra do é res ga tar um pou -
co o que de me lhor a alma bra si le i ra já pro du ziu. E,
nes ses tem pos ne bu lo sos em que vi ve mos, é, tam -
bém, res ga tar um pou co nos so or gu lho de ser mos
bra si le i ros.



Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res,...
Como par te da Se ma na Na ci o nal Anti dro gas, o

De par ta men to de Po lí cia Fe de ral fará re a li zar no pró -
xi mo dia 26 do cor ren te mês, na ter ça fe i ra, a in ci ne ra -
ção da ma i or quan ti da de de dro gas já des tru í da numa 
úni ca oca sião em nos so País.

Se rão in ci ne ra das no for no da Com pa nhia Si de -
rúr gi ca Pa u lis ta – COSIPA, em Cu ba tão/SP, o to tal de
138.561 (cen to e trin ta e oito mil e qui nhen tos e ses -
sen ta e uma) to ne la das de subs tân ci as de na tu re za
en tor pe cen te, apre en di das em di ver sas ope ra ções
re a li za das pela Po lí cia Fe de ral em vá ri os pon tos do
ter ri tó rio na ci o nal, e cuja des tru i ção foi au to ri za da
pela Jus ti ça Cri mi nal.

Des te mon tan te des ta cam-se as in ci ne ra ções
de 137.760t de ma co nha; 776Kg de co ca í na; 2.400kg
de ha xi xe, ma te ri al que irá exi gir o des lo ca men to até
São Pa u lo de 8 (oito) car re tas com for te es que ma de
se gu ran ça re a li za do pelo DPF.

A re fe ri da in ci ne ra ção re pre sen ta um sím bo lo
na luta con tra as dro gas pelo Go ver no bra si le i ro, ra -
zão pela qual o even to em ca u sa de ve rá con tar com
as pre sen ças das mais al tas au to ri da des do nos so
País.

É im por tan te re gis trar que este ex pres si vo to tal
se re fe re às subs tan ci as en tor pe cen tes que ti ve ram a
li be ra ção ju di ci al para des tru i ção, haja vis ta que é ain -
da ma i or o nú me ro de apre en sões de dro gas re a li za -
das pelo De par ta men to de Po lí cia Fe de ral nos úl ti -
mos doze me ses, a sa ber:

188 to ne la das de Ma co nha;
6.921kg de co ca í na;
3.782 mil pés de ma co nha er ra di ca dos (que cor -

res pon de ria a 1.512 to ne la das se che gas sem à fase
de co lhe i ta). _ Se na dor Ro meu Tuma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no deu iní cio on tem à ter ce i ra Se ma na Na ci o nal Anti -
dro gas com o ob je ti vo de ob ter mo bi li za ção na ci o nal
con tra o nar co trá fi co. O pro gra ma ter mi na rá dia 26
com a que i ma de 160 to ne la das de en tor pe cen tes
pela Po lí cia Fe de ral, na ci da de de Cu ba tão, em meu
Esta do, co in ci din do com a data es co lhi da pela Orga -
ni za ção das Na ções Uni das (ONU) como Dia Inter na -
ci o nal con tra o Uso e o Trá fi co de Dro gas.

No úl ti mo dia 19, o Exmo. Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so en tre gou prê mi os aos es tu dan tes
ven ce do res do con cur so re la ti vo ao tema, lan ça do

pela Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas no ano pas sa do
e que atin giu ex pres si vo nú me ro de ins cri ções ou
seja: 1.661 car ta zes, 871 car tas de mais de 600 es co -
las de todo o país e 218 ví de os. Nes sa ce ri mô nia, foi
anun ci a do que de ve rá ser fe i ta uma pes qui sa es ta tís -
ti ca do mi ci li ar so bre o uso de dro gas psi co tró pi cas em 
90 ci da des bra si le i ras. Atra vés des sa pes qui sa, po -
de re mos co nhe cer as di men sões re al men te ne ces sá -
ri as para o su ces so de qual quer pro gra ma pre ven ti vo
em lar ga es ca la.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a de nún -
cia da ine xis tên cia de pes qui sa do mi ci li ar des se tipo,
em ba ses ci en tí fi cas, ex ce to nas ci da des com mais
de 200 mil ha bi tan tes no Esta do de São Pa u lo, foi um
dos prin ci pa is as pec tos da pa les tra que pro fe ri dia 11
do cor ren te mês, em um sim pó sio so bre dro gas pro -
mo vi do em São Ca e ta no do Sul pelo Diá rio do Gran -
de ABC, con si de ra do o ma i or jor nal re gi o nal do País.
Pa re ce que, fi nal men te, po de re mos dis por de tais da -
dos em fu tu ro pró xi mo.

Toda a mi nha vida pú bli ca, quer como mem bro
da Po lí cia, quer como Se na dor da Re pú bli ca, sem pre
teve re la ção di re ta ou in di re ta com o com ba te ao nar -
co trá fi co. Na Po lí cia Fe de ral, par ti cu lar men te, pude
sen tir a an gús tia de ser co man dan te numa guer ra em
que o ou tro lado dis põe de re cur sos fi nan ce i ros in cal -
cu lá ve is, dos qua is não pre ci sa pres tar con tas a nin -
guém. Uma guer ra em que o Esta do de mo crá ti co de
di re i to se de fron ta com or ga ni za ções cri mi no sas in -
ter na ci o na is, ca pa zes até de cor rom per go ver nos no
mais alto ní vel.

Há, en tre es pe ci a lis tas dos mais im por tan tes
sis te mas go ver na men ta is de com ba te às dro gas ilí ci -
tas em todo o mun do, como a DEA, o FBI e a Inter pol,
con sen so de que o cri me or ga ni za do trans na ci o nal
mo vi men ta, anu al men te, cer ca de 500 bi lhões de dó -
la res, vo lu me de di nhe i ro igual ao do Pro du to Inter no
Bru to (PIB) bra si le i ro. A ma i or par te des ses dó la res
cor res pon de ao que é fa tu ra do pelo nar co trá fi co. Con -
for me se de pre en de das con clu sões de al gu mas co -
mis sões par la men ta res de in qué ri to (CPIs) fe de ra is,
prin ci pal men te a dos Pre ca tó ri os e a do Nar co trá fi co,
mais de 50 bi lhões de dó la res dos tra fi can tes e or ga -
ni za ções de di ca das a ou tros cri mes gra ves são ”la va -
dos“ por ano no sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro.

É bas tan te sig ni fi ca ti vo o Sr. Ro nald K. No ble,
pro fes sor de Di re i to da Uni ver si da de de Nova York,
pri me i ro Sub se cre tá rio do Te sou ro dos Esta dos Uni -
dos para Assun tos Cri mi na is e re cém-eleito Se cre tá -
rio-Geral da Inter pol, a mais an ti ga e res pe i ta da or -
ga ni za ção in ter na ci o nal de po lí cia cri mi nal, ter jun ta -



do sua voz à dos que, como eu, pro cu ram aler tar
para o imen so pe ri go do nar co trá fi co. Há dois me ses,
na Su é cia, ele afir mou:

O mun do pre ci sa ad qui rir ple na cons -
ciên cia do pe ri go fun da men tal re pre sen ta do 
pelo trá fi co de dro gas. O nar co trá fi co in ter -
na ci o nal ame a ça não ape nas a vida de de -
ze nas de mi lhões de jo vens usuá ri os. De
fato, ele põe em ris co o bem-estar e a se gu -
ran ça de to dos os ci da dãos. Obser van do a
enor me ri que za acu mu la da por es sas or ga -
ni za ções cri mi no sas e as suas gran des ope -
ra ções de ”la va gem“ de di nhe i ro, de ve mos
re co nhe cer seu po ten ci al para cor rom per e
des tru ir nos sos sis te mas de ins ti tu i ções li -
vres e de mo crá ti cas, go ver nos e, fi nal men -
te, se cons ti tu ir em gra ve ame a ça ao prin cí -
pio da pró pria de mo cra cia.

No Bra sil, já exis te cons ciên cia des sa ame a ça.
Quem o diz não so mos nós, mas sim go ver nos de na -
ções es tran ge i ras, como os Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca, por exem plo. 

O De par ta men to de Esta do dos EUA é obri ga do 
por lei a pro du zir anu al men te um Re la tó rio so bre o
Con tro le de Nar có ti cos. Esse do cu men to fun da men ta 
uma ma ni fes ta ção que, tam bém por obri ga ção le gal,
o Pre si den te nor te-americano pre ci sa sub me ter ao
Con gres so no dia 1º de no vem bro de cada ano para
cer ti fi car qua is pa í ses de vem re ce ber ou con ti nu ar re -
ce ben do as sis tên cia da que la su per po tên cia. Me ta de
da aju da de vá ri os ti pos, re ser va da pe los EUA aos pa -
í ses em ge ral, só pode ser li be ra da após esse pro ce -
di men to. Con ce di da a au to ri za ção pelo Con gres so, o
Re la tó rio irá fun da men tar de po is, no dia 1º de mar ço,
uma cer ti fi ca ção ple na ou par ci al que o Pre si den te
nor te-americano for ma li za rá. Caso um país não re ce -
ba o cer ti fi ca do, mu i ta as sis tên cia es tran ge i ra lhe
será cor ta da, in clu si ve se pro vi er de ali a dos dos EUA, 
como Ingla ter ra, Ca na dá, Aus trá lia etc. Além dis so, os 
Esta dos Uni dos têm que vo tar con tra a con ces são de
fun dos a esse país por seis ban cos in ter na ci o na is de
de sen vol vi men to. Tra ta-se, por tan to, de um dos prin -
ci pa is ins tru men tos de pres são para os EUA po de rem 
ali nhar ou tras na ções à sua po lí ti ca de com ba te ao
nar co trá fi co, sob a óti ca de acor dos e tra ta dos ce le -
bra dos prin ci pal men te atra vés da ONU.

O úl ti mo Re la tó rio so bre o Con tro le de Nar có ti -
cos apre sen ta do pelo De par ta men to de Esta do ao
Pre si den te nor te-americano, em 2000, e seus com -
ple men tos pos te ri o res di zem ta xa ti va men te que a
mira da po lí ti ca go ver na men tal bra si le i ra está as -

ses ta da con tra o nar co trá fi co e a cor rup ção dele pro -
ve ni en te.

O Bra sil não to le ra, en co ra ja ou fa ci li ta
a pro du ção, o ar ma ze na men to ou dis tri bu i -
ção de dro gas ilí ci tas ou a ”la va gem“ de di -
nhe i ro do nar co trá fi co. Em de zem bro de
2000, a co mis são de ins pe ção do Con gres -
so con tra a cor rup ção in di ci ou 827 pes so as, 
in clu si ve di ver sos po lí ti cos es ta du a is e mu -
ni ci pa is, além de ofi ci a is re for ma dos.“ – res -
sal ta a do cu men ta ção uti li za da pelo Che fe de 
Esta do nor te-americano em mar ço úl ti mo.

De fato, a CPI do Nar co trá fi co in di ci ou dois de -
pu ta dos fe de ra is, qua tor ze es ta du a is e seis de sem -
bar ga do res, além de pre fe i tos, de le ga dos de Po lí cia,
ou tros po li ci a is ci vis, mi li ta res e em pre sá ri os. Entre os 
apon ta dos, fi gu ra o ge ne ral pa ra gua io Lino Ovi e do,
acu sa do de trá fi co in ter na ci o nal de dro gas e de ar -
mas, além de cri me de la va gem de di nhe i ro e eva são
de di vi sas. A sor te des ses in di ví du os está nas mãos
da Jus ti ça.

O tra ba lho da CPI ser viu tam bém para mos trar a 
di fi cul da de em se di fe ren çar pe que nos, mé di os e
gran des tra fi can tes, como fi cou cla ro no caso de Fer -
nan di nho Be i ra-Mar, hoje en car ce ra do na Po lí cia Fe -
de ral, de po is de cap tu ra do em ter ri tó rio co lom bi a no
du ran te ope ra ções mi li ta res con tra a or ga ni za ção
guer ri lhe i ra For ças Arma das da Co lôm bia (Farc). Ser -
viu tam bém para des ven dar co ne xões de nar co trá fi co 
com a Áfri ca, o Su ri na me e o Pa ra guai. Fi nal men te,
apon tou ou tras ín ti mas cor re la ções do trá fi co de psi -
co tró pi cos, o que re sul tou na cons ti tu i ção de uma co -
mis são par la men tar de in qué ri to ex clu si va men te so -
bre o rou bo de car gas. Esta CPI mis ta, que te nho a
hon ra de pre si dir, está em ple na ação e apre sen ta rá
suas con clu sões até o fi nal des te ano.

A ima gem do Bra sil como país in to le ran te re la ti -
va men te ao trá fi co de tó xi cos cres ce quan do se toma
co nhe ci men to do ex pres si vo nú me ro de acor dos e
tra ta dos dos qua is so mos sig na tá ri os, in clu si ve al -
guns dos qua is fui re la tor nes ta Casa. Por exem plo,
em 1991, tor na mo-nos par te da Con ven ção de Dro -
gas das Na ções Uni das, ce le bra da em 1988. Há acor -
dos bi la te ra is en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, com
base nes sa Con ven ção. Da mes ma for ma, man te mos 
acor dos com nos sos vi zi nhos sul-americanos, di ver -
sos pa í ses eu ro pe us e a Áfri ca do Sul. Par ti ci pa mos
de or ga nis mos an ti dro gas mul ti la te ra is, como a
UNDCP – ór gão da ONU des ti na do à ação in ter na ci o -
nal – e a “Anti drug Abu se Con trol Com mis si on“
(OAS/CICAD; Co mis são Con tro la do ra Anti dro gas de



Abu so ou Co mis são de Con tro le e Com ba te ao Abu -
so de Dro gas), da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca -
nos (OEA).

Em de zem bro de 2000, as si na mos a Con ven -
ção das Na ções Uni das Con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal e seus pro to co los. Pos su í mos um acor -
do bi la te ral e um me mo ran do de en ten di men to
(MOU) com os EUA, des ti na dos à co o pe ra ção an ti tó -
xi cos. Um tra ta do bi la te ral de as sis tên cia le gal mú tua
(MLAT), subs cri to em ou tu bro de 1997 e ra ti fi ca do
pelo Con gres so bra si le i ro em de zem bro de 2000, nos
une ain da mais aos Esta dos Uni dos no com ba te ao
nar co trá fi co, ao cri me or ga ni za do e a ou tros ti pos de
de li tos gra ves.

Em 1999, por de cre to le gis la ti vo, o Con gres so
Na ci o nal apro vou o tex to do Acor do de Co o pe ra ção
para Impe dir o Uso Ile gal de Pre cur so res e Subs tân ci -
as Qu í mi cas Essen ci a is para o Pro ces sa men to de
Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ce le bra -
do en tre o Go ver no bra si le i ro e o Go ver no da Re pú bli -
ca da Co lôm bia, em Car ta ge na de Índi as, dois anos
an tes. 

O Bra sil co la bo ra, há dé ca das, com di ver sos pa -
í ses na ex tra di ção de não bra si le i ros pro cu ra dos por
trá fi co de en tor pe cen tes. Com os Esta dos Uni dos,
que con ti nu am a ser o ma i or alvo do nar co trá fi co in -
ter na ci o nal, man te mos um tra ta do de ex tra di ção bi la -
te ral des de 1961. Mas, por de ter mi na ção de nos sa
Cons ti tu i ção, além dos cri mi no sos es tran ge i ros, so -
men te po de mos ex tra di tar bra si le i ros na tu ra li za dos
acu sa dos da au to ria de cri me co mum co me ti do an tes
da na tu ra li za ção ou quan do está pro va da sua par ti ci -
pa ção em nar co trá fi co.

To da via, ape sar de ha ver con quis ta do o re co -
nhe ci men to in ter na ci o nal por seus es for ços no com -
ba te às dro gas, o Bra sil con ti nua na lis ta dos 24 pa í -
ses lan ça dos à vala co mum dos ”ma i o res pro du to res
de dro ga e/ou pa í ses de trân si to de dro gas no mun -
do“. Ou seja, fi cou em pé de igual da de com gran des
pro du to res de dro gas ilí ci tas como Afga nis tão, Laos,
Ta i lân dia, Vi et nã, Co lôm bia, Peru e Bo lí via, no re la to
fe i to pelo Pre si den te dos Esta dos Uni dos ao Con -
gres so es ta du ni den se, em no vem bro úl ti mo.

Tam bém fi gu ra, ao lado dos EUA, Ale ma nha,
Argen ti na, Chi na, Índia, Mé xi co e Nova Ze lân dia, na
lis ta das ”ma i o res fon tes de pro du tos quí mi cos pre -
cur so res ou es sen ci a is, uti li za dos na pro du ção de
nar có ti cos ilí ci tos“. E, igual men te, va mos vê-lo en tre
os 52 ”pa í ses ou áre as ju ris di ci o na is em que ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras mo vi men tam, em tran sa ções mo ne -
tá ri as, sig ni fi ca ti vas quan ti as pro ce den tes do trá fi co

in ter na ci o nal de nar có ti cos ou ou tras im por tan tes ati -
vi da des cri mi no sas“.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o ma cro -
com ba te às dro gas ilí ci tas im pli ca ata cá-las em três
fren tes: a pro du ção, o trá fi co e o con su mo. É ób vio
que, na con tra par ti da dos re cur sos à dis po si ção do
trá fi co trans na ci o nal, os cus tos das ba ta lhas nes sas
três fren tes de vam atin gir a casa dos bi lhões de dó la -
res. Isso acon te ce, re al men te, em ter mos in ter na ci o -
na is. Mas, em ter mos na ci o na is, os re cur sos fi nan ce i -
ros dis po ní ve is de i xam mu i to a de se jar. São exí guos e 
im pe dem, por exem plo, o País de ter es ta tís ti cas em
ba ses ci en ti fi ca men te con fiá ve is para po der re a li zar
ações pre ven ti vas re al men te efi ca zes. E a pre ven ção, 
como to dos sa bem, é um meio re al men te vá li do para
pres si o nar o trá fi co num pon to vul ne rá vel, que é a re -
du ção da de man da no mer ca do con su mi dor. 

A pre ven ção exi be sua po de ro sa face quan do
des co bri mos, por exem plo, o que acon te ceu nos
Esta dos Uni dos, onde, se gun do o bo le tim ”NIDA No -
tes" n.E 1 de 2000, do Go ver no, ”hou ve re du ção do
con su mo de ‘crack’ pe los es tu dan tes de 8.E e 10.E
gra us, in ver ten do um au men to de con su mo que vi nha 
sen do no ta do nos úl ti mos anos; hou ve re du ção no
uso de an fe ta mi nas sob a for ma de cris ta is (‘ice’) en -
tre os es tu dan tes do 12.E grau, atin gin do o mais ba i xo 
ní vel de con su mo em 5 anos“. Essa re du ção foi ob ti da 
prin ci pal men te por meio de cam pa nhas pre ven ti vas
di ri gi das a es ses ado les cen tes. No Bra sil, en tre tan to,
as co i sas ca mi nham em ou tro sen ti do.

Por sua vez, a re pres são aos tra fi can tes con ti -
nua a res sen tir-se da de bi li da de – prin ci pal men te fi -
nan ce i ra – dos pro gra mas de pro te ção a ví ti mas e
tes te mu nhas, tan to no âm bi to da União, como dos
Esta dos. E, ain da no cam po da pre ven ção, o Cen tro
Bra si le i ro de Infor ma ções so bre Dro gas Psi co tró pi -
cas (Ce brid), da Esco la Pa u lis ta de Me di ci na da Uni -
ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, um dos mais con ce i -
tu a dos ór gãos do gê ne ro no mun do, deu-nos no tí cia,
em mar ço úl ti mo, de um exem plo ver da de i ra men te
pre o cu pan te. 

Em seu Bo le tim n.E 40, a en ti da de re ve lou que
”sub me teu pe di do de ver ba para o Pro je to de Pes -
qui sa in ti tu la do ‘I Le van ta men to Do mi ci li ar so bre o
Uso de Dro gas Psi co tró pi cas nas 92 Ma i o res Ci da -
des do Pa ís’ em 1997, a 3 ins ti tu i ções para vi a bi li zar
o fi nan ci a men to: 25% so li ci ta do à FAPESP, 25% ao
CNPq e os res tan tes 50% ao CONFEN e pos te ri or -
men te à SENAD (Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas).“
E dis se mais:



A FAPESP con ce deu pa re cer po si ti vo
em 30 de Ju lho de 1998. A res pos ta do
CNPq ao nos so pe di do foi ne ga ti va de vi do a 
au sên cia de ver bas, em bo ra res sal tas se o
mé ri to do es tu do. A SENAD apro vou o pro -
je to (14/09/1999), mas não ace nou com
qual quer pos si bi li da de para fi nan ci ar a par te 
que lhe ca bia.

A pes qui sa foi pla ne ja da com abran gên cia na ci -
o nal para ”co lher in for ma ções em âm bi to do mi ci li ar,
atra vés de uma amos tra de con glo me ra dos es tra ti fi -
ca da pro ba bi lís ti ca e au to pon de ra da, ob ti da atra vés
de dois es tá gi os de se le ção; num pri me i ro es tá gio,
em cada mu ni cí pio da amos tra, fo ram se le ci o na dos
os se to res cen si tá ri os e no se gun do es tá gio, os do mi -
cí li os. Em cada do mi cí lio, foi sor te a do um res pon den -
te para pres tar in for ma ções a seu res pe i to.“

Mas, a in su fi ciên cia de ver bas res trin giu a pes -
qui sa ao Esta do de São Pa u lo, onde al can çou as 24
ci da des com mais de 200 mil ha bi tan tes. Essas ci da -
des so mam 19.389.903 ha bi tan tes, cor res pon den do
a 58,4% da po pu la ção to tal do Esta do. A fa i xa etá ria
es co lhi da foi de 12 a 65 anos de ida de. O Ce brid uti li -
zou o ques ti o ná rio do SAMHSA (”Subs tan ce Abu se
and Men tal He alth Ser vi ces Admi nis tra ti on – USA“
isto é, Admi nis tra ção das Subs tân ci as de Abu so e
dos Ser vi ços de Sa ú de Men tal, dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca) tra du zi do e adap ta do para as con di ções
bra si le i ras.

Eis os prin ci pa is re sul ta dos:

1 – O uso na vida de qual quer dro ga
psi co tró pi ca, ex ce to ál co ol e ta ba co, foi de
11,6%, por cen ta gem pró xi ma ao Chi le, su -
pe ri or à Co lôm bia e mu i to in fe ri or aos EUA
(34,8%). 

”2 – O ál co ol e o ta ba co fo ram as dro -
gas com ma i o res pre va lên ci as de uso na
vida, com 53,2% e 39,0%, res pec ti va men te.
Qu an to às es ti ma ti vas de de pen den tes de
ál co ol as por cen ta gens es ti ve ram ao re dor
dos 6%, va lo res pró xi mos aos ob ser va dos
em es tu dos de ou tros pa í ses e 9,3% es ta -
vam de pen den tes de ta ba co. 

”3 – A ma co nha foi, en tre as dro gas ilí -
ci tas, a que teve ma i or uso na vida (5,6%),
po rém com por cen ta gens mu i to in fe ri o res
ao ob ser va do, por exem plo, no Chi le, EUA,
Di na mar ca, Espa nha e Re i no Uni do. 

”4 – A pre va lên cia do uso na vida de
co ca í na (1,7%) no Esta do de São Pa u lo

está bem pró xi ma a de al guns pa í ses da
Amé ri ca do Sul como Chi le e Co lôm bia,
além de Ho lan da e Di na mar ca; po rém é
bem in fe ri or à pre va lên cia dos EUA. 

”5 – Não hou ve ne nhum re la to do uso
de he ro í na, ao con trá rio do que a mí dia tem
ve i cu la do nos úl ti mos tem pos.

”6 – A per cep ção da po pu la ção quan to 
à fa ci li da de em se con se guir cer tas dro gas
foi sur pre en den te men te alta. Por exem plo:
62,4% dos en tre vis ta dos acre di tam ser fá cil
con se guir a co ca í na; para o LSD a por cen -
ta gem foi de 36,2%.

”7 – A per cep ção em re la ção ao trá fi co 
de dro gas apre sen tou por cen ta gens ele va -
das, já que cer ca de 20% diz ter vis to al -
guém ven den do ou pro cu ran do com prar
dro gas. Po rém quan do a ques tão diz res pe i -
to di re ta men te ao en tre vis ta do como por
exem plo ao ser per gun ta do se já ti nha sido
pro cu ra do por um tra fi can te ofe re cen do-lhe
dro gas, ape nas 3,6% do to tal res pon deu
afir ma ti va men te. 

”8 – Qu an to à per cep ção de ter vis to
al guém em bri a ga do ou sob efe i to de dro -
gas, cer ca de 50% da po pu la ção res pon deu 
afir ma ti va men te a esta ques tão.

”9 – Qu a se a to ta li da de da po pu la ção
con si de rou um ris co gra ve para a sa ú de o
uso diá rio de qual quer das qua tro dro gas
pes qui sa das quan to a este as pec to (ál co ol,
ma co nha, co ca í na e “crack”).“

”Po de-se con clu ir que pes qui sas des te 
tipo são im por tan tes para a im plan ta ção de
pro gra mas de pre ven ção ade qua dos so bre
o uso de dro gas em nos sa po pu la ção e, in -
fe liz men te, por mo ti vos alhe i os à nos sa von -
ta de, não foi pos sí vel tra çar o per fil do uso
de dro gas na po pu la ção bra si le i ra, pelo me -
nos por en quan to“ – con for me en fa ti za ram
os pes qui sa do res.

No con ti nen te ame ri ca no, em ter mos de pre o -
cu pa ção so ci al e go ver na men tal, a co ca í na con ti nua 
a ocu par a po si ção de ma i or des ta que, se gui da da
ma co nha – o psi co tró pi co ilí ci to ain da mais con su mi -
do no mun do – e da he ro í na, ago ra pro du zi da tam -
bém na Co lôm bia, Mé xi co e Gu a te ma la, mas em
me nor es ca la que a do al ca lói de da coca.

Em con se qüên cia do va lor da mo e da – o dó lar –
e do ta ma nho do mer ca do con su mi dor nor -
te-americano, a ma i or par te des sa co ca í na e he ro í na



des ti na-se ao con tra ban do para os Esta dos Uni dos.
Sen do o mais rico e ma i or alvo, é esse o país que
pode e deve des ti nar, como des ti na, o ma i or vo lu me
de re cur sos à guer ra in ter na ci o nal aos nar co tra fi can -
tes. O NIDA (”Na ti o nal Insti tut on Drug Abu se“ – Insti -
tu to Na ci o nal so bre Abu so de Dro gas) per ten cen te ao 
”U.S. De part ment of He alth and Hu man Ser vi ces“
(De par ta men to de Sa ú de e Ser vi ços Hu ma nos dos
Esta dos Uni dos ou De par ta men to de Ser vi ços Hu ma -
nos e de Sa ú de dos Esta dos Uni dos, equi va len te ao
nos so Mi nis té rio da Sa ú de) cal cu la em cer ca de 100
bi lhões de dó la res por ano o cus to so ci al do abu so de
dro gas na que le país, nele in clu í do o tra ta men to mé di -
co e hos pi ta lar de dro ga dos e os pre ju í zos ca u sa dos
às re la ções de tra ba lho e edu ca ção.

A par ti ci pa ção mais ati va nes sa guer ra está re -
ser va da à DEA (”Drug Enfor ce ment Admi nis tra ti on“,
isto é, Admi nis tra ção do Com ba te Po li ci al às Dro gas
ou Admi nis tra ção da Re pres são às Dro gas, dos Esta -
dos Uni dos), que en ca be ça o sis te ma re pres si vo nor -
te-americano an ti dro gas. A es tra té gia es ta du ni den se
con fe re ofi ci al men te à DEA a se guin te atri bu i ção: 

”A pre e mi nen te res pon sa bi li da de da DEA é re -
du zir e mi ni mi zar ao má xi mo o im pac to im pos to a
nos sa na ção pela dro gas ilí ci tas. Toda a co ca í na e he -
ro í na, as sim como par te da ma co nha e ou tras dro gas
pe ri go sas, são pro du zi das fora dos Esta dos Uni dos.
Estas dro gas ilí ci tas são con tra ban de a das de pa í -
ses-fontes, usu al men te atra vés de ou tros pa í ses,
para os Esta dos Uni dos. Por tan to, a re du ção da dis -
po ni bi li da de de dro gas ilí ci tas nos Esta dos Uni dos re -
quer uma po de ro sa es tra té gia in ter na ci o nal an ti nar -
có ti cos. Em co o pe ra ção e co or de na ção com ou tras
na ções, da mes ma for ma que com ou tras agên ci as
dos Esta dos Uni dos, a DEA luta para su pri mir a pro -
du ção de dro gas ilí ci tas; in ter rom per a dis po ni bi li da de 
des sas dro gas na ca de ia de dis tri bu i ção; pren der e
pro ces sar os en vol vi dos em to das as fa ce tas do trá fi -
co; e apre en der seus lu cros e bens. A con tri bu i ção pri -
má ria da DEA à im ple men ta ção de nos sa es tra té gia
in ter na ci o nal an ti nar có ti cos con su ma-se por meio
dos 77 es cri tó ri os que man tém em 57 pa í ses pelo
mun do.“

Os car téis co lom bi a nos pos su em, hoje, no tá ve -
is ní ve is de efi ciên cia na ex tra ção de hi dro clo ri dra to
de co ca í na das fo lhas de coca. Le van ta men tos da
DEA in di cam que, com isso, só es ses car téis con se -
gui ram pro du zir 580 to ne la das mé tri cas de co ca í na
(pó e pas ta) no ano pas sa do, isto é, 580 mil qui los da
dro ga! 

No mes mo pe río do, os tra fi can tes pe ru a nos te ri -
am pro du zi do 145 to ne la das e os bo li vi a nos, 43 to ne -
la das. Por tan to, em 2000, os três pa í ses
sul-americanos po dem ter co lo ca do no mer ca do con -
su mi dor o to tal de 768 to ne la das de co ca í na em pas ta 
ou re fi na da. Isso sig ni fi ca fa tu ra men to de, no mí ni mo,
20 bi lhões de dó la res em ape nas um ano.

Tais da dos co in ci dem com as pes qui sas re a li za -
das pela Co mis são Inte ra me ri ca na para o Con tro le
do Abu so de Dro gas (CICAD), per ten cen te à Orga ni -
za ção dos Esta dos Ame ri ca nos (OEA) e res pon sá vel
por ou tra des co ber ta alar man te: o gran de in cre men to
no trá fi co de dro gas sin té ti cas – an fe ta mi nas, me tan -
fe ta mi nas, ben zo di a ze pi nas e ou tras, como o ”êx ta se“ 
e o LSD – en tre 1997 e 1999, em todo o con ti nen te
ame ri ca no. O CICAD de tec tou tam bém au men to de
32% no con su mo de ma co nha no mes mo pe río do. E,
como se sabe, a ma co nha é ge ral men te por ta de en -
tra da para o uso de dro gas pe sa das.

Há um cres cen te fa tor – a ques tão po lí ti ca – a di -
fi cul tar o com ba te ao nar co trá fi co in ter na ci o nal des de 
que, há mais de vin te anos, um car tel da Co lôm bia
pro cla mou a co ca í na como ”a bom ba atô mi ca bran ca
da Amé ri ca La ti na con tra os Esta dos Uni dos“. Em
épo ca mais re cen te, or ga ni za ções guer ri lhe i ras co -
lom bi a nas de mons tra ram a atu a li da de des se es drú -
xu lo con ce i to, quan do pas sa ram a dar pro te ção aos
nar co tra fi can tes. 

Na Co lôm bia, a ”in dús tria“ e o ”co mér cio“ clan -
des ti nos de en tor pe cen tes ali a ram-se a par ti dos de
opo si ção in te res sa dos em de ses ta bi li zar o país para
to mar o po der. Essa ali an ça – cha ma da ”nar co po lí ti -
ca“ – ro bus te ceu-se nos úl ti mos cin co anos, di an te da
vul ne ra bi li da de dos for ne ce do res de fo lhas e pas ta de 
coca pe ru a nos e bo li vi a nos de mons tra da na dé ca da
pas sa da, quan do se trans for ma ram em alvo de in ten -
sa re pres são po li ci al-militar, com a par ti ci pa ção dos
Esta dos Uni dos. O pre ço da ar ro ba de fo lhas de coca, 
isto é, 11,5 qui los, che gou a sal tar de 5 para 30 dó la -
res em pou cos me ses. Assim, os car téis de ci di ram
trans fe rir gran de par te do cul ti vo para a re gião co lom -
bi a na con tro la da pe las Farc (For ças Arma das Re vo -
lu ci o ná ri as da Co lôm bia), o mais an ti go mo vi men to
guer ri lhe i ro da que le país, com ações re gis tra das já
em 1961.

As Farc e seus ini mi gos – as Uni da des de Au to -
de fe sa da Co lôm bia (UAC) – re ce bem ”im pos tos“ dos
nar co tra fi can tes para lhes ga ran tir se gu ran ça e im pu -
ni da de. Por isso, os car téis con ti nu am a acu mu lar
enor mes lu cros e o di nhe i ro en tre gue aos guer ri lhe i -



ros é por eles em pre ga do na com pra de ar mas, mu ni -
ções e ou tros su pri men tos bé li cos.

As Farc ali men tam po de ro so ”lobby“ in ter na ci o -
nal. Che ga ram a ins ta lar, em 1999, uma ”re pre sen ta -
ção di plo má ti ca in for mal“ em Bra sí lia, de sig nan do um 
de seus co man dan tes, Her nan Ra mi rez, de 56 anos
de ida de, como ”em ba i xa dor“. Além dis so, man têm no 
Bra sil, há cin co anos, Oli vé rio Me di na como re pre -
sen tan te de sua Co mis são Inter na ci o nal.

Hoje, o nar co trá fi co é par te in te gran te da guer ra
ci vil co lom bi a na. Por isso, a aju da de todo tipo que os
Esta dos Uni dos pres tam à Co lôm bia en fren ta atu al -
men te, tal vez, seu ma i or de sa fio: como dar com ba te
ao trá fi co sem exa cer bar o con fli to lo cal, que pode
ame a çar a es ta bi li da de re gi o nal? Esse as pec to do
pro ble ma pa re ce es tar ca u san do mu i ta pre o cu pa ção
ao go ver no nor te-americano. Há no Ca ri be e Amé ri ca
Cen tral quem veja – e até ten te fo men tar – a pos si bi li -
da de de a Co lôm bia trans for mar-se num ”Vi et nã la ti -
no-americano“, como já que ria o ma i or car tel de dro -
gas co lom bi a no de 20 anos atrás.

A si tu a ção é tão alar man te que, em ju lho do ano
pas sa do, os EUA cri a ram um ”pa co ta ço“ de as sis tên -
cia ao pro je to go ver na men tal co lom bi a no cha ma do
”Pla no Co lôm bia“. No to tal, fo ram des ti na dos à Co -
lôm bia 1 bi lhão e 300 mi lhões de dó la res. Se gun do a
do ta ção or ça men tá ria apro va da pelo Con gres so nor -
te-americano, esse di nhe i ro ser vi rá ”aos es for ços go -
ver na men ta is co lom bi a nos no com ba te ao nar co trá fi -
co, no in cre men to da im po si ção da lei, na pro te ção
dos di re i tos hu ma nos, na ex pan são do de sen vol vi -
men to eco nô mi co, na re for ma do sis te ma ju di ciá rio e
na pro mo ção da paz.“ Além des sa aju da, os EUA con -
ti nu a rão a pro mo ver os de ma is pro gra mas an ti nar có -
ti cos que já re a li za vam na Co lôm bia, com a sig ni fi ca ti -
va apli ca ção de mais 330 mi lhões de dó la res.

O foco ge o grá fi co ini ci al do ”Pla no Co lôm bia“ é
o de par ta men to (es ta do) de Pu tu ma yo, no sul co lom -
bi a no, onde se lo ca li zam as ma i o res plan ta ções de
coca e pa pou la e ope ram em ma i or nú me ro os gru pos 
in sur re tos mais po de ro sos. Ali, os nor te-americanos
es tão pro por ci o nan do su por te di re to a pro je tos de de -
sen vol vi men to al ter na ti vo, como a subs ti tu i ção pa cí fi -
ca do plan tio de coca e pa pou la. Mas, os la vra do res
que ade rem à subs ti tu i ção cor rem o ris co de ex ter mí -
nio, como se tem vis to pe las mons tru o sas cha ci nas
dos úl ti mos tem pos.

A po lí cia e as for ças ar ma das co lom bi a nas es -
tão re ce ben do equi pa men tos, tre i na men to e as sis -
tên cia téc ni ca para au men tar a ca pa ci da de de er ra di -
ca ção de plan ta ções ilí ci tas e de ope rar con tra os nar -

co tra fi can tes. Essa aju da com pre en de ain da o tre i na -
men to e equi pa men to de uma Bri ga da Anti nar có ti cos, 
com 2.900 in te gran tes. O se gun do ba ta lhão des sa
Bri ga da com ple tou o tre i na men to em de zem bro de
2000 e já se tor nou ope ra ci o nal, ao lado do pri me i ro
ba ta lhão, que se en con tra em ati vi da de des de 1999.

Ape sar de toda a mo vi men ta ção po li ci al e mi li -
tar, fo ram de tec ta das no vas plan ta ções clan des ti nas
no ano pas sa do, em áre as sob do mí nio de ou tro mo -
vi men to guer ri lhe i ro, me nor que as Farc e au to de no -
mi na do de Exér ci to de Li ber ta ção Na ci o nal (ELN). O
fato é que, no ter ri tó rio co lom bi a no, a vi ra da do sé cu lo 
re gis trou um au men to de 11% nas áre as de cul ti vo,
hoje abran gen tes de 136.200 hec ta res, ape sar de to -
das as au tên ti cas ope ra ções de guer ra de sen ca de a -
das con tra o nar co trá fi co e as or ga ni za ções guer ri lhe -
i ras que lhe dão apo io.

Enquan to isso, nas re giões an di nas do Peru e
Bo lí via, con ti nu am as ações apo i a das pe los EUA
para er ra di car ou, pelo me nos, di mi nu ir as áre as de
cul ti vo. Dá-se ên fa se à subs ti tu i ção da coca por café,
ca cau e ou tros pro du tos agrí co las, sob o nome de De -
sen vol vi men to Alter na ti vo. A re u nião ina u gu ral do Co -
mi tê Andi no para o De sen vol vi men to Alter na ti vo
acon te ceu em Lima, há um ano. No fi nal de 2000, as
plan ta ções de coca an di nas per ma ne ci am no mes mo
pa ta mar em que es ta vam des de 1998 e 1999, quan do 
di mi nu í ram dras ti ca men te. Na épo ca, só no Peru, a
que da foi de 26%, mas a um cus to res pe i tá vel: em um
mês – agos to de 1999 –, os EUA de sem bol sa ram 52
mi lhões de dó la res como, ape nas, uma par ce la dos
pro gra mas de aju da.

As ações an ti dro ga na que les pa í ses an di nos
pa re cem es tar ob ten do mais êxi to do que na Co lôm -
bia, pois, no ano pas sa do, o au men to das áre as de
plan tio fi cou em me nos de 2%. As plan ta ções con ti nu -
am a ocu par en tre 183.000 e 185.000 hec ta res dos
so los pe ru a no e bo li vi a no. 

Mas, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, e
aqui en tre nós, os bra si le i ros, como anda essa si tu a -
ção in fer nal?

Prin ci pal men te nas gran des ci da des, como São
Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, o trá fi co do més ti co vem au -
men tan do ano a ano, da mes ma for ma que a ”la va -
gem“ de di nhe i ro, ti pi fi ca da como cri me des de 1998.
A par tir de 1999, to das as en ti da des fi nan ce i ras – e
até jo a lhe ri as – de vem man ter re gis tro e co mu ni car
ao go ver no qua is quer ope ra ções sus pe i tas de ”la va -
gem“. Por con ta das co mu ni ca ções fe i tas no ano pas -
sa do, di ver sas con tas ban cá ri as e bens fo ram blo que -
a dos pela jus ti ça.



No Rio, a ên fa se do trá fi co ain da está na co ca í -
na em pó. Em São Pa u lo, ain da é do ”crack“, a pior for -
ma do al ca lói de: pe dras para fu mar, ob ti das me di an te
tra ta men to da pas ta de coca ou do clo ri dra to com bi -
car bo na to de só dio. De qual quer for ma, o nar co trá fi co 
con ti nua in ti ma men te re la ci o na do, como não po de ria
de i xar de ser, com a cri mi na li da de vi o len ta e seu ir -
mão gê meo, o trá fi co de ar mas.

Re al men te, con ti nu a mos a ser país de trân si to
da dro ga re fi na da ou em pas ta que se gue para os
Esta dos Uni dos e Eu ro pa, bem como da ma té -
ria-prima des pa cha da dos pa í ses an di nos para os la -
bo ra tó ri os co lom bi a nos. Além dis so, so mos gran de
pro du tor de pre cur so res quí mi cos es sen ci a is ao re fi -
no da co ca í na. Entre tan to, a sim ples exis tên cia de al -
gu mas plan ta ções de epa du – a ”coca“ bra si le i ra –,
em meio à flo res ta ama zô ni ca, e de ma co nha, no Nor -
des te, não pode equi pa rar-nos aos pa í ses pro du to -
res, como Co lôm bia, Peru e Bo lí via, no caso da co ca í -
na, e Pa ra guai, no da ma co nha.

Ain da quan to aos pro du tos quí mi cos con tro la -
dos, a le gis la ção bra si le i ra atri bui sua fis ca li za ção ao
DPF e obri ga as em pre sas do ramo a re gis trar e co -
mu ni car a pro du ção, trans por te, ar ma ze na men to e
co mer ci a li za ção de 11 ti pos con si de ra dos pre cur so -
res. Ou tros 24 pro du tos tam bém po de rão en trar na re -
la ção dos con tro la dos, em bre ve. A le gis la ção na ci o -
nal nes se cam po ad qui riu ma i or im por tân cia prá ti ca
quan do, em 1999, por de cre to le gis la ti vo, o Con gres -
so Na ci o nal bra si le i ro apro vou o tex to do Acor do de
Co o pe ra ção para Impe dir o Uso Ile gal de Pre cur so res 
e Subs tân ci as Qu í mi cas Essen ci a is para o Pro ces sa -
men to de Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi -
cas, ce le bra do en tre o Go ver no bra si le i ro e o Go ver no 
da Re pú bli ca da Co lôm bia, em Car ta ge na de Índi as,
dois anos an tes. 

A re pres são da Po lí cia Fe de ral aos tra fi can tes
des do bra-se nas ações das po lí ci as es ta du a is com
ela con ve ni a das para exe cu tar esse tra ba lho. Mas,
ain da não há es ta tís ti ca do que foi apre en di do pe los
Esta dos no ano de 2000. Por sua con ta, a Po lí cia Fe -
de ral re a li zou 1.240 pri sões de nar co tra fi can tes e
apre en deu 4 to ne la das mé tri cas de co ca í na, além de
125 to ne la das de ma co nha, bem mais do que em
1999, quan do ex pro pri a ra 54,96 to ne la das. Um la bo -
ra tó rio clan des ti no foi des man te la do.

Gra ças à le gis la ção ba i xa da em 1999, mu i tos
bens apre en di dos du ran te ações an ti dro gas pas sa -
ram a ser uti li za dos ime di a ta men te pelo DPF nas ati -
vi da des sub se quen tes. Nes sa si tu a ção, fi ca ram 10
aviões; 303 au to mó ve is, ca mi nhões e bar cos; e 143

ar mas de fogo. Ou tros bens fo ram le i lo a dos e o di -
nhe i ro ob ti do tam bém está fi nan ci an do o com ba te
aos tra fi can tes.

Entre as or ga ni za ções es ta du a is que mais se
têm des ta ca do na luta an ti tó xi cos está o De par ta -
men to de Inves ti ga ções so bre Nar có ti cos (DENARC), 
da Po lí cia Ci vil do Esta do de São Pa u lo. Sua es tru tu ra 
– mo de lo para ór gãos se me lhan tes no País – com -
pre en de a pre ven ção e a re pres são, pois pos sui o
Gru po de Apo io e Pro te ção à Esco la (GAPE), a Di vi -
são de Pre ven ção e Edu ca ção (DIPE), a Di vi são de
Inte li gên cia e Apo io Po li ci al (DIAP) e a Di vi são de
Inves ti ga ções so bre Entor pe cen tes (DISE). Aliás,
São Pa u lo sem pre deu exem plo no com ba te ao nar -
co trá fi co des de a dé ca da de 50. Nes sa épo ca, na qual 
co me çou a es ca la da das dro gas pe sa das no Bra sil,
foi ins ta la da a pri me i ra re par ti ção do gê ne ro em solo
bra si le i ro, o an ti go Se tor de Entor pe cen tes do De par -
ta men to de Inves ti ga ções (DI), em brião de toda a es -
tru tu ra es pe ci a li za da da Po lí cia Ci vil pa u lis ta que se
se guiu.

O Bra sil deve en fren tar – e está pro cu ran do en -
fren tar – a gra ve si tu a ção cri a da pelo nar co trá fi co em
mais de 3.000 qui lô me tros de nos sas fron te i ras com
pa í ses pro du to res, prin ci pal men te a Co lôm bia. No
ano pas sa do, a Po lí cia Fe de ral con cen trou es for ços
na re gião oes te da Ama zô nia. Deu con ti nu i da de às
ações de sen vol vi das des de 1997 por meio de duas
gran des ope ra ções, uma das qua is si gi lo sa, en glo -
ban do es for ços con jun tos com o Peru e a Co lôm bia.
Hou ve ain da a Ope ra ção XXI, que uniu ações bra si le -
i ras e pe ru a nas bi la te ral men te.

São evi den tes as di fi cul da des para mo ni to rar a
imen si dão ama zô ni ca, o que fa ci li ta o trans por te de
nar có ti cos por ar e pelo am plo sis te ma flu vi al. A ma i or
par te da co ca í na e he ro í na vin das da Co lôm bia e do
Peru se gue para os Esta dos Uni dos e ou tros pa í ses,
prin ci pal men te via Ma ca pá e Be lém, im por tan tes en -
tron ca men tos das ro tas flu vi a is, ma rí ti mas e aé re as
do nar co trá fi co.

Ao im ple men tar a Ope ra ção Co bra (de ”Co lôm -
bia-Brasil“) no nor te da re gião ama zô ni ca, em se tem -
bro úl ti mo, com du ra ção pre vis ta de três anos, de ses -
ti mu la mos ações das nar co guer ri lhas em mais de
2.500 qui lô me tros de fron te i ra pou co po vo a da e in va -
sões de nos so ter ri tó rio por es ses gru pos ar ma dos.
Essa ope ra ção co me çou em um mo men to de de fi ni -
ção das atri bu i ções da Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro -
gas (SENAD) e do Mi nis té rio da Jus ti ça, prin ci pal -
men te com re la ção ao De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral (DPF). Fi cou de fi ni da a res pon sa bi li da de di re ta



da Po lí cia Fe de ral na re pres são e a da SENAD na re -
du ção da de man da por meio de ações pre ven ti vas e
de re cu pe ra ção de dro ga dos.

A Ope ra ção Co bra en vol ve re cur sos do DPF
com apo io de ex pres si vos con tin gen tes e equi pa men -
tos das For ças Arma das. Va le-se tam bém dos me i os
ele trô ni cos, es pe ci al men te ra dar, pro por ci o na dos
pelo Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia (SIVAM),
em bo ra ain da não cons tru í do in te gral men te. Assim,
além das ações ter res tres, há per ma nen te mo ni to ra -
men to do es pa ço aé reo para de tec tar vôos ile ga is.

Tam bém os mi nis té ri os de Re la ções Exte ri o res
e da Jus ti ça, a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
(ABIN), o IBAMA (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) e o COAF
(Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras, ór -
gão go ver na men tal que cu i da da re pres são à ”la va -
gem“ de di nhe i ro) par ti ci pa ram do pla ne ja men to da
ope ra ção e con ti nu am a ela li ga dos. Agen tes da DEA
fo ram con vi da dos a acom pa nhar os po li ci a is e mi li ta -
res bra si le i ros como ob ser va do res.

Ten do ex pos to o pa no ra ma que aca bo de des -
cre ver, va mos nos pre o cu par ago ra com o pro ces so
le gis la ti vo em cur so no Con gres so Na ci o nal para do -
tar o País de uma nova lei so bre en tor pe cen tes em
subs ti tu i ção à de n.E 6.368, em vi gor des de 21 de ou -
tu bro de 1976. Com al gu mas mo di fi ca ções fe i tas ao
lon go do tem po, esse di plo ma le gal nor ma ti za a pre -
ven ção e o tra ta men to, os cri mes e as pe nas, os pro -
ce di men tos ju di ci a is, a ins tru ção cri mi nal e a co o pe -
ra ção in ter na ci o nal.

Vin te anos de po is da vi gên cia des sa lei, o ilus tre 
De pu ta do Fe de ral Eli as Mu rad, mé di co e re no ma do
es pe ci a lis ta na área, apre sen tou pro je to iden ti fi ca do
como PLC n.E 105/96. Apro va do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, essa pro po si ção tra mi ta no Se na do des de
1997, quan do o pre cla ro se na dor Lú cio Alcân ta ra
apre sen tou ou tro pro je to com o mes mo pro pó si to.
Este é o PLS n.E 105/96 e pas sou a tra mi tar em con -
jun to com o an te ri or.

Em maio de 1998, tive a hon ra de re la tar o as -
sun to na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia (CCJ) do Se na do. Opi nei pela apro va ção da nova
Lei Anti dro gas, na for ma de um subs ti tu ti vo que apre -
sen tei dia 27 da que le mês.

O subs ti tu ti vo foi aco lhi do pe los mem bros da
CCJ e en vi a do ao Ple ná rio para dis cus são em tur no
úni co. Esta va nes se eta pa da tra mi ta ção quan do, a
re que ri men to do se na dor Edu ar do Su plicy, em de -
zem bro de 1998, foi re me ti do à Co mis são de Edu ca -
ção, onde se en con tra.

Como re la tor dos pro je tos na CCJ, lem brei que
am bas as pro pos tas fun da men tam-se em ar ti gos da
Cons ti tu i ção Fe de ral que, en tre ou tras co i sas, au to ri -
zam a edi ção de lei or di ná ria dis pon do so bre a pri va -
ção ou res tri ção da li ber da de, per da de bens, mul ta,
pres ta ção so ci al al ter na ti va e sus pen são ou in ter di -
ção de di re i tos. Mas, em bo ra des ti na dos à mes ma fi -
na li da de e se jam con ver gen tes, di fe rem em tó pi cos
de re le vo, como, por exem plo, re la ti va men te à quan ti -
fi ca ção das dro gas para dis tin ção en tre o sim ples uso
e o trá fi co.

Além dis so, aco lhi co la bo ra ções ofe re ci das por
di ver sas en ti da des in te res sa das na ma té ria, en tre as
qua is re pre sen ta ti vos seg men tos da Ma gis tra tu ra e
do Mi nis té rio Pú bli co, Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, Po lí cia Fe de ral, União dos Ju ris tas Ca tó li cos, Gru -
po de Blu me nau, Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do 
Esta do de São Pa u lo, Po lí cia Ci vil do Esta do de São
Pa u lo, Con se lho de Se gu ran ça Pú bli ca do Co de sul
(Esta dos do Rio Gran de do Sul, Pa ra ná, San ta Ca ta ri -
na e Mato Gros so do Sul) e Aca de mia de Po lí cia Ci vil
do Dis tri to Fe de ral.

Com o aco lhi men to de su ges tões, sur gi ram no -
vos ve to res nem sem pre con ver gen tes com as di re tri -
zes ini ci a is tra ça das nos pro je tos. Algu mas di fe ren ças 
en tre as duas pro po si ções acen tu a ram-se. Por exem -
plo, quan to à am pli tu de do con ce i to so bre o que são
dro gas ilí ci tas ou quan to à in clu são da ori en ta ção es -
co lar nos três gra us de en si no en tre as me di das de
pre ven ção.

No art. 7º, sur giu a pri me i ra di ver gên cia de re le -
vo. O PLC nº 105/96 ba se ia-se no art. 231 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral para res sal var o que ele dis põe com
re la ção às ter ras in dí ge nas, ten do em vis ta a cul tu ra
de plan tas que sir vam à com po si ção de dro gas ilí ci -
tas. O PLS nº 154/97 só ace i ta o plan tio se hou ver au -
to ri za ção for mal do Mi nis té rio da Sa ú de. Em ou tras
pa la vras, o au tor do PLS nº 154/97 não in fe riu qual -
quer apo io cons ti tu ci o nal ao cul ti vo, por in dí ge nas, de
plan tas que sir vam à fa bri ca ção de dro gas ou que,
com a ca rac te rís ti ca de ile ga li da de, pos sam ser di re -
ta men te con su mi das.

O § 1º do art. 11 do PLS nº 154/97 so freu in ver -
são de or dem para que a fa mí lia do usuá rio seja con -
vo ca da a au xi li ar no seu tra ta men to, por quan to no
PLC nº 105/96 a fa mí lia é cre do ra e, si mul ta ne a men -
te, de ve do ra de as sis tên cia. 

No art. 12 do PLS nº 154/97 (trá fi co), o mí ni mo
da pena é ele va do de 3 para 6 anos de re clu são. As
pe nas pre vis tas no art. 14 (fun dar, fi nan ci ar gru po
etc.) fo ram re du zi das, com o que seu au tor me lhor ob -



ser vou a do si me tria e pôde com pa ti bi li zar a con du ta
ali pre vis ta com as de mes ma na tu re za, tra ta das na
uni ver sa li da de do tex to. 

O in ci so III do art. 18 (me di das edu ca ti vas) di fe -
re do dis po si ti vo do PLC nº 105/96, ape nas por que
pre vê in ter na ção em es ta be le ci men to psi quiá tri co. O
in ci so IV do art. 18 au to ri za a sus pen são por um ano,
e não por ape nas seis me ses, da li cen ça para di ri gir
ve í cu lo, e o in ci so V pro põe a cas sa ção (em lu gar de
sus pen são) do por te de arma, em qual quer dos ca -
sos, em ra zão do con su mo de dro gas. 

O § 2º do art. 18 do PLS nº 154/97 fi xou em 50
gra mas a quan ti da de ca paz de iden ti fi car o usuá rio,
mas não cor re la ci o na su fi ci en te men te essa prá ti ca
com o dis pos to no art. 17, re la ti va men te ao uso. 

O art. 24 do PLS nº 154/97 in clu iu, acer ta da -
men te, a Lei de Exe cu ção Pe nal en tre as nor mas
sub si diá ri as da nova lei an ti dro gas. Em con tra par ti -
da, o aco lhi men to do se gre do de jus ti ça por am bos
os pro je tos (arts. 25 do PLS nº 154/97 e 26 do PLC
nº 105/96) não pa re ce me di da cor re ta. De fato, con -
quan to se deva man ter a pro i bi ção de di vul ga ção
dos va lo res, para evi tar a equí vo ca trans mis são de
ima gem po si ti va, de que o trá fi co ilí ci to cons ti tui
mer ca do rico e atra ti vo, mal gra do os ris cos, a con -
du ta do usuá rio de dro gas não me re ce si gi lo pro ces -
su al, vis to que essa con du ta se ca rac te ri za como
an ti-social.

O § 1º do art. 26 do PLS nº 154/97 de i xou de
fa zer re fe rên cia ex pres sa à au tu a ção, como con di -
ção ao re co lhi men to da fi an ça, que fi cou ape nas im -
plí ci ta, e, no art. 29, me lhor se ria a re fe rên cia di re ta
aos au tos do in qué ri to.

De ver-se-ia aco lher tam bém o dis pos to no art.
39 do PLS nº 154/97, in clu in do-se, po rém, como ra -
zão para o se qües tro ou a in dis po ni bi li da de de bens, 
os cri mes ti pi fi ca dos nos arts. 12, 13, 14 e 15.

Assim sen do, con clui que os pro je tos são com -
ple men ta res. Aca tei-os na for ma de um subs ti tu ti vo,
que po de rá trans for mar-se na nova Lei Anti dro gas
quan do vol tar da Co mis são de Edu ca ção para o
Ple ná rio. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, di zer
que o nar co trá fi co é um fla ge lo mun di al e uma
mons tru o si da de tor nou-se lu gar co mum. Entre tan to,
di fi cil men te se en con tram pa la vras mais ade qua das
para qua li fi car os emis sá ri os da mor te e da de gra -
da ção so ci al que o in te gram.

Encer ro meu pro nun ci a men to, lem bran do as
pa la vras do ilus tre Se cre tá rio Ge ral da Inter pol: o

nar co trá fi co põe em pe ri go to dos os ci da dãos e
cons ti tui uma gra ve ame a ça à so bre vi vên cia da de -
mo cra cia.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com pre o cu pa ção
que ocu po esta tri bu na para re gis trar no ti ciá rio ve i cu -
la do pela im pren sa in ter na ci o nal, se gun do o qual nos
úl ti mos três anos au men tou de 30 para 41 os pa í ses
que es tão uti li zan do cri an ças como sol da dos em
guer ras, mis sões mi li ta res di ver sas e con fli tos ci vis.

Esse nú me ro de cri an ças che ga a 300 mil. Tal
in for ma ção faz par te de um re la tó rio di vul ga do no úl ti -
mo dia 12 por uma co a li zão in ter na ci o nal de en ti da -
des cri a da para pôr fim ao uso de cri an ças como sol -
da dos. Se gun do o re la tó rio, a Áfri ca é o con ti nen te
que mais se uti li za de cri an ças como sol da dos. 

A es ti ma ti va é de que, na que le con ti nen te, o nú -
me ro de sol da dos mi rins che gue a mais de 120 mil. A
si tu a ção mais alar man te é a da Bir mâ nia, com 50 mil.
O nú me ro de cri an ças usa das como sol da dos está di -
re ta men te re la ci o na do às guer ras ci vis. Na Áfri ca,
elas são obri ga das a vi gi ar mi nas de pe tró leo e di a -
man tes que os re bel des afri ca nos usam para fi nan ci -
ar suas ações. 

Aqui, na nos sa Amé ri ca do Sul, na vi zi nha Co -
lôm bia, onde os con fli tos per ma ne cem cons tan tes, o
nú me ro de cri an ças sol da dos tam bém se man tém
alto. Usa das nas li nhas de fren te dos com ba tes, elas
tra ba lham tam bém como car re ga do res e es cra vos
se xu a is.

”Sem pre que po dem apon tar uma AK-47, as cri -
an ças, por me no res que se jam, são con ver ti das por
seus su pe ri o res em as sas si nos efi ca zes“ – dis se a
por ta-voz da Co a li zão, Ju dit Are nas.

Se gun do o re la tó rio, os pa í ses con ti nu am in fe -
liz men te re cru tan do cri an ças para o com ba te de vi do
às “suas qua li da des in fan tis que os fa zem ba ra tos,
pres cin dí ve is e fá ce is de tre i nar para que ma tem sem
te mor e obe de çam sem ques ti o nar”. A co a li zão de en -
ti da des que de nun cia essa si tu a ção, se di a da em Lon -
dres, re ú ne vá ri os gru pos de di re i tos hu ma nos, en tre
eles a Anis tia Inter na ci o nal, Hu man Rights Watch e
World Vi si on Inter na ti o nal. 

Sr. Pre si den te, como diz Gaça Ma chel, es pe ci a -
lis ta do se cre tá rio-geral da Orga ni za ção das Na ções
Uni das (ONU), “a guer ra vi o la to dos os di re i tos de
uma cri an ça ...o di re i to à vida, o di re i to de es tar com a
fa mí lia e com a co mu ni da de, o di re i to à sa ú de, o di re i -
to ao de sen vol vi men to da per so na li da de e o di re i to à
pro te ção e à edu ca ção.“



A guer ra é uma re a li da de diá ria para mi lhões de
cri an ças. Algu mas ja ma is co nhe ce ram ou tro tipo de
vida, cres cen do no meio de guer ras ci vis, guer ri lhas
ou lon gas ocu pa ções de um exér ci to es tran ge i ro.
Para ou tras, o mun do de re pen te é vi ra do de ca be ça
para ba i xo, quan do in va sões ou lim pe zas ét ni cas os
obri gam a to mar a es tra da como re fu gi a dos ou pes -
so as des lo ca das, mu i tas ve zes se pa ra das de suas fa -
mí li as. 

Mi lha res de las são mor tas, in ca pa ci ta das ou fi -
cam ór fãs. Mu i tas mais mor rem ou so frem de fome ou
des nu tri ção, ou fal ta de água lim pa, con di ções sa ni tá -
ri as ou cu i da dos mé di cos. Mu i tas fi cam tra u ma ti za -
das ao tes te mu nhar mor tes bru ta is e ver vi o lên cia,
medo e so fri men to ao seu re dor. E cen te nas de mi lha -
res de cri an ças em todo o mun do são obri ga das a
par ti ci par da ma tan ça. A guer ra é uma re a li da de diá -
ria para mi lhões de cri an ças. 

Algu mas ja ma is co nhe ce ram ou tro tipo de vida,
cres cen do no meio de guer ras ci vis, guer ri lhas ou lon -
gas ocu pa ções de um exér ci to es tran ge i ro. Para ou -
tras, o mun do de re pen te é vi ra do de ca be ça para ba i -
xo, quan do in va sões ou lim pe zas ét ni cas os obri gam
a to mar a es tra da como re fu gi a dos ou pes so as des lo -
ca das, mu i tas ve zes se pa ra das de suas fa mí li as. Mi -
lha res são mor tas, in ca pa ci ta das ou fi cam ór fãs. Mu i -
tas mais mor rem ou so frem de fome ou des nu tri ção,
ou fal ta de água lim pa, con di ções sa ni tá ri as ou cu i da -
dos mé di cos. Mu i tas fi cam tra u ma ti za das ao tes te mu -
nhar mor tes bru ta is e ver vi o lên cia, medo e so fri men -
to ao seu re dor. E cen te nas de mi lha res de cri an ças
em todo o mun do são obri ga das a par ti ci par da ma -
tan ça. 

As cri an ças nem sem pre são ví ti mas aci den ta is
da car ni fi ci na. Algu mas são de li be ra da men te mor tas
por for ças de se gu ran ça e gru pos de opo si ção ar ma -
da, quer como re ta li a ção, quer para pro vo car a ira de
co mu ni da des ri va is. Algu mas, es pe ci al men te me ni -
nas, são es co lhi das para abu sos se xu a is. Mu i tas são
mor tas e tor tu ra das por ca u sa do lu gar onde vi vem,
ou por ca u sa de po lí ti ca, re li gião ou da ori gem ét ni ca
de sua fa mí lia. 

Por ou tro lado, é de bom au gú rio sa ber que, aqui 
no Bra sil, o Go ver no Bra si le i ro re a fir mou no úl ti mo dia 
11, para a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
(OIT), o seu apo io ao fim do tra ba lho in fan til. No Bra -
sil, os me no res de 16 anos es tão pro i bi dos de tra ba -
lhar. Esse li mi te de ida de já está pre vis to em nos sa
Cons ti tu i ção Fe de ral e che gou a ser apre sen ta do an -
tes à OIT, com uma ex ce ção ape nas para os me no res 
apren di zes, em uma fa i xa etá ria de 14 aos 16 anos.

A en ti da de pe diu ao Go ver no bra si le i ro que op -
tas se por uma ida de ente 14 e 16 anos exa ta men te
para po der mos ra ti fi car, pe ran te a co mu ni da de in ter -
na ci o nal, a Con ven ção 138, que tra ta da ida de mí ni -
ma para o tra ba lho. Assim, há pou co mais de um mês, 
as au to ri da des bra si le i ras re u ni ram re pre sen tan tes
dos em pre ga do res, dos em pre ga dos, do Con se lho
Na ci o nal dos di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te
(Co nan da) e do Fó rum Na ci o nal de Pre ven ção e Erra -
di ca ção do Tra ba lho Infan til para se cer ti fi ca rem de
que a ra ti fi ca ção da Con ven ção 138, com ida de mí ni -
ma de 16 anos, não pre ju di ca ria a apren di za gem aos
14 anos.

Com mu i ta pro pri e da de, o di re tor in ter na ci o nal
da OIT no Bra sil, Ja i me Be zer ra, elo gi ou a de ci são
bra si le i ra e afir mou que o nos so país con se guiu, nos
úl ti mos anos, vá ri os avan ços na ba ta lha con tra o tra -
ba lho in fan til, fla ge lo so ci al ain da pre sen te en tre nós.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é bem
ver da de que a ida de de 16 anos está lon ge de ser, na
prá ti ca, o li mi te para os ado les cen tes bra si le i ros in -
gres sa rem no mer ca do de tra ba lho. Essa re a li da de é
mu i to mais evi den te quan do olha mos as cri an ças
ven den do chi cle tes e ou tros pro du tos nas ruas de
nos sas ci da des, es pe ci al men te nos cru za men tos das 
vias pú bli cas e sob os se má fo ros.

Sa be mos, pois, das di fi cul da des que te re mos,
no Bra sil, de fa zer cum prir em to das as re giões e ca -
ma das so ci a is a Con ven ção 138. Nem por isso de ve -
mos es mo re cer na luta em fa vor da con ti nu i da de da
im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas em prol das cri -
an ças e ado les cen tes, dan do-lhes edu ca ção, sa ú de e 
am pa ro na es tru tu ra so ci al e fa mi li ar.

É bem ver da de que, aqui, con fli tos éti cos, re li gi -
o sos ou guer ra ci vil não cons ti tu em pro ble ma. A ques -
tão prin ci pal, nos nos sos cen tros ur ba nos, prin ci pal -
men te, está na cres cen te uti li za ção de me ni nos e me -
ni nas no trá fi co. Esse é o nos so gran de fla ge lo so ci al,
que, as sim como o tra ba lho in fan til e a ex clu são so ci -
al, deve tam bém ser com ba ti do por meio da atu a ção
in ci si va das au to ri da des com pe ten tes.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a esta
Tri bu na para pro ce der ao re gis tro de dois fa tos que
con si de ro so bre ma ne i ra aus pi ci o sos. O pri me i ro
tema diz res pe i to à re a li za ção de mais um en con tro
re gi o nal do meu Par ti do, o PMDB, des ta vez no Mu ni -
cí pio de For mo sa, nes te sá ba do. É mo ti vo de gran de
sa tis fa ção ver a fa mí lia pe e me de bis ta de Go iás, cada



vez mais re vi go ra da e for te, re u ni da em um mu ni cí pio
tão im por tan te do Entor no do Dis tri to Fe de ral, re gião
pela qual man te nho in ques ti o ná vel aten ção e para
onde já pude di re ci o nar con si de rá vel nú me ro de
obras e re cur sos ne ces sá ri os para o seu de sen vol vi -
men to. 

O se gun do as sun to que me faz ocu par a Tri bu na 
nes ta opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, tam bém está re la ci o na do a For mo sa e Mu ni cí -
pi os vi zi nhos. Tra ta-se de um tra ba lho de lar go al can -
ce, as sen ta do no es for ço so li dá rio de di ver sas ins ti tu i -
ções e de es fe ras do Po der Pú bli co, a atin gir uma
gran de área ge o grá fi ca e de ele va da den si da de po pu -
la ci o nal: o Entor no do Dis tri to Fe de ral, re gião de enor -
mes po ten ci a li da des, mas que ain da se vê mer gu lha -
da em múl ti plos e gra ves pro ble mas.

A cons ciên cia de que algo de ve ria ser fe i to para
co or de nar o de sen vol vi men to des sa re gião, rá pi da e
de sor de na da men te ocu pa da por imen sas le vas de
mi gran tes atra í das pela cons tru ção de Bra sí lia e pe -
las opor tu ni da des que a nova Ca pi tal lhes po de ria
ofe re cer, le vou o Con gres so Na ci o nal a pro por me di -
das ob je ti vas que, mi ni mi zan do as ma ze las so ci a is
de ri va das des se pro ces so de aden sa men to po pu la -
ci o nal de uma área se cu lar men te pou co ha bi ta da,
per mi tis sem o de sen vol vi men to sus ten tá vel des sa
par te do Ter ri tó rio Na ci o nal.

O es for ço par la men tar ma te ri a li zou-se, em fe ve -
re i ro de 1998, com a pro mul ga ção da Lei Com ple -
men tar N.º 94, que ins ti tu iu a Rede Inte gra da de De -
sen vol vi men to do Dis tri to Fe de ral e Entor no – Ride.
Com o De cre to que a re gu la men tou, em agos to da -
que le ano, o Po der Exe cu ti vo foi au to ri za do não ape -
nas a cri ar a Ride, mas tam bém a ins ti tu ir o Pro gra ma
Espe ci al de De sen vol vi men to do Entor no do Dis tri to
Fe de ral.

A Ride en vol ve uma área to tal de cer ca de
55.500 Km², com uma po pu la ção es ti ma da em
2.700.000 ha bi tan tes. Cor res pon den do a 0,6% do es -
pa ço ter ri to ri al bra si le i ro e a 1,7% da po pu la ção to tal
do País, a re gião com pre en di da pela Ride é for ma da
pelo Dis tri to Fe de ral e por 22 Mu ni cí pi os, dos qua is 19 
são go i a nos e três mi ne i ros. A esse res pe i to, per mi -
to-me lem brar à Casa ser o au tor de Emen da que in -
clui mais 8 Mu ni cí pi os de Go iás na área de atu a ção
da Ride, ple i to que se am pa ra na re a li da de e que, tec -
ni ca men te, se jus ti fi ca. São eles: Aba diâ nia, Água
Fria, Ca be ce i ras, Co rum bá, Cris ta li na, Mi mo so, Pi re -
nó po lis e Vila Boa.

Como a po pu la ção é fun da men tal men te ur ba na
e su bur ba na, ba si ca men te con cen tra da nas ime di a -

ções de Bra sí lia, em in dis cu tí vel pro ces so de co nur -
ba ção, os pro ble mas mais pre men tes a se rem en -
fren ta dos são aque les que di zem res pe i to às ques -
tões me tro po li ta nas, so bre tu do as ati nen tes ao apri -
mo ra men to da qua li da de dos ser vi ços pú bli cos co -
muns. To da via, há cla re za quan to ao fato de que,
ven ci da essa eta pa, que po de ría mos cha mar de
emer gen ci al, há que se en fa ti zar a pro mo ção do de -
sen vol vi men to eco nô mi co re gi o nal. So men te as sim
será pos sí vel cons tru ir um es pa ço eco nô mi co mais
in te gra do, con di ção es sen ci al para a su pe ra ção das
fla gran tes de si gual da des so ci a is hoje exis ten tes na
re gião.

A esse res pe i to, gos ta ria de des ta car algo que
me pa re ce ex tre ma men te po si ti vo. Tra ta-se da ade -
são ao pro je to de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das, pro -
va in con tes te de que a so ci e da de está dis pos ta a ofe -
re cer sua qua li fi ca da con tri bu i ção ao es for ço de
trans for mar a fi si o no mia da área que cir cun da a Ca pi -
tal da Re pú bli ca. Para con ce ber e im plan tar o Pro gra -
ma Espe ci al de Co mu ni da des do Entor no do Dis tri to
Fe de ral, cuja fi na li da de é as se gu rar a me lho ria da
qua li da de de vida e o de sen vol vi men to sus ten tá vel da 
re gião, o Con se lho Admi nis tra ti vo da Re gião Inte gra -
da de De sen vol vi men to do Dis tri to Fe de ral e Entor no
– Co a ri de, vin cu la do ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal, cri ou um co mi tê com a mis são de co or de nar e
atu ar nes se no tá vel tra ba lho.

Re al ça-se, nes se caso, a im por tân cia do Pro -
gra ma Uni ver si da de So li dá ria – UniSOL, mo bi li zan do
es tu dan tes e pro fes so res para a in dis pen sá vel ação
edu ca ti va nas co mu ni da des ca ren tes. Com sa tis fa -
ção, cito as ins ti tu i ções uni ver si tá ri as en ga ja das na
Ride e as res pec ti vas áre as em que atu am: Uni ver si -
da de Fe de ral de Go iás: Aba diâ nia, Ale xâ nia, Cris ta li -
na e Lu ziâ nia; Cen tro Uni ver si tá rio de Bra sí lia –
UniCEUB: Água Fria de Go iás, Mi mo so de Go iás e
Pa dre Ber nar do; Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia:
Águas Lin das de Go iás, Co cal zi nho de Go iás e San to
Anto nio do Des co ber to; Uni ver si da de Fe de ral de
Uber lân dia: Bu ri tis, Ca be ce i ra Gran de e Unaí, to das
em Mi nas Ge ra is; Uni ver si da de de Bra sí lia: Ci da de
Oci den tal, Novo Gama e Val pa ra í so de Go iás; Uni ver -
si da de Ca tó li ca de Go iás: Co rum bá de Go iás, Ca be -
ce i ras de Go iás e Pla nal ti na de Go iás; Uni ver si da de
Esta du al de Go iás: For mo sa e Vila Boa.

O mo men to tam bém é opor tu no, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, para co brar ur gên cia na li be ra -
ção de mais de R$ 8 mi lhões em re cur sos para a Re -
gião do Entor no do Dis tri to Fe de ral, di nhe i ro este ob ti -
do gra ças a uma sé rie de emen das in clu í das no Orça -



men to Ge ral da União pe los Par la men ta res do PMDB
de Go iás no Con gres so Na ci o nal. Essa ver ba, vale
des ta car, está fa zen do mu i ta fal ta para que os inú me -
ros pro ble mas da Re gião pos sam ser abran da dos. 

Eis, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a for -
ma mais ade qua da para en fren tar – e ven cer – os
gran des de sa fi os so ci a is e eco nô mi cos com que nos
de pa ra mos pelo Bra sil afo ra, o Entor no do Dis tri to Fe -
de ral em par ti cu lar. Von ta de po lí ti ca e sa ber téc ni co,
so li da ri e da de e es pí ri to de ci da da nia unin do-se para
su pe rar a fome, a mi sé ria, a ex clu são!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– 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, a re a li zar-se ama nhã, dia 22, às 9 ho ras, a se gui nte

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do

art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o
art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no e do 

Re que ri men to nº 332, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 45, de 2001 (nº 4.210/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra o art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu -
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, que tra ta da 
pri são es pe ci al, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 602, 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 Ra mez Te bet.

– 2 –

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 491, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos
ter mos do Re que ri men to nº 331, de 2001)

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 491, de 1999
(nº 2.556/2000, na que la Casa), de au to ria do Se na -
dor Pe dro Piva, des ti nan do ao Co mi tê Olím pi co Bra si -

le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro os re cur sos
dos con cur sos de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e
si mi la res que es pe ci fi ca, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 599 e 600, de
2001, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
das Co mis sões de Edu ca ção e de Assun tos Eco nô -
mi cos, res pec ti va men te.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2000

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 25, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor tes de
Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe res.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2001

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

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 567, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia
Fer nan des, com abs ten ção do Se na dor Edu ar do
Su plicy.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 25, de 2001 (nº 568/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ra i nha
da Paz FM de Ira pu ru 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 pu ru, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 507, de 2001, da Co mis são de
Educação, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo rável.



– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 28, de 2001 (nº 577/2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Rá dio FM Co mu ni tá ria Ci da de Pro gres so a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pen dên ci as, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 508, de 2001, da Co -
missão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Suassuna.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 35, de 2001 (nº 598/2000, 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 do Ba ir ro Alvo ra da a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Belo Cam po, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 509, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 36, de 2001 (nº 601/2000, 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 do Ba ir ro Rú bia 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 Ve né cia, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 510, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Cor re ia
Pin to, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 542, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 61, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 61, de 2001 (nº 602/2000, 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 Estre la do Nor 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 Ta i -
pú, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 579, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 62, de 2001 (nº 635/2000, 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 Artís ti ca e Cul tu ral Vale de
Au ta zes a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Au ta zes, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pare cer fa vo rá vel, sob nº 572, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral.

– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re que ri -
men to nº 357, de 2001 – art. 281 do

Re gi men to Inter no) 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 128, de 2001 (nº 617/2000, na
Câmara dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Di a -
man ti na – AMPODI, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Di a man ti na, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 604, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) 
– Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 11 
mi nu tos.)



Ata da 77ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, em 22 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, Edi son Lo bão, Car los Wil son,
Mo za ril do Ca val can ti e da Srª Mar lu ce Pin to

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Antô nio Car los Va la da res –
Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Car los Be zer ra – Car los
Pa tro cí nio – Car los Wil son – Edi son Lo bão – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fre i tas Neto – 
Ge ral do Cân di do – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri -
nho – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – João Alber to
Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Co e lho – José Edu ar do 
Du tra – José Fo ga ça – La u ro Cam pos – Lind berg
Cury – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da 
– Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Nova da Cos ta – Pa u lo Har tung – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Pe dro Ubi ra ja ra – Ri car do
Santos – Ro ber to Fre i re – Ro nal do Cu nha Lima –
Tião Vi ana – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 45 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MEN SA GENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 348, DE 2001-CN
(Nº 588/2001, 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 das Re -

la ções Exte ri o res, cré di to su ple men tar no va lor de
R$59.042.000,00, para re for ço de do ta ções con sig -
na das no vi gen te or ça men to”.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 155/MP

Bra sí lia, 13 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$59.042.000,00 (cin -
qüen ta e nove mi lhões, qua ren ta e dois mil re a is), em
fa vor do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res – MRE.

2. O cré di to ple i te a do ob je ti va pro mo ver ajus tes
no or ça men to vi gen te da Admi nis tra ção di re ta do re -
fe ri do Órgão, con for me dis cri mi na do a se guir:



3. O cré di to pro pos to visa a re for çar as do ta ções 
de cus te io do ór gão no ex te ri or, em es pe ci al a Re pre -
sen ta ção Di plo má ti ca e Con su lar, des ta can do-se as
de cor ren tes de con tra tos as su mi dos pe los pos tos de
re pre sen ta ção do Go ver no bra si le i ro no ex te ri or e ou -
tras de cor ren tes da mo vi men ta ção de pes so al in te -
gran te do ser vi ço ex te ri or. Se rão aten di dos, tam bém,
os gas tos re la ti vos à lo ca ção de imó ve is, re mu ne ra -
ção e en car gos so ci a is de pes so al ad mi nis tra ti vo e
téc ni co con tra ta do no ex te ri or, e con tri bu i ções a or ga -
nis mos in ter na ci o na is, es pe ci al men te as que in te -
gram o Sis te ma das Na ções Uni das.

4. A su ple men ta ção em pa u ta jus ti fi ca-se em fun -
ção da ne ces si da de de aten di men to das des pe sas su -
pra ci ta das e da in su fi ciên cia de do ta ção de cor ren te da
va ri a ção cam bi al e da apro va ção de emen das su pres -
si vas por par te do Con gres so Na ci o nal, quan do da
apro va ção da Pro pos ta Orça men tá ria de 2001.

5. Os re cur sos con ti dos no cré di to em ques tão e
sua res pec ti va apli ca ção fo ram re gis tra dos no Sis te -
ma Inte gra do de Da dos Orça men tá ri os – SIDOR, por
in ter mé dio dos Ofí ci os Ele trô ni cos noos 3 e 8/MRE, de
12 de abril de 2001.

6. O 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, com re cur sos pro ve ni en tes 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, do
ex ces so de ar re ca da ção de re ce i tas não-financeiras
di re ta men te ar re ca da das e da anu la ção par ci al da Re -
ser va de Con tin gên cia, obe de ci das as pres cri ções
con ti das no art. 167, in ci so V, da Cons ti tu i ção, e em
con for mi da de com o dis pos to no art. 43, § 1º, in ci sos I,
II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.

7. Em cum pri men to ao dis pos to no art. 42, § 7º,
da Lei nº 9.995, de 25 de ju lho de 2000 (LDO – 2001),
de mons tra-se, a se guir, o ex ces so de ar re ca da ção
das re ce i tas di re ta men te ar re ca da das:

8. Nes sas con di ções, sub me to à ele va da con -
si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de
Lei, que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to 
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 20, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, cré di to su ple men tar no
va lor de R$59.042.000,00, para re for ço
de do ta ções con sig na das no vi gen te or -
ça men to.

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 das Re la ções Exte ri o res, cré di to 
su ple men tar no va lor de R$59.042.000,00 (cin -
qüen ta e nove mi lhões, qua ren ta e dois mil re a is),
para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do Ane -
xo I des ta Lei .

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do 
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de:

I – in cor po ra ção 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,
no va lor de R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de
re a is);

II – in cor po ra ção do ex ces so de ar re ca da ção
de re ce i tas não-financeiras di re ta men te ar re ca da -
das, no va lor de R$17.000.000,00 (de zes se te mi -
lhões de re a is); e

III – can ce la men to par ci al da Re ser va de Con -
tin gên cia, no va lor de R$27.042.000,00 (vin te e sete 
mi lhões, qua ren ta e dois mil re a is), in di ca do no Ane -
xo II des ta Lei.

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

Bra sí lia,





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 9.995, DE 25 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2001 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 42. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta -
lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al. 

§ 1º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan ci -
a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se qüên -
ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas so bre a
exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das ope ra ções
es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e me tas.

§ 2º Os de cre tos de aber tu ra de cré di tos su ple -
men ta res au to ri za dos na lei or ça men tá ria se rão sub me ti -
dos pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão ao Pre si den te da Re pú bli ca, acom pa nha dos de ex -
po si ção de mo ti vos que in clua a jus ti fi ca ti va e a in di ca ção 
dos efe i tos dos can ce la men tos de do ta ções so bre exe -
cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das ope ra ções es pe -
ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e me tas.

§ 3º Até cin co dias após a pu bli ca ção dos de cre -
tos de que tra ta o § 2º des te ar ti go o Po der Exe cu ti vo
en ca mi nha rá à Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta
no art. 166, § 1º, da Cons ti tu i ção, có pia dos re fe ri dos
de cre tos e ex po si ções de mo ti vos.

§ 4º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal.

§ 5º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe sas 
com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi nha dos
ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de pro je tos de lei 
es pe cí fi cos e ex clu si va men te para essa fi na li da de.

§ 6º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 7º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti -
vos de que tra tam os § 1º e 2º des te ar ti go con te rão a
atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i tas para o exer cí -
cio, apre sen ta das de acor do com a clas si fi ca ção de
que tra ta o art. 8º, § lº, in ci so VI, des ta lei.

§ 8º Qu an do a aber tu ra de cré di tos adi ci o na is
im pli car a al te ra ção das me tas cons tan tes do de -
mons tra ti vo re fe ri do no art. 8º, § 1º, in ci so XIV, des ta
Lei, este de ve rá ser ob je to de atu a li za ção.
....................................................................................
....................................................................................

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 3-6-64)

§ 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
3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

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 3-6-64)

 § 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 cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 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 3-6-64)

§ 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 3-6-64)
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)



MENSAGEM Nº 349, DE 2001-CN
(Nº 590/2001, 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 de di ver sos ór -
gãos do Po der Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$91.136.504,00, para re for ço de do ta -
ções con sig na das no or ça men to vi gen te“.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

EM nº 162/MP

Bra sí lia, 19 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 glo bal de R$91.136.504,00
(no ven ta e um mi lhões, cen to e trin ta e seis mil, qui -
nhen tos e qua tro re a is), des ti na do ao aten di men to de
des pe sas das uni da des or ça men tá ri as aba i xo re la ci -
o na das:

RS 1.00
Pre si dên cia da Re pú bli ca 17.898.481
– Se cre ta ria Espe ci al de 
De sen vol vi men to Urba no 17.898.481
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e 
do Abas te ci men to 1.356.017
– Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
 Agro pe cuá ria 1.356.017
Mi nis té rio dos Trans por tes 3.000.000
– De par ta men to Na ci o nal de 
Estra das de Ro da gem 3.000.000
Mi nis té rio da De fe sa 68.882.006
– Co man do da Ae ro náu ti ca
62.493.218
– Co man do do Exér ci to 2.300.000
– Ca i xa de Fi nan ci a men to Imo bi liá rio
 da Ae ro náu ti ca 4.088.788
To tal 91.136.504

2. O cré di to pro pos to jus ti fi ca-se de vi do à va ri a -
ção cam bi al ocor ri da no cor ren te exer cí cio, bem como 
à re ne go ci a ção da dí vi da con tra tu al in ter na, e tem por 
ob je ti vo per mi tir o pa ga men to das se guin tes des pe -
sas:

a) amor ti za ção da dí vi da in ter na, no va lor de
R$4.088.788,00 (qua tro mi lhões, oi ten ta e oito mil,
se te cen tos e oi ten ta e oito re a is);

b) ju ros e en car gos da dí vi da in ter na, no va lor
de R$3.000.000,00 (três mi lhões de re a is); e

c) ju ros e en car gos da dí vi da ex ter na, no va lor
de R$84.047.716,00 (oi ten ta e qua tro mi lhões, qua -
ren ta e sete mil, se te cen tos e de zes se is re a is).

3. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to das
pro po si ções dos ór gãos são ori un dos do re ma ne ja -
men to de do ta ções or ça men tá ri as, não acar re tan do
pre ju í zo à exe cu ção das pro gra ma ções, ob je to de
can ce la men to, uma vez que foi de ci di do com base em 
pro je ções de suas pos si bi li da des de dis pên dio até o
fi nal do pre sen te exer cí cio, e do 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, 
con for me dis cri mi na do a se guir:

R$ 1.00
Su pe rá vit Fi nan ce i ro apu ra do no 
Ba lan ço Pa tri mo ni al da União 87.047.716
Can ce la men to de Do ta ções 
Orça men tá ri as 4.088.788
To tal 91.136.504

4. O ple i to vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de
lei, a ser sub me ti do à apre ci a ção do  Con gres so Na ci -
o nal, e está am pa ra do nas dis po si ções con ti das no
art. 43, § 1º, in ci sos I e III, da Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções do art.
167, in ci so V, da Cons ti tu i ção.

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 21, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der
Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor
glo bal de R$91.136.504,00, 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 da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, do Mi nis té rio dos
Trans por tes e do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to su ple -
men tar no va lor glo bal de R$91.136.504,00 (no ven ta



e um mi lhões, cen to e trin ta e seis mil, qui nhen tos e
qua tro re a is), para aten der às pro gra ma ções cons -
tan tes do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão de:

I – 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, no va lor de
R$87.047.716,00 (oi ten ta e sete mi lhões, qua ren ta e
sete mil, se te cen tos e de zes se is re a is); e

II – can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as
cons tan tes do Ane xo II des ta Lei, no va lor de
R$4.088.788,00 (qua tro mi lhões, oi ten ta e oito mil,
se te cen tos e oi ten ta e oito re a is).

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 D.0. 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 D.O. 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
D.O. 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 D.0. 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 D.0. 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré 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 D.O. 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 D.0. 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 D.0. 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 D.0. 3-6-1964).
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

MENSAGEM Nº 350, DE 2001 – CN
(591/2001, 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 do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, cré di to su ple -
men tar no va lor de R$4.992.470,00, para re for ço de
do ta ção con sig na da no vi gen te or ça men to“.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 164/MP

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Encaminho a Vos sa Exce lên cia pro pos ta 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$4.992.470,00 (qua tro mi lhões, no ve cen tos 
e no ven ta e dois mil, qua tro cen tos e se ten ta re a is),
em fa vor des te Mi nis té rio.

2. A su ple men ta ção em pa u ta tem por ob je ti vo a
im plan ta ção do De sen vol vi men to Lo cal Inte gra do e
Sus ten tá vel – DLIS, que pos si bi li ta o sur gi men to de
co mu ni da des ca pa zes de su prir suas ne ces si da des,
de des co brir vo ca ções lo ca is e de sen vol ver suas po -
ten ci a li da des. Des sa for ma os re cur sos do cré di to ora 
pro pos to pos si bi li ta rão a im plan ta ção do pro ces so de
ca pa ci ta ção de li de ran ças co mu ni tá ri as em 200 no -
vos Mu ni cí pi os, atin gin do o to tal da meta de 250 para
este exer cí cio. Além dis so, per mi te que as lo ca li da des 
mais ne ces si ta das sa i am da con di ção de po bre za,
pro pi ci an do a me lho ria da qua li da de de vida da po pu -
la ção. O pri me i ro e mais im por tan te pas so é a par ce -
ria en tre Esta do e So ci e da de, um es for ço co le ti vo que 
per mi te a exe cu ção de for ma in te gra da das ações pri -
o ri tá ri as de de sen vol vi men to de cada lo ca li da de.

3. A es tra té gia de im plan ta ção do DLIS se as -
sen ta no pro ces so de ca pa ci ta ção das li de ran ças lo -
ca is que se or ga ni zam em fó runs, cuja mis são é ela -
bo rar um di ag nós ti co e um pla no par ti ci pa ti vo de de -
sen vol vi men to. Des te pla no é ex tra í da uma agen da
con ver gen te de ações para ser ne go ci a da com ór -
gãos go ver na men ta is, em pre sas pri va das e or ga ni za -
ções do se tor não-governamental, lo ca li za das nos ní -
ve is fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.



4. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to do
ple i to são ori un dos do can ce la men to par ci al de do ta -
ção da Re ser va de Con tin gên cia.

5. O cré di to vi a bi li zar-se-á me di an te pro je to de
lei, uma vez que de pen de de au to ri za ção le gis la ti va,
es tan do em con so nân cia com o dis pos to nos arts. 41,
in ci so I, e 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções con ti das
no art. 167, in ci so V, da Cons ti tu i ção.

6. 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 mente, 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 22, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, cré di to su ple men -

tar no va lor de R$4.992.470,00, para re -
for ço de do ta ção con sig na da no vi gen te
or ça men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
su ple men tar no va lor de R$4.992.470,00 (qua tro mi -
lhões, no ve cen tos e no ven ta e dois mil, qua tro cen tos
e se ten ta re a is), em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, para aten der à pro gra -
ma ção cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão da anu la ção
par ci al da Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca -
do no Ane xo II des ta lei.

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

Bra sí lia,



LEGISLACÃ0 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. 41. Os cré di tos adi ci o nais clas si fi cam-se em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

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. (Voto re je i ta do no D.O.
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: (Voto re je i ta -
do no D.O. 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
D.O. 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 D.O. 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; (Voto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré 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 D.O.
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 D.O. 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 D.O. 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 D.O.
3-6-1964)
....................................................................................

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

PARECERES

PARECERES Nos 610, 611 E 612 DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
46, de 2001-Complementar (nº 177/2001-
Com ple men tar, na Casa de ori gem), de
inici a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que dis põe so bre o Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis ta 
“nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

PARECER Nº 610 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 Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

A pro po si ção em epí gra fe, de ini ci a ti va do Po der 
Exe cu ti vo, é sub me ti da à apre ci a ção des ta Casa, nos
ter mos do art. 134 do Re gi men to Co mum.

Por se tra tar de ma té ria re le van te e de pro fun do
sig ni fi ca do so ci al, ela tra mi ta no re gi me de ur gên cia
de que tra ta o art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção.

O art. 1º do pro je to de lei com ple men tar sob
aná li se dis põe que o Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT, tem por
ob je ti vo vi a bi li zar a to dos os bra si le i ros o aces so a ní -
ve is dig nos de sub sis tên cia, e que os seus re cur sos
se rão apli ca dos em ações .su ple men ta res de nu tri -
ção, ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço de ren da fa -
mi li ar e ou tros pro gra mas de re le van te in te res se so ci -
al, vol ta dos para a me lho ria da qua li da de de vida. É
ve da da a uti li za ção dos re cur sos do Fun do para re -
mu ne ra ção de pes so al en car gos so ci a is. O Po der
Exe cu ti vo de fi ni rá, anu al men te, o per cen tu al má xi mo



de re cur sos a ser des ti na do às des pe sas ad mi nis tra ti -
vas.

O art. 2º atri bui ao Fun do as se guin tes re ce i tas:
a) a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -

pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do ADCT;

b) a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci -
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

c) o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de que
tra ta o in ci so VII do art. 153 da Cons ti tu i ção;

d) os ren di men tos do Fun do pre vis to no art. 81
do ADCT;

e) do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT;

f) ora ções, de qual quer na tu re za, de pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or;

g)ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

As re ce i tas do Fun do não é apli cá vel o dis pos to
nos arts. 159 e 167, IV, da Cons ti tu i ção, as sim como
qual quer des vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

O art. 3º di re ci o na os re cur sos do Fun do a ações 
que te nham como alvo:

a) fa mí li as cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or à
li nha de po bre za, as sim como in di ví du os em igual si -
tu a ção de ren da;

b) as po pu la ções de mu ni cí pi os e lo ca li da des
ur ba nas ou ru ra is, iso la das ou in te gran tes de re giões
me tro po li ta nas, que apre sen tem con di ções de vida
des fa vo rá ve is.

O aten di men to às fa mí li as e in di ví du os será fe i -
to, pri o ri ta ri a men te, por meio de pro gra mas de re for ço 
de ren da, nas mo da li da des ”Bol sa Esco la“, para as
fa mí li as que têm fi lhos com ida de en tre seis e quin ze
anos, e ”Bol sa Ali men ta ção“, àque las com fi lhos em
ida de de zero a seis anos e in di ví du os que per de ram
os vín cu los fa mi li a res.

A li nha de po bre za ou con ce i to que ve nha a
subs ti tui-lo, as sim como os mu ni cí pi os que apre sen -
tem con di ções de vida des fa vo rá ve is, se rão de fi ni dos
e di vul ga dos, pelo Po der Exe cu ti vo, a cada ano.

O art. 4º ins ti tui o Con se lho Con sul ti vo e de
Acom pa nha men to do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, cu jos mem bros se rão de sig na dos

pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com a atri bu i ção de
opi nar so bre as po lí ti cas, di re tri zes e pri o ri da des do
Fun do e acom pa nhar a apli ca ção dos seus re cur sos.

O re fe ri do Con se lho terá a sua com po si ção e
fun ci o na men to re gu la men ta dos por ato do Po der
Exe cu ti vo, as se gu ra da a re pre sen ta ção da so ci e da de 
ci vil.

O art. 5º enu me ra as com pe tên ci as do ór gão
ges tor do Fun do, a ser de sig na do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca:

a) co or de nar a for mu la ção das po lí ti cas e di re tri -
zes ge ra is que ori en ta rão as apli ca ções do Fun do;

b) se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi nan -
ci a dos com re cur sos do Fun do;

c) co or de nar, em ar ti cu la ção com os ór gãos res -
pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das ações
fi nan ci a dos pelo Fun do, a ela bo ra ção das pro pos tas
or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao ór gão cen -
tral do Sis te ma de Pla ne ja men to e de Orça men to,
para in clu são no pro je to de lei bem como em suas al -
te ra ções;

d) acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção dos
pro gra mas e das ações fi nan ci a dos com re cur sos do
Fun do;

e) pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo;

f) dar pu bli ci da de, com pe ri o di ci da de es ta be le -
ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re cur sos
do Fun do.

O art. 6º dis põe que o re gu la men to de fi ni rá as
ações in te gra das de acom pa nha men to ou con tro le a
se rem exer ci das pelo Con se lho Con sul ti vo, pelo ór -
gão ges tor e pe los ór gãos res pon sá ve is pela exe cu -
ção dos pro gra mas e das ações fi nan ci a das pelo Fun -
do, sem pre ju í zo das com pe tên ci as dos ór gãos de
con tro le in ter no.

Os ór gãos res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro -
gra mas e das ações fi nan ci a das pelo Fun do de ve rão
apre sen tar ao ór gão ges tor re la tó ri os pe rió di cos de
acom pa nha men to fí si co e fi nan ce i ro dos re cur sos
apli ca dos.

O art. 7º per mi te que, nos exer cí cio fi nan ce i ro de 
2001, o Fun do pos sa des ti nar, ex cep ci o nal men te, até
dez por cen to dos re cur sos para o fi nan ci a men to de
ações vol ta das ao aten di men to da po pu la ção de ba i -
xa ren da re si den te em mu ni cí pi os atin gi dos por ca la -
mi da des na tu ra is e do pro gra ma de Dis tri bu i ção de
Ali men tos – PRODEA, sem pre ju í zo do fi nan ci a men to 
dos de ma is pro gra mas.



O art. 8º diz que cons ti tui tam bém re ce i ta do
Fun do o pro du to da ar re ca da ção do adi ci o nal de oito
cen té si mos por cen to na alí quo ta da Con tri bu i ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce -
i ra – CPMIF, no pe río do com pre en di do en tre 19 de
mar ço de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta lei com ple -
men tar, que será in te gral men te re pas sa da ao Fun do
en tre 19 de ju nho e 31 de de zem bro de 2001, acres ci -
da do per cen tu al de re mu ne ra ção apli cá vel aos re cur -
sos da Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o nal jun to ao
Ban co Cen tral do Bra sil, cal cu la do no pe río do en tre o
in gres so da re ce i ta e seu re pas se ao Fun do.

Fo ram apre sen ta das pe ran te esta Co mis são
seis emen das, de au to ria das Se na do ras Ma ri na Sil va 
(nºs 1 e 2) e He lo í sa He le na (nºs 3 a 5), bem como do
Se na dor Edu ar do Su plicy (nº 6).

É o re la tó rio.

II – Aná li se

II.1 – Mé ri to

A re gu la men ta ção por lei com ple men tar do Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za é re qui si to
fun da men tal para a per cep ção das re ce i tas que fi nan -
ci a rão as ações su ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta -
ção, edu ca ção, sa ú de, re for ço de ren da fa mi li ar e ou -
tros pro gra mas de re le van te in te res se so ci al vol ta dos
para a me lho ria da qua li da de de vida.

É mu i to gra ti fi can te para mim a in cum bên cia de
re la tar, no âm bi to des ta Co mis são, uma pro po si ção
le gis la ti va que im ple men ta e con cre ti za o fun ci o na -
men to do Fun do cuja cri a ção foi pro pos ta, em ju lho de 
1999, pelo meu pai, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, com o ob je ti vo de com ba ter a po bre za em nos -
so País, a qual, a seu ver, já atin gi ra ní ve is alar man -
tes.

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 14 de de -
zem bro de 2000, tor nou re a li da de o so nho de meu
pai, pro ven do os re cur sos ne ces sá ri os para, na me di -
da do pos sí vel, mi no rar a si tu a ção de po bre za e ex -
clu são so ci al que afli ge gran de par te da po pu la ção
bra si le i ra.

Cabe des ta car a en ge nho si da de ope ra ci o nal e
fi nan ce i ra da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000.
A prin ci pal fon te de re cur sos do Fun do por ela ins ti tu í -
do – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res pon -
den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen to,
apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na CPMF – já está dis po ní vel. Além dis so, a re -
ce i ta pro du zi da pelo re fe ri do adi ci o nal, no pe río do

com pre en di do en tre 18 de ju nho de 2000 e o iní cio da
vi gên cia da lei com ple men tar re gu la do ra do Fun do,
será in te gral men te re pas sa da e este, pre ser va do o
seu va lor real, em tí tu los pú bli cos fe de ra is, pro gres si -
va men te res ga tá ve is após 18 de ju nho de 2002, na
for ma da lei.

Ou tra fon te im por tan te de in gres sos para o Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za são os ren -
di men tos ge ra dos, a par tir de ju nho de 2002, por um
fun do cons ti tu í do pe los re cur sos re ce bi dos pela
União em de cor rên cia da de ses ta ti za ção de so ci e da -
des de eco no mia mis ta ou em pre sas pú bli cas por ela
con tro la das, di re ta ou in di re ta men te, quan do a ope ra -
ção en vol ver a ali e na ção do res pec ti vo con tro le aci o -
ná rio a pes soa ou en ti da de não in te gran te da Admi -
nis tra ção Pú bli ca, ou de par ti ci pa ção so ci e tá ria re ma -
nes cen te após a ali e na ção.

Caso o mon tan te anu al pre vis to nos ren di men -
tos trans fe ri dos por esse Fun do ao Fun do de Com ba -
te e Erra di ca ção da Po bre za não atin ja o va lor de qua -
tro bi lhões, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000,
de ter mi na que a com ple men ta ção far-se-á me di an te
do ta ção or ça men tá ria.

Por tan to, com a apro va ção do pro je to de lei
com ple men tar em ca u sa, o Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za po de rá ini ci ar suas ati vi da -
des já dis pon do de um pa tri mô nio im por tan te.

Essas são as ra zões que nos le vam a con clu ir
pelo mé ri to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 46, de
2001-Complementar.

II.2. Da Cons ti tu ci o na li da de, Ju ri di ci da de e
Boa Téc ni ca Le gis la ti va

O PLC nº 46, de 2001, ajus ta-se per fe i ta men te
ao pa pel de sig na do à lei com ple men tar na Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000, ou seja, o de re gu lar o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ins ti tu -
í do no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral. Ele ver sa
ape nas so bre os dis po si ti vos da men ci o na da emen da 
que tra tam do fun do (arts. 79 a 81), abs ten do-se de
dis por acer ca dos Fun dos de Com ba te à Po bre za a
que se re fe re o art. 82, por se tra tar de ma té ria de
com pe tên cia dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os, bem como de de fi nir os pro du tos su pér -
flu os so bre os qua is de ve rá ser apli ca do um adi ci o nal
de cin co pon tos per cen tu a is na do IPI (art. 83), uma
vez que isso é atri bu i ção da lei fe de ral or di ná ria.

A ini ci a ti va, no caso, do Pre si den te da Re pú bli -
ca é le gí ti ma, a teor do art. 61 da Cons ti tu i ção.

Não há tam bém ne nhum re pa ro a fa zer quan to à 
ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va da pro po si ção
em exa me.



II.3 – Das Emen das
A Emen da nº 1, de au to ria da Se na do ra Ma ri na

Sil va, es ta be le ce o li mi te de 3% para as des pe sas ad -
mi nis tra ti vas e de in ves ti men to, nas ações im ple men -
ta das com re cur sos do Fun do.

O ob je ti vo vi sa do pela emen da – evi tar que par -
te subs tan ci al dos re cur sos seja gas ta de for ma não
ade qua da – é vá li do, mas ele já nos pa re ce as se gu ra -
do pe los §§ lº e 2º do art. 1º do pro je to, que ve dam a
uti li za ção dos re cur sos do Fun do para re mu ne ra ção
de pes so al  e en car gos so ci a is, bem como li mi tam as
des pe sas ad mi nis tra ti vas a um per cen tu al má xi mo
que será de fi ni do, anu al men te, pelo Po der Exe cu ti vo.

Isto pos to, so mos pela re je i ção da emen da.
A Emen da nº 2, tam bém de au to ria da Se na do ra 

Ma ri na Sil va, as se gu ra a re la ção de pa ri da de en tre os 
mem bros do Po der Exe cu ti vo e os re pre sen tan tes da
so ci e da de ci vil no Con se lho Con sul ti vo e de Acom pa -
nha men to do Fun do.

A al te ra ção pro pos ta in fle xi bi li za a nor ma, obs -
tan do o ajus ta men to da com po si ção do Con se lho à
con jun tu ra.

Por tan to, so mos pela re je i ção da emen da.
A Emen da nº 3, de au to ria da Se na do ra He lo í sa

He le na, de ter mi na que me ta de dos re cur sos de que
tra ta o art. 7º do pro je to se jam apli ca dos na con ces -
são de uma bol sa-produção e de ru ral em con di ções
fa vo re ci das a fa mí li as mo ra do ras na zona ru ral da Re -
gião do Se mi-Árido.

A mo di fi ca ção pro pos ta é in com pa tí vel com a fi -
lo so fia que nor te ou a cri a ção do Fun do, pela qual as
ações de com ba te e er ra di ca ção da po bre za de vem
re sul tar de um pla ne ja men to glo bal e de de ci sões es -
tra té gi cas. Por ou tro lado, a vin cu la ção dos re cur sos
res trin ge a atu a ção do Con se lho Con sul ti vo e de
Acom pa nha men to do Fun do.

Isto pos to, so mos pela re je i ção da emen da.
A Emen da nº 4, de au to ria da Se na do ra He lo í sa

He le na, es ta be le ce que os re cur sos pre vis tos na
emen da an te ri or se rão tam bém apli ca dos no su pri -
men to de água po tá vel para os ha bi tan tes da Re gião
do Se mi-Ando.

Com base nos mes mos ar gu men tos uti li za dos
para não aco lher a emen da an te ri or, so mos pela re je i -
ção da pre sen te emen da.

A Emen da nº 5, de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na, di re ci o na par te dos re cur sos do Fun do ao
cus te io de ati vi da des a se rem de sen vol vi das no âm bi -
to de um Pro gra ma Per ma nen te de Con vi vên cia com
o Se mi-Árido.

Com apo io nos mes mos ar gu men tos ex pen di -
dos ao exa mi nar as Emen das nºs 3 e 4, so mos pela
re je i ção da pre sen te emen da.

A Emen da nº 6, de au to ria do Se na dor Edu ar do
Su plicy, re la ci o na os pro du tos su pér flu os cuja alí quo -
ta do IPI será acres ci da de cin co pon tos per cen tu a is.

Se gun do o art. 83 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 2000, cabe à lei or di ná ria fe de ral de fi nir os pro -
du to su pér flu os.

Por não se tra tar de ma té ria de lei com ple men -
tar, so mos pela re je i ção da emen da.

III – Voto

Em face de tudo aci ma ex pos to, so mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 46, de
2001-Complementar, re je i ta das as seis emen das a
ele ofe re ci das.

Sala da Co mis são, 20 de ju nho de 2001. – Ber -
nar do Ca bral – Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or
– Re la tor – Bel lo Par ga – Ma ria do Car mo Alves –
Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – Ra mez Te bet –
Ro me ro Jucá – Ma gui to Vi le la – Se bas tião Ro cha
– Álva ro Dias – João Alber to – Ger son Ca ma ta –
José Fo ga ça – Fran ce li no Pe re i ra – Iris Re zen de.

PARECER Nº 611, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

O pre sen te pro ces sa do deve sua ori gem ao ofí -
cio, da ta do de 29 de maio cor ren te, do Exce len tís si mo 
Pri me i ro-Secretário da Câ ma ra dos De pu ta dos, De -
pu ta do Se ve ri no Ca val can ti, que sub me te ao Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 134 do Re gi men to Co -
mum, o Pro je to de Lei da Câ ma ra – Com ple men tar –
nº 46, de 2001, que dis põe so bre o Fun do de Com ba -
te e Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis ta nos
ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as.

O pro je to de lei em co men to ori gi nou-se na Pre -
si dên cia da Re pú bli ca e sua tra mi ta ção ocor re em re -
gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, nos ter mos do art.
64, § lº, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A pro pos ta em aná li se res pon de à ne ces si da de
de re gu la men ta ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, con for me o dis pos to no art. 79 do Ato 
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de acor do com a Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 31, de 2000.



Seu art. 1º de fi ne como ob je ti vo do Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cri a do pelo art.
79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as – ADCT, de 1988, para vi go rar até o ano de 2010,
vi a bi li zar a to dos os bra si le i ros o aces so a ní ve is dig -
nos de sub sis tên cia; e pre vê a apli ca ção de seus re -
cur sos em ações su ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta -
ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço da ren da fa mi li ar e ou -
tros pro gra mas de re le van te in te res se so ci al, vol ta dos 
para a me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção.

O mes mo ar ti go veda a uti li za ção dos re cur sos
do fun do para re mu ne ra ção de pes so al e en car gos
so ci a is e en car re ga o Po der Exe cu ti vo de es ta be le -
cer, anu al men te, o per cen tu al má xi mo a ser des ti na -
do às des pe sas ad mi nis tra ti vas.

O art. 2º de fi ne as re ce i tas cons ti tu ti vas do fun -
do, a sa ber:

I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do ADCT;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tui-lo, in ci -
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o in ci so VII do art. 153, da Cons ti tu i ção;

IV – os ren di men tos do fun do pre vis to no art. 81
do ADCT;

V – do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT;

VI – do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as 
fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or;

VII – ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

O mes mo ar ti go es ta be le ce que aos re cur sos
in te gran tes do fun do não se apli ca o dis pos to nos art.
159 e in ci so IV, do art. 167, da Cons ti tu i ção, as sim
como qual quer des vin cu la ção de re cur sos or ça men -
tá ri os.

O art. 3º de ter mi na que os re cur sos do fun do se -
rão di re ci o na dos a ações que te nham como alvo:

I – fa mí li as cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or à
li nha da po bre za, as sim como in di ví du os em igual si -
tu a ção de ren da;

II – as po pu la ções de mu ni cí pi os e lo ca li da des,
ur ba nas ou ru ra is, iso la das ou in te gran tes de re giões

me tro po li ta nas, que apre sen tem con di ções de vida
des fa vo rá ve is.

Fica de fi ni do tam bém que o aten di men to às fa -
mí li as e in di ví du os de que tra ta o in ci so I será fe i to,
pri o ri ta ri a men te, por meio de pro gra mas de re for ço
de ren da, nas mo da li da des “Bol sa Esco la”, para as
fa mí li as que têm fi lhos com ida de en tre seis e quin ze
anos, e “Bol sa Ali men ta ção”, para aque las com fi lhos
em ida de de zero a seis anos e para in di ví du os que
per de ram seus vín cu los fa mi li a res.

A de ter mi na ção quan ti ta ti va da li nha de po bre za 
ou do con ce i to que ve nha a subs ti tuí-la, as sim como a 
re la ção dos mu ni cí pi os que apre sen tem con di ções de 
vida des fa vo rá ve is, se rão de fi ni dos e di vul ga dos, a
cada ano, pelo Po der Exe cu ti vo.

Por meio do art. 4º, fica ins ti tu í do o Con se lho
Con sul ti vo e de Acom pa nha men to do Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cu jos mem bros se rão 
de sig na dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com a atri -
bu i ção de opi nar so bre as po lí ti cas, di re tri zes e pri o ri -
da des do fun do e acom pa nhar a apli ca ção dos seus
re cur sos.

Ca be rá a Ato do Po der Exe cu ti vo a re gu la men -
ta ção da com po si ção e do fun ci o na men to do Con se -
lho de que tra ta o art. 4º, as se gu ra da a re pre sen ta ção
da so ci e da de ci vil.

O art. 5º es ta be le ce as se guin tes com pe tên ci as
do ór gão ges tor do fun do, a ser de sig na do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca:

I – co or de nar a for mu la ção das po lí ti cas, di re tri -
zes ge ra is e pri o ri da des que ori en ta rão as apli ca ções
do fun do;

II – se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi -
nan ci a dos com re cur sos do fun do;

III – co or de nar, em ar ti cu la ção com os ór gãos
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo fun do, a ela bo ra ção das pro -
pos tas or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao ór -
gão cen tral do Sis te ma de Pla ne ja men to Fe de ral e de
Orça men to, para in clu são no pro je to de lei or ça men -
tá ria anu al, bem como em suas al te ra ções;

IV – acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção
dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos com re cur sos 
do fun do;

V – pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo de que tra ta o 
art. 4º; e

VI – dar pu bli ci da de, com pe ri o di ci da de es ta be -
le ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re cur -
sos do fun do.



O art. 6º dis põe so bre o re gu la men to que de fi ni -
rá as ações in te gra das de acom pa nha men to ou con -
tro le a se rem exer ci das pelo Con se lho Con sul ti vo,
pelo ór gão ges tor e pe los ór gãos res pon sá ve is pela
exe cu ção dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos
pelo fun do, sem pre ju í zo do exer cí cio das com pe tên -
ci as dos ór gãos de con tro le in ter no e ex ter no.

Fica nele de ter mi na do, tam bém, que os ór gãos
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo fun do de ve rão apre sen tar ao
ór gão ges tor re la tó ri os pe rió di cos de acom pa nha -
men to fí si co e fi nan ce i ro dos re cur sos apli ca dos.

O art. 7º de ter mi na que, no exer cí cio de 2001, o
fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za po de rá
des ti nar, ex cep ci o nal men te, até dez por cen to dos re -
cur sos para o fi nan ci a men to de ações vol ta das ao
aten di men to da po pu la ção de ba i xa ren da, re si den te
em mu ni cí pi os atin gi dos por ca la mi da des na tu ra is e
do Pro gra ma de Dis tri bu i ção de Ali men tos –
PRODEA, sem pre ju í zo do fi nan ci a men to dos de ma is 
pro gra mas.

O art. 8º de fi ne que cons ti tua tam bém re ce i ta do
fun do, a ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no in ci -
so I do art. 2º, no pe río do com pre en di do en tre 19 de
mar ço de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta Lei Com -
ple men tar, que será in te gral men te re pas sa da ao fun -
do en tre 19 de ju nho e 31 de de zem bro de 2002,
acres ci da do per cen tu al de re mu ne ra ção apli cá vel
aos re cur sos da Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci o nal
jun to ao Ban co Cen tral do Bra sil, cal cu la do no pe río -
do en tre o in gres so da re ce i ta e seu re pas se ao fun do.

Por fim, o art. 9º es ta be le ce que esta Lei Com -
ple men tar en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

No pra zo re gi men tal fo ram apre sen ta das seis
emen das que pas so a re la tar.

A emen da nº 01, de au to ria da Se na do ra Ma ri na 
Sil va, tem por ob je ti vo li mi tar as ações im ple men ta -
das com re cur sos do Fun do em no má xi mo 3% com
des pe sas ad mi nis tra ti vas e de in ves ti men tos.

É com pre en sí vel a pre o cu pa ção da Se na do ra
Ma ri na Sil va quan to a bus car im pe dir que re cur sos
vol ta dos para o com ba te da po bre za aca bem sen do
des per di ça dos em ati vi da des ad mi nis tra ti vas. Entre -
tan to, não nos pa re ce ade qua da a fór mu la pro pos ta.
Se ob ser var mos a re da ção ori gi ná ria da Câ ma ra, po -
de mos per ce ber que o § 1º, do art. 1º, já ve dou a uti li -
za ção dos re cur sos do Fun do para re mu ne ra ção de
pes so al e en car gos so ci a is. Já o § 2º li mi tou as de ma -
is des pe sas ad mi nis tra ti vas a um per cen tu al a ser de -
fi ni do pelo Po der Exe cu ti vo a cada ano. A ló gi ca des ta 
pro pos ta é que, re ti ran do-se as des pe sas de pes so al, 

as de ma is des pe sas ad mi nis tra ti vas se rão re si du a is,
por tan to não cabe de fi nir per cen tu al sob o ris co de se, 
ao in vés de eco no mi zar, es ti mu lar-se os gas tos. O
va lor de 3% pro pos to aca ba ria se tor nan do um pa ta -
mar a ser atin gi do. Além do mais, como o Fun do
cons ta rá do Orça men to Anu al, po de rá o Po der Le gis -
la ti vo ve ri fi car anu al men te os gas tos ad mi nis tra ti vos
e, com isto, im pe dir des vi os de re cur sos do com ba te
da po bre za. Por isto, voto pela re je i ção da emen da.

A emen da nº 2, de au to ria da Se na do ra Ma ri na
Sil va, tem por ob je ti vo assegu rar uma re la ção par ti -
dá ria en tre os mem bros do Po der Exe cu ti vo e os re -
pre sen tan tes da so ci e da de ci vil.

Embo ra se pos sa ra ci o na li zar so bre a uti li da de
da emen da pro pos ta, nos pa re ce ex ces si va a sua
apre sen ta ção, vis to que po de rá li mi tar a ação ad mi -
nis tra ti va de um ór gão do Po der Exe cu ti vo. Por isto,
voto pela re je i ção da emen da.

A emen da nº 3, de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na, tem por ob je ti vo de ter mi nar que me ta de dos
re cur sos se jam apli ca dos na con ces são de uma bol -
sa-produção e de cré di to ru ral em con di ções fa vo re ci -
das a fa mí li as mo ra do ras na zona ru ral da Re gião do
Se mi-árido.

Sem des co nhe cer o ob je ti vo axi o ló gi co da
emen da em co men to, a vin cu la ção de me ta de dos re -
cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za a uma de ter mi na da re gião, por mais ca ren te
que seja, vi o la os prin cí pi os bá si cos do ob je ti vo de
cons ti tu i ção do re fe ri do fun do, vis to que, des de a sua
tra mi ta ção ori gi nal, bus cou-se a uni ver sa li za ção do
com ba te à po bre za como ele men to nor te a dor de sua
ação. Des tar te, as ações de vem re sul tar de um pla ne -
ja men to glo bal e de de ci são es tra té gi ca, ga ran ti da a
par ti ci pa ção da so ci e da de, por tan to toda e qual quer
vin cu la ção res tri ta li mi te, na ori gem, o de ba te de mo -
crá ti co que deve sur gir anu al men te na de fi ni ção das
pri o ri da des as qua is se rão alo ca dos re cur sos fi nan -
ce i ros. O ar ti go a que se re fe re a pre sen te emen da re -
sul tou de um con sen so na Câ ma ra dos De pu ta dos,
vi san do a atin gir po pu la ções ca ren tes, em mu ni cí pi os 
atin gi dos por ca la mi da des na tu ra is em todo o país.
Assim, em es tan do a ma i o ria des tes mu ni cí pi os na
re gião se mi-árida, os re cur sos flu i rão para lá na tu ral -
men te sem a ne ces si da de de uma vin cu la ção le gal
ex pres sa, a qual só pode ge rar dis tor ções e ine fi ciên -
ci as. Além do mais, a co lo ca ção de ”cré di to ru ral“
como um dos ele men tos da ação do Fun do pa re ce
cho car com a pró pria emen da cons ti tu ci o nal que o
ins ti tu iu, vis to que o cré di to tem ca rac te rís ti cas par ti -
cu la res de ges tão que não se co a du nam com as



ações pro pos tas. Por isto, voto pela re je i ção da pre -
sen te emen da.

A emen da nº 4, de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na, vin cu la da a emen da an te ri or, es ta be le ce que
os re cur sos des ti na dos ao Se mi-árido se rão apli ca -
dos tam bém no su pri men to de água po tá vel.

No que diz res pe i to a emen da em co men to, va -
lem os mes mos ar gu men tos, mu ta tis mu tan dis, que
fo ram ar ro la dos na re je i ção da emen da an te ri or, mes -
mo por que am bas apre sen tam co e rên cia ló gi ca in ter -
na. Pe los mo ti vos elen ca dos an te ri or men te, voto pela
re je i ção da emen da.

A emen da nº 5, de au to ria da Se na do ra He lo i sa
He le na, es ta be le ce a vin cu la ção do Fun do às ati vi da -
des de Pro gra ma Per ma nen te de Con vi vên cia com o
Se mi-árido, es ta be le cen do ob je ti vos e ações para tal
pro gra ma.

A pre sen te emen da, pe las suas ca rac te rís ti cas
de pro fun di da de de as sun to e te mas abor da dos,
cons ti tui-se, de fato, em uma pro pos ta au tô no ma que
al te ra ria subs tan ci al men te o es pí ri to da pro po si ção
ora em aná li se. Em ver da de, do pon to de vis ta da téc -
ni ca le gis la ti va de ve ria ser apre sen ta da como um pro -
je to de lei, e não como uma emen da. Des tar te, voto
pela re je i ção da ma té ria.

A emen da nº 06, de au to ria do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, de fi ne a lis ta dos pro du tos su pér flu os dos
qua is se rão co bra dos o adi ci o nal de cin co por cen to
do IPI.

A pre sen te emen da, em bo ra me ri tó ria, tra du -
zir-se-á em em pe ci lho ope ra ci o nal, vis to que a de fi ni -
ção dos bens de luxo a se rem so bre ta xa dos não deve 
ser ob je to de es pe ci fi ca ção em lei com ple men tar, o
que pre ju di ca ria sen sí vel men te a ges tão co ti di a na da
po lí ti ca tri bu tá ria na ci o nal. Des tar te, voto pela re je i -
ção da pre sen te emen da.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Ini ci al men te, cabe a mim des ta car que, quan do
da tra mi ta ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
que ins ti tu iu o Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za, tive a hon ra de ser de sig na do re la tor da ma -
té ria nes ta Casa.

É im pos sí vel, a meu ver, ana li sar a pre sen te
pro pos ta sem fa zer re fe rên cia ao seu men tor e prin ci -
pal pa tro ci na dor: o en tão Se na dor Antô nio Car los Ma -
ga lhães. De fato, a de ci são do Se na dor de apre sen -
tar, em ju lho de 1999, a pro pos ta de cri a ção de um
fun do com a fi na li da de de com ba ter a po bre za cons ti -
tu iu-se, sem a me nor dú vi da, em um dos mar cos do

fun ci o na men to des te Par la men to ao lon go da úl ti ma
dé ca da. No mo men to em que o País de ba tia a des va -
lo ri za ção re cen te men te ocor ri da da mo e da, a mu dan -
ça do re gi me cam bi al e suas con se qüên ci as eco nô -
mi cas e so ci a is, a apre sen ta ção des sa pro pos ta res -
ga tou para o cen tro da agen da po lí ti ca um tema de
imen sa re le vân cia e que tan to nos in co mo da, so ci al e
mo ral men te, na nos sa con di ção de na ção em de sen -
vol vi men to.

Des ta se men te ini ci al, ori gi nou-se uma co mis -
são con jun ta da Câ ma ra e do Se na do Fe de ral, for ma -
da com o ob je ti vo de es tu dar a si tu a ção da po bre za
no nos so país, bem como de apre sen tar pro pos tas de 
so lu ção. A re fe ri da Co mis são, pre si di da pelo emi nen -
te Se na dor Ma gui to Vi le la, tra ba lhou ar du a men te du -
ran te todo o se gun do se mes tre de 1999 e pro du ziu
um re la tó rio de in dis cu tí vel qua li da de téc ni ca, que de -
ta lhou o pro ble ma da po bre za em nos so país, após
ou vir as ma i o res au to ri da des do País so bre o as sun to. 
Do tra ba lho des ta Co mis são, sur giu uma se gun da
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, de teor pró xi mo
a pro po si ção ori gi nal, apre sen ta da pelo Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

Du ran te o pri me i ro se mes tre do ano de 2000,
tra ba lhei, de ma ne i ra in ten sa, para vi a bi li zar um con -
sen so mí ni mo en tre as duas pro pos tas an te ri or men te 
ci ta das, con sen so que per mi tis se ma xi mi zar a di re triz 
ma i or que ado tá ra mos no tra to da ma té ria: a união
en tre o de se já vel e o pos sí vel. Assim, a Emen da nº
31, pro mul ga da em de zem bro pró xi mo pas sa do, nas -
ceu como obra do en ten di men to en tre os di ver sos
seg men tos do Po der Exe cu ti vo sob a co or de na ção do 
Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do -
so.

Em pa re cer exa ra do, à épo ca, na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, já ha via en fa ti za do que nos úl -
ti mos vin te anos, os po bres cor res pon de ram, apro xi -
ma da men te, de ma ne i ra re gu lar, a qua ren ta por cen to 
da po pu la ção. Alcan ça ram seu auge, pou co mais de
cin qüen ta por cen to, no iní cio da dé ca da de 80 e após
o Pla no Real vêm os ci lan do em tor no dos 34%. O Pla -
no Real foi, apa ren te men te, a úni ca po lí ti ca go ver na -
men tal com con se qüên ci as du ra dou ras no com ba te à 
po bre za: no biê nio 93/95, mais de dez mi lhões de po -
bres de i xa ram de sê-lo. Os efe i tos dis tri bu ti vos do fim
da in fla ção es go ta ram-se, con tu do, nos pri me i ros mo -
men tos da es ta bi li da de eco nô mi ca. A po bre za es ta bi -
li zou-se no novo pa ta mar e o nú me ro ab so lu to de po -
bres vol ta a cres cer hoje, acom pa nhan do o cres ci -
men to ve ge ta ti vo da po pu la ção.



Hoje, sin te ti zan do, po de-se afir mar que a po bre -
za afe ta de ma ne i ra mais agu da a área ru ral, as re -
giões Nor te e Nor des te, as cri an ças e a par ce la
não-branca da po pu la ção. Fi nal men te, a as so ci a ção
evi den te en tre a es co la ri da de do che fe de fa mí lia e a
lo ca li za ção ou não de seus fa mi li a res na po bre za
apon ta para a edu ca ção for mal como um dos ve to res
mais im por tan tes a se rem mo bi li za dos para a sua su -
pe ra ção. Tudo isto de mons tra a ne ces si da de da pro -
pos ta em co men to.

Cabe des ta car al gu mas pe cu li a ri da des da pre -
sen te pro pos ta que de mons tram a sua en ge nho si da -
de ope ra ci o nal e fi nan ce i ra. Em pri me i ro lu gar, a prin -
ci pal fon te de re cur so do fun do cri a do já está dis po ní -
vel, vis to que tra ta-se do di fe ren ci al da CPMF, em vi -
gor des de mar ço pró xi mo pas sa do. Ora, em um país
em que tan to se cri ti ca a cri a ção de pro gra mas so ci a -
is sem a ga ran tia de re cur sos dis po ní ve is para a sua
im plan ta ção, o pre sen te pro je to apre sen ta-se exa ta -
men te como o opos to des ta li nha tra di ci o nal de ação.
De fato, após a san ção da lei ago ra sob aná li se, os
pro gra mas so ci a is be ne fi ci a dos en con tram-se em
con di ções de im plan ta ção ime di a ta. Tal fato re al ça,
ain da mais, a im por tân cia cru ci al de uma aná li se cé -
le re por par te des ta Casa.

Em se gun do lu gar, em pro pos ta por mim en ca -
mi nha da quan do re la tor da Emen da à Cons ti tu i ção,
es ta be le ci que, em caso de atra so para a im ple men -
ta ção do fun do em re la ção ao au men to da CPMF, os
re cur sos de ri va dos do re fe ri do au men to per ma ne ce -
ri am “con ge la dos”, na for ma de tí tu los pú bli cos, não
po den do vir a ser uti li za dos em qual quer ou tra des ti -
na ção. Por tan to, ago ra, com o iní cio da im ple men ta -
ção pre vis ta do fun do, este já dis po rá de um pa tri mô -
nio ini ci al sig ni fi ca ti vo. A pro pos ta terá con se gui do
pre ser var os re cur sos des ti na dos à área so ci al, de -
mons tran do, des sa ma ne i ra, a pru dên cia da de ci são.

Cabe tam bém des ta car, na pre sen te aná li se, o
fato de que, con for me o dis pos to no § 1º do art. 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, no
caso de o mon tan te anu al pre vis to nos ren di men tos
trans fe ri dos ao fun do não al can çar o va lor de qua tro
bi lhões de re a is, será ne ces sá ria sua com ple men ta -
ção com re cur sos or ça men tá ri os da União. A pre vi são 
de re ce i ta de ri va da do adi ci o nal da CPMF para este
ano é de apro xi ma da men te R$3,5 bi lhões para um
pe río do de pou co mais de oito me ses, o que cum pre,
pro por ci o nal men te, o piso fi xa do.

Pos to isto, pos so ape nas con clu ir por re i te rar
mi nha con vic ção, ma ni fes ta já an te ri or men te, na aná -
li se da ma té ria: tor na-se ir re fu tá vel a im por tân cia da

re gu la men ta ção do pre sen te Fun do de Com ba te e
Erra di ca ção da Po bre za, para sua im ple men ta ção
efe ti va, como ins tru men to au xi li ar na bus ca da jus ti ça
so ci al em nos so País.

III – Voto

Em face do ex pos to, des ta can do-se a re le vân cia 
so ci al da pro pos ta, bem como con si de ran do a ine xis -
tên cia de óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, le gal ou
re gi men tal, voto pela apro va ção des ta ma té ria pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, nos ter mos em
que foi apre sen ta da.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. – Car -
los Be zer ra, Pre si den te em Exer cí cio – Lú cio Alcân -
ta ra, Re la tor – Ge ral do Melo – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – Lú dio Co e lho – Pe dro Piva –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Bel lo Par ga – Ro ber -
to Sa tur ni no – José Fo ga ça – Pa u lo Sou to – Edu -
ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra – Ro me ro Jucá – 
Fre i tas Neto.

VOTO EM SEPARADO SENADORA MARINA
SILVA.

O pa re cer do Se na dor Ro me ro Jucá é pela
apro va ção da ma té ria, nos ter mos em que foi apre -
sen ta da, com re je i ção de to das as seis (6) emen das
ofe re ci das.

O Art. 1º de fi ne o ob je ti vo do Fun do. O § 1º des te 
ar ti go veda a uti li za ção dos re cur sos do Fun do para
re mu ne ra ção de pes so al e en car gos so ci a is e o § 2º
atri bui ao Po der Exe cu ti vo a de fi ni ção do per cen tu al
má xi mo de re cur sos des ti na dos às des pe sas ad mi -
nis tra ti vas.

As re ce i tas do Fun do en con tram-se enu me ra -
das no art. 2º. A in di ca ção da po pu la ção alvo do Fun -
do é ex pres sa no art. 3º, de fi nin do o § 1º des te ar ti go
que, pri o ri ta ri a men te, o aten di men to às fa mí li as e
com os re cur sos do Fun do se dará nas mo da li da des
de “Bol sa Esco la” e “Bol sa Ali men ta ção”. O § 2º des te
ar ti go de fi ne que um con ce i to de “li nha de po bre za”
será de fi ni do e di vul ga do, a cada ano, pelo Po der
Exe cu ti vo.

A ins ti tu i ção de um Con se lho Con sul ti vo e de
Acom pa nha men to do Fun do está pre vis ta no art. 4º,
de ven do seus mem bros se rem de sig na dos pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca. Nes se mes mo ar ti go está pre -
vis to que a com po si ção e o fun ci o na men to do Con se -
lho será atri bu i ção do Po der Exe cu ti vo, “as se gu ra da a 
re pre sen ta ção da so ci e da de ci vil”.

A fi gu ra de um “ór gão ges tor” do Fun do e
suas res pec ti vas com pe tên ci as en con tram-se no
art. 5º.

O art. 6º pre vê as ações in te gra das de acom pa -
nha men to e con tro le do Con se lho Con sul ti vo. O art. 7º 



de fi ne que dez por cen to (10%) dos re cur sos do Fun -
do, em 2001, se rão uti li za das nas ações re la ci o na -
das ao aten di men to da po pu la ção atin gi da por ca la -
mi da des na tu ra is e do Pro gra ma de Dis tri bu i ção de
Ali men tos – PRODEA.

A ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no in ci -
so I do art. 2º, no pe río do com pre en di do en tre 19 de
mar ço de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta Lei Com -
ple men tar tam bém cons ti tu i rá re ce i ta des te do Fun -
do, con for me de fi ne o art. 8º.

Ao fi nal, o art. 9º es ta be le ce que esta Lei
Com ple men tar en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

No pra zo re gi men tal fo ram apre sen ta das seis
emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Aspec to cen tral da pro pos ta em ques tão re si -
de na ex ces si va de le ga ção de atri bu i ções ao Po der
Exe cu ti vo e na ma nu ten ção da so ci e da de ci vil dis -
tan te da ges tão do Fun do. Assim, cabe con si de rar
os se guin tes pro ble mas em re la ção ao(às):

1º ob je ti vo: o pro je to não de ter mi na va lo -
res per cen tu a is es pe cí fi cos para pro gra mas
que efe ti va men te des ti nem-se ao com ba te e er -
ra di ca ção da pobreza;

2º atri bu i ções: man tém-se o “com ba te à po -
bre za” ex tre ma men te vin cu la do aos di ta mes do
Po der Exe cu ti vo, tan to em re la ção aos seus ob je ti -
vos, quan to à sua ges tão;

3º par ce ri as: a so ci e da de ci vil, pela re gu la -
men ta ção pro pos ta, é mera es pec ta do ra da exe cu -
ção do com ba te à po bre za;

4º po si ci o na men to po lí ti co: a re je i ção às
emen das ofe re ci das pe los Se na do res da Opo si -
ção e uma cla ra in di ca ção que não há in te res se e
es pa ço para o aper fe i ço a men to do pro je to; e

5º pro je to ori un do da Câ ma ra: traz uma ano -
ma lia a to dos os de ba tes re a li za dos des de a Co -
mis são de Com ba te à Po bre za (1999), pre ven do
em seu art. 7º que, em 2001, “até 10% dos re cur -
sos” do Fun do po de rão des ti nar-se às “ações vol -
ta das ao aten di men to da po pu la ção de ba i xa ren -
da re si den te em mu ni cí pi os atin gi dos por ca la mi -
da des na tu ra is e do Pro gra ma de Dis tri bu i ção de
Ali men tos – PRODEA...”.

Em ra zão dos pon tos aci ma men ci o na dos,
pro po mos o voto em se pa ra do.

III – Voto

O voto do Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá,
é pela apro va ção do pro je to nos ter mos em que
foi apre sen ta do à CAS, com a re je i ção das seis
emen das da Opo si ção, ten do apre sen ta do ar gu -
men tos no mí ni mo frá ge is, quan do não equi vo -
ca dos, como no caso da emen da nº 3, que con -
fun de os re cur sos in te gra is do Fun do com aque -
les pre vis tos no ca put do art. 7º

Para que pos sa mos re to mar os pon tos
cen tra is da pro pos ta re sul tan te da Co mis são
Mis ta de Com ba te à Po bre za e das emen das
ora re je i ta das, apre sen ta mos Voto em Se pa ra -
do que in cor po ra as mu dan ças que con si de ra -
mos fun da men ta is na re gu la men ta ção do Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.

Por tan to, nos so voto é pela re je i ção do re la -
tó rio em apre ço e pela apro va ção do Voto em Se -
pa ra do aqui pro pos to.

Sala das Co mis sões, 21 de ju nho de 2001. – 
Sena do ra Ma ri na Sil va.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA

Nº 46, DE 2001-COMPLEMENTAR
(Nº 177/2001-Complementar na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o Fun do de Com ba -
te e Erra di ca ção da Po bre za, na for ma 
pre vis ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato 
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó rias.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O Fun do de Com ba te e Erra di ca ção
da Pobreza, cri a do pelo art. 79 do Ato das Dis -
po si ções Tran si tó nas – ADCT, para vi go rar até o 
ano 2010, tem como ob je ti vo fi nan ci ar ações
que vi sem re du zir a ex clu são so ci al, me lho rar a
dis tri bu i ção da ren da e ele var a qua li da de de
vida da po pu la ção po bre do País.

§ 1º É ve da da a uti li za ção dos re cur sos do
Fun do para re mu ne ra ção de pessoal e en car gos
so ci a is.

§ 2º As des pe sas ad mi nis tra ti vas e de in ves ti -
men tos li mi tam-se a, no má xi mo, três por cen to
(3%) dos re cur sos do Fun do.

Art. 2º Cons ti tu em re ce i tas do Fun do:
I – a par ce la do pro du to de ar re ca da ção cor res -

pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -



to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as – ADCT ou aque la que vier a subs ti tuí-la;

II – a par ce la cor res pon den te a um adi ci o nal de
cin co pon tos per cen tu a is (5%) so bre a alí quo ta do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos (IPI), ou do
im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci den tes so bre os pro -
du tos su pér flu os cons tan tes do Ane xo A des ta lei;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o in ci so VII do art. 153 da Cons ti tu i ção;

IV – os ren di men tos do Fun do pre vis to no art. 81 
do ADGT;

V – do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT, sem pre ju í zo das do ta -
Qões con sig na das para aten der à Rede de Pro te ção
So ci al;

VI – con tri bu i ções e do a ções de qual quer na tu -
re za, de pes so as fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex -
te ri or;

VII – ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

§ 1º Aos re cur sos in te gran tes do Fun do não se
apli ca o dis pos to no art. 159 e no in ci so IV do art. 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral, as sim como qual quer des -
vin cu la ção de re cur sos or ça men tá ri os.

§ 2º Dos re cur sos do Fun do, no mí ni mo, se ten ta
e cin co por cen to (75%) se rão apli ca dos em pro gra -
mas de trans fe rên cia de ren da e de se gu ran ça ali -
men tar a fa mí li as po bres, de ven do o res tan te ser em -
pre ga do em pro gra mas fun diá ri os, de cré di to ru ral,
mi cro cré di to que vi sem à ge ra ção de em pre go e ren -
da no cam po e apo io a agri cul to res fa mi li a res po bres,
es pe ci al men te nas mi cror re giões do Nor des te atin gi -
das pela seca.

§ 3º Em todo o pe río do de vi gên cia do Fun do, as 
do ta ções or ça men tá ri as pre vis tas nes ta Lei não po -
de rão ser ob je to de con tin gen ci a men to.

Art. 3º Os re cur sos do Fun do se rão di re ci o na -
dos a ações que te nham como alvo in di ví du os e fa -
mí li as que se en con trem aba i xo da li nha ofi ci al de
po bre za.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des ta lei o con ce i -
to de li nha ofi ci al de po bre za é o pa drão de ren di -
men to anual mí ni mo ne ces sá rio para que uma fa mí -

lia e/ou uma pes soa pos sa su prir suas ne ces si da -
des vi ta is.

Art. 4º A ad mi nis tra ção dos re cur sos do Fun do
fi ca rá a car go do Con se lho Con sul ti vo, com pos to de
doze (12) mem bros no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, sen do pelo me nos seis (6) re pre sen tan -
tes da so ci e da de ci vil, ao qual com pe te:

I – co or de nar a for mu la ção das po lí ti cas e
di re tri zes ge ra is que ori en ta rão as apli ca ções do
Fundo;

II – se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi -
nan ci a dos com re cur sos do Fun do;

III – co or de nar, em ar ti cu la ção com os ór gãos
respon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo Fun do, a ela bo ra ção das
pro pos tas or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao
ór gão cen tral do Sis te ma de Pla ne ja men to Fe de ral e 
de Orça men to, para in clu são no pro je to de lei or ça -
men tá ria anu al, bem como em suas al te ra ções;

IV – acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção
dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos com re cur -
sos do Fun do;

V – pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo de que tra ta
o art. 4º; e

VI – dar pu bli ci da de, com pe no di ci da de es ta -
be le ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re -
cur sos do Fun do.

Art. 5º Cons ti tu i rá tam bém re ce i ta do Fun do
a ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no in ci so I
do art. 2º, no pe río do com pre en di do en tre 19 de
mar ço de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta Lei
Com ple men tar, que será in te gral men te re pas sa da
ao Fun do en tre 19 de ju nho e 31 de de zem bro de
2002, acres ci da do per cen tu al de re mu ne ra ção
apli cá vel aos re cur sos da Con ta Úni ca do Te sou ro
Na ci o nal jun to ao Ban co Cen tral do Bra sil, cal cu la -
do no pe río do en tre o in gres so da re ce i ta e seu re -
pas se ao Fun do.

Art. 6º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.











Jus ti fi ca ção

A pro pos ta apre sen ta da pelo Pro je to de Lei
Com ple men tar (PLC) nº 187/01 não cu i dou de de fi nir
o que são pro du tos su pér flu os, con for me o tex to
cons ti tu ci o nal cons tan te do in ci so II, art. 80, do ADCT.
Ora, não há como fi nan ci ar o Fun do de Com ba te e
Erra di ca çâo da Po bre za sem que se sa i ba so bre o
que vai ser re al men te ar re ca da do com o adi ci o nal de
cin co pon tos per cen tu a is na alí quo ta do Impos to so -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos. Cabe in te grar ao tex to
do PLC a de fi ni ção das clas ses de pro du tos in dus tri a -
is so bre as qua is se rão ar re ca da dos os va lo res cor -
res pon den tes ao adi ci o nal re fe ri do. Este o ob je ti vo da
pre sen te emen da.

Sala das Ses sões, 21 de ju nho de 2001.

PARECER Nº 612, DE 2001, 
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O pre sen te pro ces sa do tem ori gem no ofí cio,
da ta do de 29 de maio do cor ren te, do Exce len tís si mo
Se nhor Pri me i ro-Secretário da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, De pu ta do Se ve ri no Ca val can ti, que sub me te ao
Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 134 do Re gi men -
to Co mum, o Pro je to de Lei da Câ ma ra – Com ple -
men tar – nº 46, de 2001, que dis põe so bre o Fun do de 
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, na for ma pre vis -
ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tá ri as.

O pro je to de lei em apre ço ori gi nou-se da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e sua tra mi ta ção ocor re em re gi -
me de ur gên cia cons ti tu ci o nal, nos ter mos do art. 64,
§ 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A pro pos ta em aná li se res pon de à ne ces si da de
de re gu la men ta ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca -
ção da Po bre za, con for me o dis pos to no art. 79 do Ato 
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de acor do com a Emen da nº 31, 
de 2000.

Seu art. 1º de fi ne como ob je ti vo do Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cri a do pelo art.
79 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as – ADCT, de 1988, para vi go rar até o ano de 2010,
vi a bi li zar a to dos os bra si le i ros o aces so a ní ve is dig -
nos de sub sis tên cia; e pre vê a apli ca ção de seus re -
cur sos em ações su ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta -
ção, sa ú de, edu ca ção, re for ço da ren da fa mi li ar e ou -
tros pro gra mas de re le van te in te res se so ci al, vol ta dos 
para a me lho ria da qua li da de de vida da po pu la ção.

O mes mo ar ti go veda a uti li za ção dos re cur sos
do Fun do para re mu ne ra ção de pes so al e en car gos
so ci a is e en car re ga o Po der Exe cu ti vo de es ta be le -
cer, anu al men te, o per cen tu al má xi mo a ser des ti na -
do às des pe sas ad mi nis tra ti vas.

O art. 2º  de fi ne as re ce i tas cons ti tu ti vas do Fun -
do, a sa ber:

I – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de oito cen té si mos por cen -
to, apli cá vel de 18 de ju nho de 2000 a 17 de ju nho de
2002, na alí quo ta da con tri bu i ção so ci al de que tra ta o 
art. 75 do ADCT;

II – a par ce la do pro du to da ar re ca da ção cor res -
pon den te a um adi ci o nal de cin co pon tos per cen tu a is
na alí quo ta do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za -
dos – IPI, ou do im pos to que vier a subs ti tuí-lo, in ci -
den te so bre pro du tos su pér flu os e apli cá vel até a ex -
tin ção do Fun do;

III – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to de
que tra ta o in ci so VII do art. 153, da Cons ti tu i ção;

IV – os ren di men tos do Fun do pre vis to no art. 81 
do ADCT;

V – do ta ções or ça men tá ri as, con for me de fi ni do
no § 1º do art. 81 do ADCT;

VI – do a ções, de qual quer na tu re za, de pes so as 
fí si cas ou ju rí di cas do País ou do ex te ri or; e

VII – ou tras re ce i tas ou do ta ções or ça men tá ri as
que lhe vi e rem a ser des ti na das.

O mes mo ar ti go es ta be le ce que aos re cur sos
in te gran tes do Fun do não se apli ca o dis pos to no art.
159 e no in ci so IV do art. 167, da Cons ti tu i ção, as sim
como qual quer des vin cu la ção de re cur sos or ça men -
tá ri os.

O art. 3º de ter mi na que os re cur sos do Fun do
se rão di re ci o na dos a ações que te nham como alvo:

I – fa mí li as cuja ren da per ca pi ta seja in fe ri or à
li nha da po bre za, as sim como in di ví du os em igual si -
tu a ção de ren da; e

II – as po pu la ções de mu ni cí pi os e lo ca li da des,
ur ba nas ou ru ra is, iso la das ou in te gran tes de re giões
me tro po li ta nas, que apre sen tem con di ções de vida
des fa vo rá ve is.

Fica de fi ni do tam bém que o aten di men to às fa -
mí li as e in di ví du os de que tra ta o in ci so I será fe i to,
pri o ri ta ri a men te, por meio de pro gra mas de re for ço
de ren da, nas mo da li da des ”Bol sa Esco la“, para as
fa mí li as que têm fi lhos com ida de en tre seis e quin ze
anos, e ”Bol sa Ali men ta ção“, para aque las com fi lhos
em ida de de zero a seis anos e para in di ví du os que
per de ram seus vín cu los fa mi li a res.



A de ter mi na ção quan ti ta ti va da li nha de po bre za 
ou do con ce i to que ve nha a subs ti tuí-la, bem como a
re la ção dos mu ni cí pi os que apre sen tem con di ções de 
vida des fa vo rá ve is, serão de fi ni dos e di vul ga dos, a
cada ano, pelo Po der Exe cu ti vo.

Por meio do art. 4º, fica ins ti tu í do o Con se lho
Con sul ti vo e de Acom pa nha men to do Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za, cu jos mem bros se rão
de sig na dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com a atri -
bu i ção de opi nar so bre as po lí ti cas, di re tri zes e pri o ri -
da des do Fun do e acom pa nhar a apli ca ção dos seus
re cur sos.

Ca be rá a Ato do Po der Exe cu ti vo a re gu la men -
ta ção da com po si ção e do fun ci o na men to do Con se -
lho de tra ta o art. 4º, as se gu ra da a re pre sen ta ção da
so ci e da de ci vil.

O art. 5º es ta be le ce as se guin tes com pe tên ci -
as do ór gão ges tor do Fun do, a ser de sig na do pelo
Pre si den te da Re pú bli ca:

I – co or de nar a for mu la ção1 das po lí ti cas, di re -
tri zes ge ra is e pri o ri da des que ori en ta rão as apli ca -
ções do Fun do;

II – se le ci o nar pro gra mas e ações a se rem fi -
nan ci a dos com re cur sos do Fun do;

III – co or de nar, em ar ti cu la ção com os ór gãos
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo Fun do, a ela bo ra ção das pro -
pos tas or ça men tá ri as a se rem en ca mi nha das ao ór -
gão cen tral do Sis te ma de Pla ne ja men to Fe de ral e
de Orça men to, para in clu são no pro je to de lei or ça -
men tá ria anu al, bem como em suas al te ra ções;

IV – acom pa nhar os re sul ta dos da exe cu ção
dos pro gra mas e das ações fi nan ci a dos com re cur -
sos do Fun do;

V – pres tar apo io téc ni co-administrativo para o
fun ci o na men to do Con se lho Con sul ti vo de que tra ta
o art. 4º; e

VI – dar pu bli ci da de, com pe ri o di ci da de es ta -
be le ci da, dos cri té ri os de alo ca ção e de uso dos re -
cur sos do Fun do.

O art. 6º dis põe so bre o re gu la men to que de fi -
ni rá as ações in te gra das de acom pa nha men to ou
con tro le a se rem exer ci das pelo Con se lho Con sul ti -
vo, pelo ór gão ges tor e pe los ór gãos res pon sá ve is
pela exe cu ção dos pro gra mas e das ações fi nan ci a -
dos pelo Fun do, sem pre ju í zo do exer cí cio das com -
pe tên ci as dos ór gãos de con tro le in ter no e ex ter no.

Fica nele de ter mi na do, tam bém, que os ór gãos 
res pon sá ve is pela exe cu ção dos pro gra mas e das
ações fi nan ci a dos pelo Fun do de ve rão apre sen tar

ao ór gão ges tor re la tó ri os pe rió di cos de acom pa nha -
mento fí si co e fi nan ce i ro dos re cur sos apli ca dos.

O art. 7º de ter mi na que, no exer cí cio de 2001, o
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za po de rá
des ti nar, ex cep ci o nal men te, até dez por cen to dos re -
cur sos para o fi nan ci a men to de ações vol ta das ao
aten di men to da po pu la ção de ba i xa ren da, re si den te
em mu ni cí pi os atin gi dos por ca la mi da des na tu ra is, e
do Pro gra ma de Dis tri bu i ção de Ali men tos –
PRODEA, sem pre ju í zo do fi nan ci a men to dos de ma is 
pro gra mas.

O art. 8º de fi ne que cons ti tu i rá tam bém re ce i ta
do Fun do a ar re ca da ção de cor ren te do dis pos to no
in ci so I do art. 2º, no pe río do com pre en di do en tre 19
de mar ço de 2001 e o iní cio da vi gên cia des ta Lei
Com ple men tar, que será in te gral men te re pas sa da
ao Fun do en tre 19 de ju nho e 31 de de zem bro de
2002, acres ci da do per cen tu al de re mu ne ra ção apli -
cá vel aos re cur sos da Con ta Úni ca do Te sou ro Na ci -
o nal jun to ao Ban co Cen tral do Bra sil, cal cu la do no
pe río do en tre o in gres so da re ce i ta e seu re pas se ao
Fun do.

Por fim, o art. 9º es ta be le ce que esta Lei Com -
ple men tar en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

No pra zo re gi mental, fo ram apre sen ta das seis
emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cre io ser con sen so, en tre as prin ci pa is li de ran -
ças par ti dá ri as do País, a im por tân cia da ma té ria que
es ta mos a ana li sar. O  tra ba lho de sen vol vi do, no seu
todo, pelo Con gres so Na ci o nal, que re sul tou na cri a -
ção do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
cons ti tu iu um mar co na his tó ria re cen te do Po der Le -
gis la ti vo.

Nos de ba tes aqui ha vi dos foi re co nhe ci do e
ana li sa do o peso que a po bre za e a ex clu são so ci al
re pre sen tam para a po pu la ção bra si le i ra, ca mi nhos
para sua su pe ra ção fo ram de ba ti dos, e a nor ma cons -
ti tu ci o nal ne ces sá ria foi pro du zi da, com pres te za e
pre ci são.

O en ca mi nha men to foi, na ver da de, pro por ci o -
nal à gra vi da de da si tu a ção por que pas sa mos. Sa -
be mos to dos que nos úl ti mos vin te anos, os po bres
cor res pon de ram, apro xi ma da men te, de ma ne i ra re -
gu lar, a qua ren ta por cen to da po pu la ção. Alcan ça -
ram sua ma i or par ti ci pa ção, pou co mais de cin qüen -
ta por cen to, no iní cio da dé ca da de 80 e após o Pla -
no Real vêm-se man ten do em tor no dos 34%. O Pla -
no Real foi, apa ren te men te, a úni ca po lí ti ca go ver na -



men tal re cen te com con se qüên ci as du ra dou ras no
com ba te à po bre za: no biê nio 93/95, mais de dez mi -
lhões de po bres de i xa ram de sê-lo. Os efe i tos dis tri -
bu ti vos que o fim da in fla ção pro por ci o nou es go ta -
ram-se, con tu do, nos pri me i ros mo men tos da es ta bi -
li da de eco nô mi ca. A po bre za es ta bi li zou-se no novo
pa ta mar e o nú me ro ab so lu to de po bres vol tou a
cres cer, acom pa nhan do o cres ci men to ve ge ta ti vo
da po pu la ção.

Hoje, em sín te se, é pos sí vel afir mar que a po -
bre za afe ta de ma ne i ra mais agu da a área ru ral, as
re giões Nor te e Nor des te, as cri an ças e a par ce la
não-branca da po pu la ção. Por ou tro lado, a as so ci a -
ção evi den te en tre a es co la ri da de do che fe de fa mí -
lia e a in ser ção ou não de seus fa mi li a res na po bre za 
apon ta para a edu ca ção for mal como um dos ve to res 
mais im por tan tes a se rem mo bi li za dos para a sua
su pe ra ção. Tudo isto de mons tra a ne ces si da de da
pro pos ta sob exa me.

É ne ces sá rio des ta car al gu mas pe cu li a ri da des
da pre sen te pro pos ta que de mons tram a sua en ge -
nho si da de ope ra ci o nal e fi nan ce i ra. Em pri me i ro lu gar,
a prin ci pal fon te de re cur sos do fun do cri a do já se en -
con tra dis po ní vel, uma vez que se tra ta do di fe ren ci al
da CPMF, em vi gor des de mar ço pró xi mo pas sa do.
Ora, em um país em que tan to se cri ti ca a cri a ção de
pro gra mas so ci a is sem a ga ran tia de re cur sos dis po ní -
ve is para a sua im plan ta ção, o pre sen te pro je to apre -
sen ta-se exa ta men te como o opos to des ta li nha tra di -
ci o nal de ação. De fato, após a san ção da lei re sul tan te
do pro je to ago ra sob aná li se, os pro gra mas so ci a is be -
ne fi ci a dos en con trar-se-ão em con di ções de im plan ta -
ção ime di a ta. Tal fato re al ça, ain da mais, a im por tân cia
cru ci al de uma aná li se cé le re por par te des ta Casa.

Em se gun do lu gar, o me ca nis mo de se nha do para
o Fun do pre vê que, em caso de atra so para sua im ple -
men ta ção em re la ção ao au men to da CPMF,  os re cur -
sos de ri va dos do re fe ri do au men to per ma ne ce ri am
”con ge la dos“, na for ma de tí tu los pú bli cos, não po den do 
vir a ser uti li za dos para ou tra des ti na ção. Por tan to, ago -
ra, com o iní cio da im ple men ta ção pre vis ta do Fun do,
este já dis po rá de um pa tri mô nio ini ci al sig ni fi ca ti vo.

A pro pos ta terá con se gui do pre ser var os re cur -
sos des ti na dos à área so ci al, de mons tran do, des sa
ma ne i ra, a pru dên cia da de ci são.

Cabe tam bém des ta car, na pre sen te aná li se, o
fato de que, con for me o dis pos to no § 1º do art. 81 do 
ADCT, no caso de o mon tan te anu al pre vis to nos ren -
di men tos trans fe ri dos ao fun do não al can çar o va lor
de qua tro bi lhões de re a is, será ne ces sá ria sua com -
ple men ta ção com re cur sos or ça men tá ri os da União.

A pre vi são de re ce i ta de ri va da do adi ci o nal da CPMF 
para este ano é de apro xi ma da men te R$3,5 bi lhões
para um pe río do de pou co mais de oito me ses, o que 
cum pre, pro por ci o nal men te, o piso fi xa do.

Em ra zão do ex pos to, ma ni fes to no va men te mi -
nha con vic ção acer ca da re le vân cia da ma té ria. Con si -
de ro fun da men tal a re gu la men ta ção, o an tes pos sí vel,
do pre sen te Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za, para sua im ple men ta ção efe ti va, como ins tru -
men to au xi li ar na bus ca da jus ti ça so ci al em nos so
País.

Pas so à aná li se das emen das apre sen ta das.
A emen da nº 1, de au to ria da Se na do ra Ma ri na

Sil va, tem por ob je ti vo li mi tar as ações im ple men ta -
das com re cur sos do Fun do em no má xi mo 3% com
des pe sas ad mi nis tra ti vas e de in ves ti men tos.

É com pre en sí vel a pre o cu pa ção da Se na do ra
Ma ri na Sil va com a pos si bi li da de de per da de per -
cen tu a is ele va dos dos re cur sos em ati vi da des bu ro -
crá ti cas e ad mi nis tra ti vas. Afi nal, a ex pe riên cia his tó -
ri ca de ou tros pro gra mas so ci a is jus ti fi ca esse te mor. 
Entre tan to, não nos pa re ce que a fór mu la pro pos ta
re pre sen te uma so lu ção ade qua da.

Se ob ser var mos a re da ção ori gi ná ria da Câ ma -
ra, po de mos per ce ber que o § 1º, do art. 1º, já veda a
uti li za ção dos re cur sos do Fun do para re mu ne ra ção
de pes so al e en car gos so ci a is. Já o § 2º li mi ta, por sua 
vez, as de ma is des pe sas ad mi nis tra ti vas a um per -
cen tu al a ser de fi ni do pelo Po der Exe cu ti vo a cada
ano.

A ló gi ca des ta pro pos ta é que, ex clu í das as des -
pe sas de pes so al, os de ma is gas tos ad mi nis tra ti vos
se rão re si du a is. Nes sa cir cuns tân cia, a de fi ni ção de
um per cen tu al fixo não pro ce de, sob o ris co de, ao in -
vés de res trin gir, es ti mu lar os gas tos. O va lor de 3%
pro pos to aca ba ria se to man do um pa ta mar a ser atin -
gi do.

Além do mais, como o Fun do cons ta rá do Orça -
men to Anu al, po de rá o Po der Le gis la ti vo ve ri fi car, a
cada ano, os gas tos ad mi nis tra ti vos e, com isto, im -
pe dir des vi os de re cur sos do com ba te à po bre za. Por 
es sas ra zões, voto pela re je i ção da emen da.

A emen da nº 2, de au to ria da Se na do ra Ma ri na
Sil va, tem por ob je ti vo as se gu rar, no Con se lho Con sul -
ti vo, uma re la ção pa ri tá ria en tre os mem bros do Po der
Exe cu ti vo e os re presen tan tes da so ci e da de ci vil.

Embo ra seja pos sí vel iden ti fi car ar gu men tos de
peso a fa vor do mé ri to da pre sen te emen da, pa re -
ce-me ex ces si va a de ter mi na ção em lei da pro por ção
em que a so ci e da de ci vil par ti ci pa rá do Con se lho.
Pen so ser ne ces sá rio as se gu rar cer ta mar gem de fle -



xi bi li da de, de ma ne i ra que o peso re la ti vo do Po der
exe cu ti vo e da so ci e da de ci vil pos sa va ri ar, na de pen -
dên cia de cada nova con jun tu ra. Ma ni fes to-me, por -
tan to, pela re je i ção da emen da.

A emen da nº 3, de au to ria da Se na do ra He lo í sa He -
le na, tem por ob je ti vo de ter mi nar que me ta de dos re cur -
sos se jam apli ca dos na con ces são de uma bol -
sa-produção e de cré di to ru ral em con di ções fa vo re ci das
a fa mí li as mo ra do ras na zona ru ral da Re gião do Se -
mi-Árido.

Sem des co nhe cer a le gi ti mi da de dos ob je ti vos
da emen da em apre ço, a vin cu la ção de me ta de dos
re cur sos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Po bre za a uma de ter mi na da re gião, por mais ca ren -
te que seja no pre sen te, vi o la os prin cí pi os bá si cos
que nor te a ram a cons ti tu i ção do re fe ri do Fun do, vis -
to que, des de a sua tra mi ta ção ori gi nal, bus cou-se,
como di re triz ma i or, a uni ver sa li za ção do com ba te à
po bre za.

Des tar te, as ações de vem re sul tar de um pla -
ne ja men to glo bal e de de ci sões es tra té gi cas, ga ran -
ti da a par ti ci pa ção do con jun to da so ci e da de. Toda e
qual quer vin cu la ção re gi o nal es tri ta li mi ta, por tan to,
na sua ori gem, o de ba te de mo crá ti co que de ve rá
sur gir anu al men te so bre a de fi ni ção das pri o ri da des
para alo ca ção dos re cur sos fi nan ce i ros.

O ar ti go a que se re fe re a pre sen te emen da re -
sul tou de um con sen so na Câ ma ra dos De pu ta dos, vi -
san do a atin gir po pu la ções ca ren tes, em mu ni cí pi os
atin gi dos por ca la mi da des na tu ra is em todo o País.
Assim, caso a ma i o ria des tes mu ni cí pi os lo ca li ze-se na 
re gião se mi-árida, os re cur sos para lá flu i rão na tu ral -
men te, sem a ne ces si da de de uma vin cu la ção le gal
ex pres sa, a qual só po de rá ge rar dis tor ções e ine fi -
ciên ci as.

Nada nos ga ran te, por ou tro lado, que a vin cu -
la ção des tes cin qüen ta por cen to não aca be acar re -
tan do pre ju í zos a ou tras áre as que se jam igual men te 
po bres, tam bém su je i tas a ca la mi da de na tu ral, como 
o in te ri or do Acre, de Go iás, ou de ou tros Esta dos si -
tu a dos fora dos li mi tes do se mi-árido.

Além do mais, a co lo ca ção de “cré di to ru ral”
como um dos ele men tos da ação do Fun do pa re ce
cho car-se com a pró pria emen da cons ti tu ci o nal que
o ins ti tu iu, vis to que o cré di to tem ca rac te rís ti cas
par ti cu la res de ges tão que não se co a du nam com as 
ações pro pos tas. Por es sas ra zões, voto pela re je i -
ção da pre sen te emen da.

A emen da nº 4, de au to ria da Se na do ra He lo í sa 
He le na, vin cu la da à emen da an te ri or, es ta be le ce

que os re cur sos des ti na dos ao se mi-árido se rão apli -
ca dos tam bém no su pri men to de água po tá vel.

No que diz res pe i to à emen da em co men to, va -
lem os mes mos ar gu men tos, mu ta tis mu tan dis,
que fo ram ar ro la dos na re je i ção da emen da an te ri or,
mes mo por que am bas apre sen tam co e rên cia ló gi ca
in ter na. Pe los mo ti vos elen ca dos an te ri or men te,
voto tam bém pela re je i ção da emen da.

A emen da nº 5 de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na, pro põe a vin cu la ção do Fun do às ati vi da des
de Pro gra ma Per ma nen te de Con vi vên cia com o Se -
mi-Árido, ao mes mo tem po que es ta be le ce ob je ti vos
e ações para tal pro gra ma.

A pre sen te emen da, pe las suas ca rac te rís ti cas
de pro fun di da de no que res pe i ta ao as sun to e te mas
abor da dos, cons ti tui-se, de fato, em uma pro pos ta au -
tô no ma, cuja apro va ção al te ra ria subs tan ci al men te o
es pí ri to da pro po si ção ora em aná li se. Em ver da de,
do pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti va de ve ria ser
apre sen ta da como um pro je to de  lei, e não como
uma emen da. Des tar te, voto pela re je i ção da ma té ria

A emen da nº 6 de au to ria do Se na dor Edu ar do
Su plicy, de fi ne a lis ta dos pro du tos su pér flu os dos qua -
is se rão co bra dos o adici o nal de cin co por cen to do IPI.

A pre sen te emen da, em bo ra me ri tó ria, tra du -
zir-se-á em em pe ci lho ope ra ci o nal, vis to que a de fi ni -
ção dos bens de luxo a se rem so bre ta xa dos não deve 
ser ob je to de es pe ci fi ca ção em lei com ple men tar, o
que pre ju di ca ria sen si vel men te a ges tão co ti di a na da
po lí ti ca tri bu tá ria na ci o nal. Mais uma vez, con si de ro
pre fe rí vel man ter a fle xi bi li da de con ti da na pro pos ta
ori gi nal, de ma ne i ra a per mi tir a al te ra ção da lis ta con -
for me a con ve niên cia de cada mo men to. Por isso,
voto pela re je i ção da pre sen te emen da.

III – Voto

Em face do ex pos to, des ta can do-se a re le vân -
cia so ci al da pro pos ta, bem como con si de ran do a
ine xis tên cia de óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, le -
gal ou re gi men tal, voto pela re je i ção das emen das
apre sen ta das e pela apro va ção da ma té ria pela Co -
mis são de Assun tos So ci a is, nos ter mos em que foi
apre sen ta da.

Sala da Co mis são, 21 de ju nho de 2001. – Ro meu
Tuma, Pre si den te – Ro me ro Juca, Re la tor – Ju vên cio
da Fon se ca – Gil vam Bor ges – Wal deck Orne las –
Lind berg Cury – Ge ral do Cân di do (ven ci do) – Ma ri na
Sil va (ven ci do)– Se bas tião Ro cha (ven ci do) – Ma ria do
Car mo Alves – Val mir Ama ral – Osmar Dias – Ge ral -
do Althoff – Tião Vi a na (ven ci do)– Car los Pa tro cí nio –
Emi lia Fer nan des (ven ci do). 



VOTO EM SEPARADO DA SENADORA MARINA 
SILVA, NA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS.

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes sa Co mis são de
Assun tos So ci a is, o Pro je to de Lei da Câ ma ra – Com -
ple men tar – Nº 46, de 2001, que ”dis põe so bre o Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, na for ma
pre vis ta nos ar ti gos 79, 80 e 81 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as“.

A tra mi ta ção do pro je to ocor re em re gi me de ur -
gên cia cons ti tu ci o nal, no ter mos do art. 64, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. A pro pos ta em aná li se res pon -
de à ne ces si da de de re gu la men ta ção do Fun do de
Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, ten do sido apro -
va da nas Co mis sões de Assun tos Eco nô mi cos (CAE) 
e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça (CCJ).

A pro pos ta em aná li se tem ori gem na apre sen -
ta ção e le i tu ra do Pro je to de Lei Com ple men tar (PLP
nº 177/2001), de au to ria do De pu ta do Jor ge Bit tar
(PT-RJ), em 1º de fe ve re i ro de 2001, ao qual foi apen -
sa da a pro pos ta do Po der Exe cu ti vo, en ca mi nha da à
Câ ma ra dos De pu ta dos por in ter mé dio de Men sa gem 
Pre si den ci al (MSC nº 220/2001).

PARECER Nº 613, DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 278, de 2001.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 278, de 2001, o
Se na dor Iris Re zen de so li ci ta ao Exmº Sr. Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes a re mes sa de “có pia dos es tu -
dos já re a li za dos re fe ren tes à du pli ca ção da BR-153
(...) no tre cho que liga as lo ca li da des de Aná po lis-GO a 
Po ran ga tu-GO, di vi sa com o Esta do do To can tins”.

O re que ri men to subs ti tu iu o de nú me ro 164, de
2001, no qual o au tor so li ci ta va ao Mi nis té rio dos
Trans por tes “es tu dos re fe ren tes à du pli ca ção” do
mes mo tre cho ro do viá rio. Por con tra ri ar dis po si ti vo re -
gi men tal – a so li ci ta ção po de ria ser en ten di da como
pe di do de pro vi dên cia a pro po si ção foi re ti ra da pelo
au tor e, após re for mu la ção, deu ori gem ao novo re -
que ri men to, des sa fe i ta ob je ti van do o for ne ci men to
de có pia dos es tu dos já re a li za dos so bre o as sun to. A
jus ti fi ca ção apre sen ta da des ta ca a im por tân cia da
du pli ca ção para a se gu ran ça do trá fe go ro do viá rio,
para o de sen vol vi men to da eco no mia re gi o nal e para
a pro mo ção da in te gra ção na ci o nal.

É o re la tó rio.

II – Voto

A BR– 153 in te gra o sis te ma ro do viá rio fe de ral e
se en con tra dis cri mi na da nas re la ções ane xas ao Pla no 
Na ci o nal de Vi a ção, apro va do pela Lei nº 5.917, de 10
de se tem bro de 1973. Com cer ca de 3.500km de ex ten -
são, cor ta lon gi tu di nal men te o País, do Pará ao Rio
Gran de do Sul. A du pli ca ção do tre cho Aná po -
lis-Porangatu in te res sa par ti cu lar men te aos es ta dos de
Go iás e To can tins, em bo ra a me lho ria das con di ções de 
es co a men to de ali men tos pro du zi dos em gran de es ca la 
nes sa re gião be ne fi cie, di re ta ou in di re ta men te, cen tros
con su mi do res dis tri bu í dos em todo o País.

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, e com as dis po si ções do Ato da Mesa do Se -
na do Fe de ral nº 1, de 2001, que re gu la men ta a tra mi -
ta ção dos re que ri men tos de in for ma ção, aos qua is se
equi pa ram os de re mes sa de do cu men tos.

Embo ra não pre ju di que a apro va ção da ma té ria, 
cabe res sal var que, ao al te rar o ob je to da so li ci ta ção
para “co pia dos es tu dos já re a li za dos re fe ren tes à du -
pli ca ção!, o re que ri men to pa re ce não ter con se gui do,
ain da, a for mu la ção ade qua da. Além de não es pe ci fi -
car de vi da men te os “es tu dos” a que se re fe re, é pro -
vá vel que es tes nun ca te nham sido re a li za dos. Caso
a ini ci a ti va te nha por ob je ti vo fi nal sen si bi li zar o Mi nis -
tro dos Trans por tes para a exe cu ção de obras con si -
de ra das re le van tes para a me lho ria do trans por te ro -
do viá rio na re gião, mais in di ca do se ria di ri gir à mes -
ma au to ri da de um re que ri men to de in for ma ções, que
in da ga ria, di re ta men te, se o tre cho já foi ob je to de es -
tu dos, se a du pli ca ção do tre cho in te gra o atu al pro -
gra ma de ações do Mi nis té rio, qual a pri o ri da de atri -
bu í da ao pro je to e qual a pers pec ti va de exe cu tá-lo
den tro de de ter mi na do ho ri zon te.

Fe i tas es sas res sal vas, con clu í mos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to, ao Exmo. Sr. Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes, do Re que ri men to nº 238, de
2001, que so li ci ta o for ne ci men to de có pia de es tu dos 
so bre a du pli ca ção da BR-153, no tre cho Aná po -
lis-Porangatu, si tu a do no es ta do de Go iás.



PARECER Nº  614 , DE 2001

Da Mesa do Se na do Fe de ral Re que -
ri men to nº 303 , de 2001.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão
I – Re la tó rio

A Se na do ra He lo í sa He le na re quer, com fun da -
men to nos dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is
per ti nen tes, seja so li ci ta da 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, có pia dos ter mos do 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, que de ve rão in clu ir as se guin tes in -
for ma ções:

1. Da dos so bre o mon tan te para cada pro gra ma;
2. Pro gra ma ção de exe cu ção;
3. Con di ções de fi nan ci a men to e pra zos;
4. Qu a is quer ou tros da dos re le van tes que per -

mi ti rão ava li ar os ter mos do re fe ri do acor do.
É o re la tó rio.

II – Voto
A pro po si ção está de acor do com o dis pos to no

art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com o art. 216
do Re gi men to Inter no, e com as nor mas de ad mis si bi -
li da de es ta be le ci das no Ato da Mesa nº 1, de 2001 ,
mo ti vo pelo qual pro nun ci a mo-nos fa vo ra vel men te ao 
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 303, de 2001.

Sala da Co mis são

PARECER Nº 615, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Decre to Le gis la ti vo nº 253, de
2000 (nº 504 2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul -
tu ral de Inte gra ção do Oes te de Mi nas
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de For mi ga,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

RELATOR: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 253, de 2000 (nº 504, de 2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de do
Oes te de Mi nas para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens na ci da de de For mi ga, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.677,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te do De cre to de 4 de no vem bro
de 1999, que ou tor ga con ces são àFun da ção Edu ca ti -
va e Cul tu ral de Inte gra ção do Oes te de Mi nas para
exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de For mi ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va e 
Cul tu ral de Inte gra ção do Oes te de Mi nas

• Di re tor-Presidente – José Mo sar Aran tes
• Di re tor Vi ce-Presidente – Ales san dro Pi e ro ni
• Di re tor Fi nan ce i ro – Már cio Gu i lher me Gato

de Cas tro

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob -
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te -
le vi são.

A le gis la ção es ta be le ce que a ou tor ga para ex -
plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. 
Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as
exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº
39/92, que ”dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para 
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de



con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra -
ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun -
da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a Lei
nº  4.117, de 27 de agos to de 1962, que ”Insti tui o Có di go
Bra si le i ro de Co mu ni ca ções“.

Sen do um dos ma i o res mu ni cí pi os do Cen -
tro-Oeste de Mi nas, te nho por For mi ga es pe ci al ad mi -
ra ção, de cor ren te do tra ba lho de suas li de ran ças po lí -
ti cas e ad mi nis tra ti vas em fa vor do pro gres so e do de -
sen vol vi men to do mu ni cí pio.

Nas opor tu ni da des em que, no Go ver no de Mi -
nas ou no Con gres so, vi si tei For mi ga, tive a oca sião
de, em con ta to di re to com seu povo, sa li en tar seu ele -
va do grau de cul tu ra e de in for ma ção.

For mi ga pos sui cin co emis so ras de rá dio e cin -
co jor na is, e ago ra, com uma emis so ra de te le vi são,
terá mais um ins tru men to para de sen vol ver suas ati vi -
da des cul tu ra is.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção, opi na mos pela apro va -
ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 504, de 2000, ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te – Ri car do San tos Re la tor – Fran ce li no Pe re i ra
– Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do
Por to Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des Lú dio Co e -
lho – Na bor Jú ni or – Ro meu Tuma – Lú cio Alcân -
ta ra – Ju vên cio da Fon se ca – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Álva ro Dias – José Fo ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117 – DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795 –
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236 
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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



Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te, pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108 –
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 616, 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 19, de
2001 (nº 556/2000, 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 Ita ti a ia
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 Pe dro Le o pol do, 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 19, de 2001 (nº 556, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia
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 Pe dro Le o pol do,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 105, 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 191,

de 26 de no vem bro de 1999, que re no va a per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do 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 Sal va dor Zim -
bal di, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – 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 19, 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 Ita ti a ia
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são 19 de ju nho de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te –  Arlin do Por to, Re la tor –
Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio



Alcântara – Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to –
Mo re i ra Men des – Ma ri na Sil va (Absten ção) – Lú -
dio Co e lho – José Fo ga ça – Álva ro Dias – Ro meu
Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ju vên cio da
Fon se ca.

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 617, 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 37, de
2001 (nº 474/2000, 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 Edu ca ci o nal e Cul -
tu ral de Uber lân dia 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 Uber lân dia, 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 37, de 2001 (nº 474, 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 Edu ca ci o nal e Cul -
tu ral de Uber lân dia Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 416, de
1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 6 de
abril de 1998, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re i ra, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
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 37, 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 Edu ca ci o nal e
Cul tu ral de Uber lân dia Ltda, aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va -
ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção do ato,
na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te, Ri car do San tos – Re la tor, Arlin do Por to –
Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio Alcân -
ta ra – Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra 
Men des – Na bor Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca –
José Fo ga ça – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Alva ro 
Dias – Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma.

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 Comunicação Social

....................................................................................
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 618, 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 38, de
2001 (nº 476/2000, 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 Co lo ni al
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 São João Del Rei, 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 o nº 38, de 2001 (nº 476, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Co lo ni al
FM Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São João
Del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.106,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 80, de
12 de ju lho de 1999, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do 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 Mar cos de Je -
sus, 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 38, 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 Co lo ni al FM
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2000. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la -
tor – Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio 
Alcân ta ra – Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to
– Mo re i ra Men des – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– José Fo ga ça – Na bor Jú ni or – Álva ro Dias –
Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ju vên cio da
Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA 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 sao 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 619, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 39, de
2001 (nº 551/2000, 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 São
Fran cis co, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -



fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ita ú na, 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

O Pre si den te da Re pú bli ca sub me teu ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 211, de 8 de de -
zem bro de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral São Fran cis co para exe cu tar,
pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dispos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

E a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va e 
Cul tu ral São Fran cis co:

• Pre si den te – Jane Mi nam Cam pos de Fre i tas
• Vi ce-Presidente – Pa blo Luiz Ro mão
• Di re to ra – Admi nis tra ti va – Alzi ra Sil ve i ra Vaz

Antu nes

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do
Federal nº 39/92 que “dis põe so bre for ma li da des e cri -

té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo -
ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e 
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di -
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins -
ti tui o Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções”.

Lo ca li za da no Cen tro-Oeste de Mi nas, Ita ú na,
dis tan te ape nas 79 qui lô me tros de Belo Ho ri zon te e
33 de Di vi nó po lis, é um dos mais prós pe ros mu ni cí pi -
os da re gião.

Man te nho, a lon go dos anos, tan to no Go ver no
de Mi nas como no Con gres so, gran de in te res se por
Ita ú na, e uma li ga ção mu i to es pe ci al com suas prin ci -
pa is li de ran ças po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas, em pre sa ri a is
e so ci a is.

Admi ro es pe ci al men te o tra ba lho que seu povo
vem de sen vol ven do em fa vor do pro gres so do mu ni cí -
pio, cuja eco no mia se des ta ca nas ati vi da des in dus tri -
a is e agro pe cuá ri as.

A ins ta la ção de uma rá dio edu ca ti va em Ita ú na,
que se so ma rá às duas emis so ras já exis ten tes e aos
cin co jor na is que se edi tam na ci da de, cer ta men te
con tri bu i rá, e mu i to, para uma ele va ção ain da ma i or
do ní vel cul tu ral dos ha bi tan tes de Ita ú na.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi no pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 551, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 19 de ju nho de 2001. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor – Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin -
do Por to – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Na bor
Jú ni or – Lú dio Co e lho – Mo re i ra Men des – Lú cio
Alcân ta ra – Ju vên cio da Fon se ca – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Álva ro Dias – José Fo ga ça.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

1988

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



SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117 – DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795 –
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Contel ve ri fi -

ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Contel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Contel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele -
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236 –
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te, pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu -
ca ti va não de pen de rá da pu bli ra ção do edi tal pre vis -
to no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.
....................................................................................



DECRETO Nº 2.108 –
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 620, 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 40, de
2001 (nº 571/2000, 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 
Vale da Ele trô ni ca 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 
San ta Rita do Sa pu caí, 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 40, de 2001 (nº 571, 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 Vale da Ele trô ni ca 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 San ta Rita do Sa -
pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 236, 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 21, de
2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 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 de Ra di o di fu são Vale da Ele trô ni ca F.M:

• Pre si den te – Ru bens Fran cis co de Car va lho
• Vi ce-Presidente – Lut he ro Hül le
• Di re tor-Secretário – Caio Nel son Vono de

Aze ve do
• Di re tor-Tesou re i ro – Má rio José Sil ves tre

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 Ney Lo pes, 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 40, 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 Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra -
di o di fu são Vale da Ele trô ni ca 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, 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.

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Ri car do San -
tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor – Luiz Pon -
tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra –
Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to – Nilo Te i xe i ra
Cam pos – Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca
– Lú dio Co e lho – José Fo ga ça – Álva ro Dias – Ro -
meu Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

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



SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

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

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

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

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

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

PARECER Nº 621, 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 41,
de 2001 (nº 576/2000, 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
Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ho ri zon te, 
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 Belo Ho ri zon te, 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

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 318, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 15, de 26 de ja -
ne i ro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Edu ca ti va Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ho ri zon te
para exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, 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 Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga sera con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O pro je to foi apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
Cul tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ho ri zon te.

• Pre si den te – Mi sa el Ave li no dos San tos
• Di re tor-Executivo – Ne ri mar Wan der ley Te i xe -

i ra
• Di re tor Admi nis tra ti vo – Fer nan do Luís Lu ce -

na Can ça do
• Di re tor Admi nistr. Adjun to – Ma no el Ave li no

dos San tos
• Di re tor Fi nan ce i ro – Mar ce lo Ave li no dos San -

tos
• Di re tor Fi nan ce i ro Adjun to – Van der Jor ge Pa -

u la da Sil va

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces -
so de ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu -
ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o -
na-se ao cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da -



que las ob ser va das nos ca sos de con ces sões ou
per mis sões para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is
de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção es ta be le ce que a ou tor ga para ex -
plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal. 
Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as
exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 
1992, que ”dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo -
ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e 
fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu -
ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di -
fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ”ins -
ti tui o Có di qo Bra si le i ro de Co mu ni ca ções“.

III – Voto

Por trás des se nome – Fun da ção Edu ca ti va Cul -
tu ral Co mu ni tá ria de Belo Ho ri zon te – está a sim pli ci -
da de, a au ten ti ci da de e a for ça da Rá dio Fa ve la, uma
emis so ra sur gi da há vin te anos no Aglo me ra do da
Ser ra, re gião com pos ta de 11 vi las com mais de 100
mil ha bi tan tes.

A Rá dio Fa ve la nas ceu no fi nal dos anos 70 uti li -
zan do um trans mis sor im pro vi sa do, mo vi do a ba te ria
de ca mi nhão, pois na épo ca não ha via ener gia elé tri ca
no lo cal. Para ro dar a mú si ca, um to ca-discos a pi lha.

Seu pro je to era sim ples: tor nar-se por ta voz da
co mu ni da de mais ca ren te, de fen der seus di re i tos,
dar-lhe o sen ti men to de ci da da nia.

Per se gui da sob a ale ga ção de pi ra ta ria, a Rá dio
Fa ve la teve de mu dar de sede di ver sas ve zes nos úl ti -
mos vin te anos.

Nes ses tan tos anos de ati vi da de, a emis so ra
ga nhou duas con de co ra ções das Na ções Uni das
pela atu a ção no com ba te às dro gas e à vi o lên cia, e o
quar to lu gar de au diên cia na Re gião Me tro po li ta na de 
Belo Ho ri zon te.

A úni ca emis so ra bra si le i ra a par ti ci par da Sé ti -
ma Con fe rên cia Inter na ci o nal da Asso ci a ção Mun di al
de Rá di os e TVs Co mu ni tá ri as, re a li za da em 1998, na 
Itá lia, a Rá dio Fa ve la tem seu mi cro fo ne aber to a to -
dos os ru í dos, em es pe ci al às re i vin di ca ções e aos 
re cla mos da gen te mais po bre.

Obje to de te ses de mes tra do em uni ver si da des
fran ce sas e in gle sas, a Rá dio Fa ve la será a es tre la
prin ci pal de um fil me a ser pro du zi do pelo con sa gra do 

ci ne as ta Hel vé cio Rat ton, au tor de su ces sos como “A
Dan ça dos Bo ne cos”, “O Me ni no Ma lu qui nho” e
“Amor & Cia.”

O fil me que con ta rá a saga da Ra dio Fa ve la já
tem tí tu lo: “Como uma Onda no Ar”.

Rat ton de fi ne a Rá dio Fa ve la como “uma fis su ra
numa re a li da de em que os me i os de co mu ni ca ção es -
tão nas mãos de uns pou cos gru pos que de têm al gu -
ma for ma de po der. Ela res ga ta aqui lo que de ve ria ser 
a co mu ni ca ção numa so ci e da de de mo crá ti ca: ex -
pres são de di ver sas vo zes”.

Mas a Rá dio Fa ve la não fica ape nas na pa la vra:
par te para a ação.

O pro je to “Fa ve la na Uni ver si da de”, de sen vol vi -
do com gran de êxi to pela emis so ra, per mi tiu que, pela 
pri me i ra vez no Bra sil, fos se mon ta do um cur so de
pré-vestibular numa re gião de fa ve la.

Gra ças ao mes mo pro gra ma, des ta vez exe cu -
ta do em par ce ria com es co las de com pu ta ção, 100
ado les cen tes fo ram apro va dos em um cur so de ope -
ra ção e de mon ta gem de com pu ta do res.

O pro gra ma en vol ve cer ca de 700 me ni nos e
me ni nas, dan do-lhes a opor tu ni da de de for ma ção e
de qua li fi ca ção para en fren tar o de tra ba lho, fu gin do
das ruas e das dro gas.

Co nhe ci da como “a Inter net dos fa ve la dos”, a
Rá dio Fa ve la teve o re co nhe ci men to do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, cujo pro je to de ou tor ga, sub me ti -
do ao Pre si den te da Re pú bli ca em mar ço do ano pas -
sa do pelo Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga, foi apro va do em
tem po re cor de.

Por tudo o que aca bo de afir mar, é com enor me
ale gria que dou pa re cer fa vo rá vel ao pro je to que
trans for ma a Rá dio Fa ve la, ago ra sob ori en ta ção de
uma en ti da de co mu ni tá ria, em rá dio edu ca ti va, ofi ci a -
li zan do, afi nal, uma lon ga, tor men to sa, mas pro ve i to -
sa ati vi da de em de fe sa dos ha bi tan tes do Aglo me ra -
do da Ser ra e das 182 fa ve las de Belo Ho ri zon te.

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi no pela
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 576, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 19 de ju nho de 2001. –  Ri -
car do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re -
la tor  – Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin -
do Por to – Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho – Wal deck
Orne las – Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca
– Na bor JÚni or – Álva ro Dias – Lú cio Alcan ta ra –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – José Fo ga ça.



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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Contel ve ri fi ca -

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Contel emi ti -
rá pa re cer sõ bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Contel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, sô bre as con di ções de exe -
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re -
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) Cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele -
men tos que, com pro va da mên te, re si dam no lo cal
onde sera ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me -
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re -
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a ês ses ele -
men tos;

2) Cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me -
ro de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu sao em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans -
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem -
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 
28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;



d) as Fun da ções cons ti tu i das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da ment,e pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 662, 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 73, de
2001 (nº 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 Rá dio Co mu ni tá ria Ilha 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 Pa ri que ra-Açu, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jonas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 73, de 2001 (nº 619, 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 Rá dio Co mu ni tá ria ilha EM 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Pa ri que ra-Açu, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 515, 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 67, de
21 de mar ço de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to

que in te gra os autos, dá con ta de que apre 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, oque le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Ilha FM:

•  Di re to ra Pre si den te – Te re za dos San tos
•  Di re tor Vi ce-Presidente – Pa u lo Ro gé rio de

Lima
•  Di re tor 1º Se cre tá rio – Ade mar Te res ka
•  Di re to ra 2ª Se cre tá ria – Ze nil da Cu gler
•  Di re tor 1º Te sou re i ro – Pe dro Go mes dos

Reis Neto
•  Di re to ra 2ª Te sou re i ra – Li a ne Vi e i ra de Agui ar
•  Di re tor Ope ra ci o nal – Ala ur Anto nio Mar tins
•  Di re tor Ju rí di co – Si mão Pe dro Bi le zikd ji an
•  Di re tor do Con se lho Co mu ni tá rio – Luiz Fer -

na do da Sil va.
O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Áti la Lira.

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 nus 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 á 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 73, 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 Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria Ilha EM 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, 19 de ju nho de 2001. – Pre si -
den te, Ri car do San tos – Re la tor, Jo nas Pi nhe i ro –
Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio Alcân -
ta ra – Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra 
Men des – Ma ri na Sil va – Arlin do Por to – Emi lia
Fer nan des – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Álva ro
Dias – Ju vên cio da Fon se ca – Ro meu Tuma – Na -
bor Jú ni or.

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-renovação 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 623, 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 98, de
2001 (nº 670, 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 Sa í de Kas sís a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ma ca u bal, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 2001 (nº 670, 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 Sa í de Kas sis
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ma ca u bal, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 129, 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 227,
de 21 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Sa í de Kas sis:

• Pre si den te – Ca is sar Kas sis
• Vi ce-Presidente – Nel son Mon to ro Ve i gas
• Di re tor Exe cu ti vo – Adib Kas sis
• Con sul to ra Ju rí di ca – Dul ci li na Mar tins Cas te -

lão
• Di re tor Téc ni co – Izi do ro Mar cos do Nas ci -

men to
• Di re tor Téc ni co – José de Lu cas Boer
O re fe ri do pro je to foi apro va 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 sua re la to ra, De pu ta da Esther
Gros si. 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 – Análise

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. 

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo 
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o
pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 98, 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 Sa í de Kas sis 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, 19 de ju nho de 2001. Ri car do 
San tos, Pre si den te; Mo re i ra Men des, Re la tor; Luiz
Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra –
Fran ce li no Pe re i ra – Mar lu ce Pin to – Ma ri na Sil va –
Arlin do Por to – Emi lia Fer nan des – Jo nas Pi nhe i ro
– Ro meu Tuma – Na bor Ju ni or – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ju ven cio da Fon se ca – Álva ro Dias.

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-renovação 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 624, 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 99, de
2001 (nº 676, de 2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que au to ri za
a AUDS – Asso ci a ção Uru o quen se de De -
sen vol vi men to e So li da ri e da de a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Uru o ca, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

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 99, de 2001 (nº 676, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a AUDS – Asso ci a ção Uru o quen se de
De sen vol vi men to e So li da ri e da de a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Uru o ca,
Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 946, 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 184,
de 16 de maio de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.



49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da en ti da de AUDS –
Asso ci a ção Uru o quen se de De sen vol vi men to e So li -
da ri e da de:

• Su pe rin ten den te – Eu gê nio Mar ques Le i tão
• Con se lho Cu ra dor – Mar cos Au ré lio Mo re i ra

Ro cha
• Con se lho Cu ra dor – Pa u lo Gil son Ara ú jo Go mes
• Nú cleo Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro – Fran cis co

Kil sen Pes soa Aqui no
• Co or de na dor de Pro je tos – Mar cos Alber to

Agui ar Mo re i ra.
O re fe ri do pro je to foi apro va 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, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Ro ber to Ara ú jo.

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 – Análise

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 99, 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 AUDS – Asso ci a ção
Uru o quen se de De sen vol vi men to e So li da ri e da de
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, 19 de ju nho de 2001. Ri car -
do San tos, Pre si den te; Lú cio Alcân ta ra, Re la tor;
Luiz Pon tes – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do Por -
to – Mar lu ce Pin to – Fran ce li no Pe re i ra – Mo re i ra
Men des– Ro meu Tuma – Na bor Jú ni or – Álva ro
Dias – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú dio Co e lho – 
Ju vên cio da Fon se ca – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Do
Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção, cons tam men -
sa gens pre si den ci a is en ca mi nhan do os Pro je tos de
Lei nºs 20, 21 e 22, de 2001-CN, que vão à Co mis são 
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 27-6 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 5-8 pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen -

das;
Até 10-8 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 20-8 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 278 e 303, de 2001, de au to ria do
Se na dor Iris Re zen de e da Se na do ra He lo í sa He le na, 
so li ci tan do in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 361, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Como mem bro da Co mis são de Fis ca li za ção e

Con tro le des ta Casa e no exer cí cio das atri bu i ções
que a esta Co mis são com pe tem, re que i ro, nos ter -
mos do art. 216, com 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 Dis tri to Fe de ral 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, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Val mir Ama ral.

(À Mesa para de ci são)



REQUERIMENTO Nº 362, DE 2001

Sr. Pre si den te,
Como mem bro da Co mis são de Fis ca li za ção e

Con tro le des ta Casa e no exer cí cio das atri bu i ções
que a esta Co mis são com pe tem, re que i ro, nos ter -
mos do art. 216 com 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 do
ao Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes có pia da do cu -
men ta ção que com põe o re pas se dos re cur sos para a 
obra do Me trô do Dis tri to Fe de ral, in clu í dos os va lo res 
para com pra de equi pa men tos, bem como a exe cu -
ção da obra, e de ma is in for ma ções per ti nen tes ao
pro ces so, es pe ci al men te as pres ta ções de con tas.

Jus ti fi ca ção

Cabe a esta Co mis são fis ca li zar a cor re ta apli -
ca ção dos re cur sos fe de ra is trans fe ri dos a es ta dos e
mu ni cí pi os, na for ma de con vê nio.

Di an te do vo lu me de re cur sos en vol vi dos na -
que la obra e das sus pe i tas de ir re gu la ri da des ve i cu la -
das pela im pren sa há anos, nun ca exa mi na das, me -
re ce a es pe ci al aten ção des ta Co mis são.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Val mir Ama ral.

(À Mesa para de ci são)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OFÍ CIO Nº 903-L-PFL/2001

Bra sí lia, 21 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 PFL 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 2.095-76, de 13 de ju nho de
2001, que “Dis põe so bre o Ca das tro Infor ma ti vo dos
cré di tos não qui ta dos de ór gãos e en ti da des fe de ra is,
e dá ou tras pro vi den ci as”, em subs ti tu i ção aos an te -
rior men te in di ca dos.
Efe ti vo: De pu ta do Paes Lan dim
Su plen te: De pu tado Ja i me Mar tins

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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999, 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. (Tra mi tan do em con -
jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 386 e
614, de 1999);

– 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;

– 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; e

– 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.

Ao Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999,
fo ram apre sen ta das duas emen das, que vão ao
exa me das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, e de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal.

Os de ma is Pro je tos não re ce be ram emen das e
se rão in clu í dos em Ordem do Dia opor tu na men te.

São as se guin tes as emen das apre sen ta das ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 292, de 1999.

EMENDAS (DE PLENÁRIO),
OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 292, DE 1999

Que dis põe so bre Re gis tro, Pos se e
Por te de Arma de Fogo e alte ra a Lei nº
9.112, de 10 de ou tu bro de 1995, Que dis -
põe so bre a Expor ta ção de Bens Sen sí -
ve is e Ser vi ços Di re ta men te Vin cu la dos.

EMENDA Nº 3-PLEN (Subs ti tu tiva)

Dê-se a se guin te re da ção ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 292, de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:



Art. 1º Fica res tri ta, em todo o ter ri tó rio 
na ci o nal, a au to ri za ção de por te de arma de 
fogo, que só será con ce di da àque le que
com pro var ido ne i da de, com por ta men to so ci -
al pro du ti vo, 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.

Art. 2º As pes so as que pos su am ar -
mas de fogo ain da não re gis tra das, re co -
nhe ce-se o di re i to de re gu la ri zar a sua pro -
pri e da de, re gis tran do-as no ór gão com pe -
ten te, no pra zo de cen to e oi ten ta dias, isen -
tan do-as de com pro var a ori gem das mes -
mas.

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

Jus ti fi ca ção

O Esta do tem o de ver de ga ran tir aos seus ci da -
dãos o di re i to de le gí ti ma de fe sa. Não é pos sí vel, em
sã cons ciên cia, que rer ti rar do pai de fa mí lia o sa gra -
do di re i to de de fen der sua vida, na rua, e sua es po sa
e seus fi lhos, den tro de sua casa. É evi den te que nin -
guém quer ban di dos ar ma dos. O que se quer é ban di -
do pre so, cum prin do sua pena, e uma po lí cia efi ci en -
te, bem equi pa da, bem re mu ne ra da, mo ti va da e res -
pe i ta da.

Os da dos le van ta dos pelo Bra sil e pelo mun do
com pro vam que ine xis te re la ção en tre a ven da e o
por te de ar mas le ga is e o au men to da vi o lên cia.
Exem pli fi can do, em 1994, em São Pa u lo, fo ram re gis -
tra das 42.090 ar mas e au to ri za dos 69.136 por tes de
ar mas. Nos anos se guin tes, a Lei nº 9.437/97 e a cri a -
ção do Sis te ma Na ci o nal de Con tro le de Armas –
SINARM –, tor na ram bem mais di fí cil a aqui si ção de
ar mas de fogo, o que ca u sou uma di mi nu i ção pro -
gres si va das ven das. Em 1998, ocor re ram, ape nas,
6.714 re gis tros de ar mas e fo ram con ce di dos 2.115
por tes. Entre tan to, não hou ve di mi nu i ção da vi o lên cia
e nem do nú me ro de rou bos e ho mi cí di os pra ti ca dos
com ar mas de fogo em São Pa u lo. Pela sim ples ra zão
de as ar mas uti li za das, em de li tos, via de re gra, se -
rem ile gal men te ad qui ri das e de uso pro i bi do.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca – Se na dor Mo re i ra Men -
des.

EMENDA Nº 4 – PLEN (Subs ti tu ti vo)

Mo di fi ca a re da ção dada pelo art. 2º
e eli mi na o art. 4º do PLS nº 292/99 (subs -
ti tu ti vo).

EMENDA MODIFICATIVA

A re da ção do art. 4º do PLS nº 292/99 (subs ti tu -
ti vo) pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 4º O re gis tro, a pos se e o por te
de arma de fogo para ati ra do res, ca ça do res
e co le ci o na do res se rão re gu la dos pela Lei
nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, e para
os ha bi tan tes de áre as ru ra is se rão re gu la -
dos por nor mas es pe ci a is.”

Sala de Ses sões, – Se na dor Ri car do San tos.

Jus ti fi ca ção

A al te ra ção que ora pro po mos não con fli ta com
os ob je ti vos pre ten di dos no art. 4º do Pro je to de Lei nº 
292/99 (subs ti tu ti vo), qual seja fa zer com que o Esta -
do cum pra com o seu de ver de man ter a se gu ran ça
pú bli ca. – Se na dor Ri car do San tos.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de ter mi nou a re ti fi -
ca ção da pu bli ca ção do Pa re cer n.º 591, de 2001, da
Co mis são di re to ra, que ofe re ceu a re da ção fi nal do
Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do
n.º 181, de 1989, para ade qua ção re da ci o nal de re -
mis sões cons tan tes do seu tex to, bem como a re ti fi ca -
ção dos au tó gra fos en ca mi nha dos à san ção.

É a se guin te a re ti fi ca ção:

Ata da 73ª Sessão Deliberativa Ordinária,
realizada em 18 de junho de 2001
(Pu bli ca da no DSF de 19 de ju nho de 2001)

RETIFICACÕES

No Ane xo ao Pa re cer nº 591, de 2001, da Co -
mis são Di re to ra, que ofe re ceu a re da ção fi nal 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 5.788, de 1990, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, 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",

I – na pá gi na 13316, pri me i ra co lu na, onde se lê:
“Art. 46. O Po der Pú bli co mu ni ci pal po de rá fa cul -

tar ao pro pri e tá rio de área atin gi da pela obri ga ção de
que tra ta o ca put do art. 4º des ta Lei, a re que ri men to
des te, o es ta be le ci men to de con sór cio imo bi liá rio
como for ma de vi a bi li za ção fi nan ce i ra do apro ve i ta -
men to do imó vel.”



Le ia-se:
“Art. 46. O Po der Pú bli co mu ni ci pal po de rá fa cul -

tar ao pro pri e tá rio de área atin gi da pela obri ga ção de
que tra ta o ca put do art. 5º des ta Lei, a re que ri men to
des te, o es ta be le ci men to de con sór cio imo bi liá rio
como for ma de vi a bi li za ção fi nan ce i ra do apro ve i ta -
men to do imó vel.”

2 – Na pá gi na 13317, pri me i ra co lu na, onde se
lê:

“Art. 52. .................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – uti li zar áre as ob ti das por meio do

di re i to de pre emp ção em de sa cor do com o
dis pos to no art. 25 des ta Lei;

IV – apli car os re cur sos au fe ri dos com
a ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e
de al te ra ção de uso em de sa cor do com o
pre vis to no art. 30 des ta Lei;

".............................................................
Le ia-se:

“Art. 52. .................................................
I – .........................................................
..............................................................
III – uti li zar áre as ob ti das por meio do

di re i to de pre emp ção em de sa cor do com o
dis pos to no art. 26 des ta Lei;

IV – apli car os re cur sos au fe ri dos com
a ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e
de al te ra ção de uso em de sa cor do com o
pre vis to no art. 31 des ta Lei;

".............................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fre i tas Neto. S.
Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pos se do novo Mi nis -
tro da Inte gra ção Na ci o nal, nos so emi nen te co le ga
Ra mez Te bet, traz a opor tu ni da de de uma re fle xão a
res pe i to das fun ções e do fu tu ro des sa Pas ta. Ela
pode sim bo li zar a in te gra ção da base par la men tar da
atu al ad mi nis tra ção, mas deve tam bém e prin ci pal -
men te con tri bu ir, da for ma mais efi caz pos sí vel, para
cum prir o que diz seu nome, o de se jo de se in te grar
efe ti va men te esta Na ção.

Co in ci de a tran si ção en tre os Mi nis tros Fer nan -
do Be zer ra e Ra mez Te bet com a ado ção de pro fun -

das mu dan ças nos ór gãos vol ta dos para o de sen vol -
vi men to re gi o nal. Como sa be mos to dos, es tão sen do
ex tin tas duas su pe rin ten dên ci as, a Su dam – Su pe rin -
ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia – e a
Su de ne – Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Nor des te –, que ti nham jus ta men te esse ob je ti vo. Já
fo ram as si na das, e in clu si ve já re for mu la das, as me -
di das pro vi só ri as que tra zem essa de ter mi na ção.

Tive a opor tu ni da de de ex pres sar meu ce ti cis -
mo a res pe i to da de ci são de ex tin guir Su dam e Su de -
ne, como aliás vá ri os dos pre za dos com pa nhe i ros
des ta Casa. Fo mos tes te mu nhas da tem pes ta de de
acu sa ções que de sa bou so bre as duas su pe rin ten -
dên ci as, par ti cu lar men te so bre a Su dam. Não é o
caso, nes te mo men to, de nos de ter mos a res pe i to da
ve ra ci da de, das di men sões ou mes mo dos ob je ti vos
des sas de nún ci as. O pro ce di men to das au to ri da des,
di an te de las, só pode ser um: apu rar e, caso con tra ta -
dos abu sos, des vi os ou des per dí ci os, pu nir. O Bra sil
con ta com vas to ar se nal le gis la ti vo nes se sen ti do.

Optou-se por ex tin guir a Su de ne e a Su dam,
como se vem fa zen do com tan tos ou tros ór gãos do
Po der Pú bli co, par ti cu lar men te os fe de ra is. Em seu
lu gar sur gi rão agên ci as re gu la do ras. À luz da ex pe -
riên cia de al gu mas das agên ci as já exis ten tes, não
pos so di zer que de va mos nos en tu si as mar com essa
al ter na ti va.

O pro ble ma ver da de i ro não está aí, en tre tan to.
Re si de no pa pel a ser de sem pe nha do pelo Po der Pú -
bli co, seja ele cha ma do de su pe rin ten dên cia, de
agên cia, de de par ta men to ou do que for. No caso, o
pa pel é pro mo ver o de sen vol vi men to re gi o nal.

To me mos o caso do Su de ne. 

Des de sua cri a ção, há mais de 50 anos, pres tou
ser vi ços ines ti má ve is ao Nor des te. Con ta com um
qua dro de téc ni cos ca pa zes e o nú me ro de ser vi do -
res que nela tra ba lha não pode ser con si de ra do ex -
ces si vo, caso com pa ra do com de ze nas de ou tros ór -
gãos fe de ra is, in clu si ve vá ri as das no vas agên ci as.
Se ha via dis tor ções, pro va vel men te não se ria di fí cil
cor ri gi-las.

Mais im por tan te do que a Su de ne, po rém, é a
mis são que cum pre. Ca be-lhe ori en tar, da for ma mais
efe ti va pos sí vel, a apli ca ção de re cur sos pro ve ni en tes 
de do ta ções or ça men tá ri as e in cen ti vos fis ca is que
de vem, ne ces sa ri a men te, ser apli ca dos na Re gião
Nor des te. Fo ram es ses re cur sos, quan do apre sen ta -
vam vo lu me mais sig ni fi ca ti vo que nos úl ti mos anos,
que pos si bi li ta ram o atu al grau e es tá gio de de sen vol -
vi men to da re gião.



Du ran te duas dé ca das, hou ve cer ta re du ção,
ain da que pe que na, do enor me des ní vel exis ten te en -
tre a eco no mia do Nor des te e a do Sul-Sudeste do
País. Po de mos atri bu ir esse êxi to não só à Su de ne,
mas tam bém ao aces so que os nor des ti nos ti ve ram a
um de ter mi na do vo lu me de re cur sos – e que era con -
se gui do jus ta men te por meio da Su de ne.

Sa be mos que essa re du ção de de si gual da des
foi mu i to pe que na. Bas ta ter olhos para per ce ber isso.
Mas foi gra ças à Su de ne que se ob te ve ex pres si vo
avan ço. Bas ta di zer que, se gun do os in di ca do res dis -
po ní ve is, mais de 50% da re ce i ta de ICMS do Nor des -
te pro vêm de em pre sas que con ta ram com in cen ti vos
da Su de ne. Hou ves se ma i or vo lu me de re cur sos – in -
fe liz men te, não hou ve – e te ría mos con se gui do mu i to
mais.

Aí é que está o ver da de i ro pro ble ma. Com ou
sem Su de ne, os re sul ta dos pro vêm da dis po ni bi li da -
de de re cur sos para in ves ti men to. Em tem pos mais
re cen tes, as con quis tas min gua ram jus ta men te por -
que o Nor des te fi cou a pão e água. A Su de ne nada
po de ria fa zer mes mo.

A trans for ma ção das su pe rin ten dên ci as em
agên ci as pode tra zer, sim, um ele men to novo a essa
dis cus são. E não para me lhor. Ine xis te ga ran tia de re -
cur sos de ma i or vul to para com ba ter as de si gual da -
des re gi o na is. O Se na dor Wal deck Orné las fez on -
tem, nes te mes mo ple ná rio, bri lhan te pro nun ci a men -
to, em que dis se cou as me di das pro vi só ri as a que nos 
re fe ría mos e mos trou a exi güi da de do que se re ser va
para o Nor des te. No iní cio des ta se ma na que se en -
cer ra, par ti ci pa mos de uma re u nião com pe que no
gru po de Se na do res do Nor te e Nor des te para ini ci ar
uma ava li a ção, a que da re mos se qüên cia após o re -
ces so do mês de ju lho, das me di das pro vi só ri as re la ti -
vas aos ór gãos de de sen vol vi men to re gi o nal que es -
tão sen do cri a dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di zia há
pou co que a mis são cum pri da pela Su de ne é mais im -
por tan te do que a pró pria en ti da de. Cor ri jo-me. O
mais im por tan te na cri a ção e pre ser va ção da Su de ne 
é o seu ele men to sim bó li co. De mons tra va-se, as sim,
que o povo bra si le i ro, pelo go ver no que ele ge ra, dis -
pu nha-se a con tri bu ir para o com ba te às de si gual da -
des re gi o na is.

Hoje, te mos uma Cons ti tu i ção que de ter mi na
esse com ba te em mais de um de seus dis po si ti vos.
Não sa be mos, no en tan to, se há dis po si ção efe ti va de 
que isso se faça. Cer ta men te ine xis tem po lí ti cas pú -
bli cas vol ta das para a luta con tra os des ní ve is que
ator men tam re giões in te i ras.

O pro ble ma ma i or, que é a per sis tên cia das de -
si gual da des, não está nem nun ca es te ve na Su de ne.
Não es ta rá tam bém na exis tên cia de uma agên cia. O
que re al men te im por ta é a von ta de po lí ti ca de se pro -
mo ver uma re du ção des sas de si gual da des, que tan to 
ator men tam as re giões mais ca ren tes do País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 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, que ro fa zer co men tá ri -
os e uma aná li se so bre a si tu a ção de es cas sez de
pro fis si o na is de sa ú de no in te ri or do Bra sil.

Hou ve, nes ta se ma na, um ato que se tra duz em
um es for ço real e cla ro do Mi nis té rio da Sa ú de de ten -
tar le var 1.200 pro fis si o na is mé di cos, no mí ni mo, para 
o in te ri or do Bra sil, con si de ran do que há mais de
1.200 Mu ni cí pi os bra si le i ros sem a pre sen ça efe ti va
de mé di cos.

La men ta vel men te, a con clu são de todo esse
pro ces so de luta e de bus ca do Mi nis té rio da Sa ú de,
que ten tou, in clu si ve, par ce ria com al gu mas en ti da -
des, foi a es cas sez de de ci são dos pro fis si o na is. Te -
mos, por exem plo, o re gis tro ex pres si vo de que ne -
nhum pro fis si o nal se de ci diu a ir para o in te ri or do
Esta do do Ma ra nhão. No Esta do do Pi a uí, ocor reu o
mes mo fe nô me no: ape nas um mé di co to mou a de ci -
são de ir para o in te ri or. No Esta do do Acre, tam bém
ape nas um mé di co ace i tou o de sa fio de ir para a ci da -
de de Ma re chal Ta u ma tur go, um Mu ni cí pio do vale do
Ju ruá. Isso de i xou per ple xa a co mu ni da de mé di ca e a 
co mu ni da de po lí ti ca bra si le i ra com pro me ti das com a
so li da ri e da de uni ver sal e tor nou ne ces sá ria uma re -
fle xão so bre essa ma té ria. 

Pen so que o gran de cer ne des se pro ble ma é
exa ta men te a fal ta de uma po lí ti ca de sa ú de ver da de i -
ra para este País. Não te mos um apa re lho for ma dor
nor ma ti za do; te mos uma es co la mé di ca dis so ci a da
da for ma ção hu ma nis ta e não-integrada a um mo de lo
de in te ri o ri za ção do pro gra ma de sa ú de nes te País.
Hoje, há a au sên cia, por exem plo, de algo como o
Pro je to Ron don, que as se gu ra va o aces so de mé di -
cos ao in te ri or do Bra sil. Com to dos os seus equí vo -



cos, ele le va va ao in te ri or mé di cos, odon tó lo gos, as -
sis ten tes so ci a is, geó gra fos, his to ri a do res e eco no -
mis tas em sua fase de for ma ção, o que mi ni mi za va
essa ca rên cia de pro fis si o na is. 

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Tião Vi a na?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Ou vi rei,
com mu i ta hon ra, o apar te de V. Exª, no bre Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, logo que con clu ir o meu ra ci o cí -
nio, por que sei da afli ção que as sal ta V. Exª, bem
como a to dos nós, re pre sen tan tes dos Esta dos pe ri -
fé ri cos de todo o Bra sil. 

Con ti nu an do, não há, hoje, nada que subs ti tua o 
Pro je to Ron don. Te mos um sis te ma de sa ú de de fi ni -
do, de se nha do, que é or gu lho para todo o pla ne ta: o
Sis te ma Úni co de Sa ú de. No en tan to, mais de 1.200
Mu ni cí pi os bra si le i ros es tão sem mé di cos. 

O Mi nis té rio da Sa ú de as su me a ação de co -
man do e de ci de que vai con tra tar mé di cos, ofe re cen -
do um sa lá rio su pe ri or a R$4.500,00, jun ta men te com 
um in ves ti men to de pou pan ça a ser re ti ra do de po is
de um ano. Asse gu ra tam bém um cur so de es pe ci a li -
za ção ao pro fis si o nal de sa ú de du ran te o seu exer cí -
cio na ci da de que seja alvo do pro gra ma. No en tan to,
de fron ta-se com a fal ta de in te res se por par te dos mé -
di cos de ir para es ses Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Então, exis te uma si tu a ção de cons tran gi men to
gra ve. No meu Esta do, por exem plo, hou ve uma re a -
ção for te por par te da co mu ni da de ca ren te. Tra ta-se,
por tan to, de um as sun to que tem que ser dis cu ti do, a
fim de que se tome uma de ci são di an te des se im pas -
se cri a do.

Ouço, ago ra, com mu i ta hon ra, o no bre Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Tião Vi a na, fico mu i to fe liz pelo fato de V. Exª es tar 
abor dan do esse tema na ma nhã de hoje. Des de que
as su mi o meu man da to como Se na dor, em 1999, por -
tan to, há dois anos e pou cos me ses, ve nho ten tan do
en con trar uma fór mu la para re sol ver esse pro ble ma.
Como V. Exª, sou mé di co da Re gião Nor te; nós co -
nhe ce mos de per to essa ques tão. O Bra sil, tal vez
pou ca gen te sa i ba, tem mais mé di cos do que o ne -
ces sá rio, de acor do com a ava li a ção da Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, mas es ses pro fis si o na is es tão
pre fe ren ci al men te no Sul e Su des te ou nas ca pi ta is,
não vão para o in te ri or. O mé di co bra si le i ro, como V.
Exª bem dis se, tem, den tro das es co las, uma for ma -
ção eli tis ta, es co lhe uma es pe ci a li da de e não tem ne -
nhum es tí mu lo para ir para o in te ri or. Mes mo quan do
o Go ver no toma a ini ci a ti va de mon tar um pro gra ma,

pa gan do sa lá ri os van ta jo sos, aci ma do nor mal, ofe re -
cen do, in clu si ve, casa pró pria, como no caso do meu
Esta do, os mé di cos não ace i tam ir para o in te ri or. Qu -
an do foi lan ça do esse pro gra ma, fiz o co men tá rio de
que du vi da va do seu êxi to, em bo ra tor ces se por ele.
E es tou apre sen tan do – V. Exª já adi an tou al guns da -
dos – re que ri men to ao Mi nis té rio da Sa ú de para ob ter 
uma ava li a ção do seu an da men to. Eu ha via apre sen -
ta do, Se na dor Tião Vi a na, dois pro je tos, que, in fe liz -
men te, fo ram jul ga dos in cons ti tu ci o na is por fe ri rem o
di re i to do li vre exer cí cio da pro fis são, o di re i to de ir e
vir. Um de les pre via que o pro fis si o nal da área de sa ú -
de, ao se for mar, pas sa ria um ano em um Mu ni cí pio
onde a re la ção pro fis si o nal-paciente fos se igual ou in -
fe ri or a um para mil. Estou, ago ra, apre sen tan do um
novo pro je to, para o qual que ro pe dir o apo io de V.
Exª, que in clui um ano a mais na gra de cur ri cu lar dos
cur sos da área de sa ú de, a ser cum pri do em Mu ni cí -
pi os de todo o País onde a cor re la ção pro fis si o -
nal–pa ci en te seja igual ou in fe ri or a um para mil.
Então, cum pri men to V. Exª pela opor tu ni da de da
abor da gem des se tema, que é mu i to gra ve e tam bém
diz res pe i to à de si gual da de re gi o nal que vi ve mos. O
pior é que os ór gãos re pre sen ta ti vos da clas se mé di -
ca, além de não apre sen ta rem so lu ções, ain da cri am
pro ble mas. Por exem plo, no meu Esta do, to dos os
Mu ni cí pi os têm mé di cos, mas a ma i o ria são es tran ge -
i ros, cu ba nos, pe ru a nos, co lom bi a nos, que es tão, in -
clu si ve, so fren do cons tran gi men tos por par te do Con -
se lho Fe de ral de Me di ci na e do Con se lho Re gi o nal
de Me di ci na. Por tan to, as so cio-me a V. Exª em seu
pro nun ci a men to e peço que, jun tos, ca mi nhe mos
nes sa idéia de in clu ir um ano a mais na gra de cur ri cu -
lar dos cur sos da área de sa ú de para que se pro ce da
a uma ”pós-graduação“ no Bra sil real, dos Mu ni cí pi os
ca ren tes do in te ri or do Bra sil.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço 
a V. Exª, no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
tem con tri bu í do de ci di da men te no Se na do Fe de ral
em fa vor de uma po lí ti ca de sa ú de dis tin ta, que olhe
mais para os Esta dos pe ri fé ri cos des te País, que tra -
ba lhe den tro do prin cí pio da igual da de do aces so e da 
uni ver sa li da de do aten di men to aos ser vi ços de sa ú -
de. V. Exª, in clu si ve, re fe riu-se a um pro je to de lei de
sua au to ria que ten ta va di mi nu ir essa di fi cul da de e
essa de si gual da de em re la ção a uma po lí ti ca de sa ú -
de no Bra sil. 

Lem bro tam bém a V. Exª que o pró prio Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães apre sen tou, em 1996, um
pro je to de lei cri an do a de di ca ção ci vil obri ga tó ria
para os pro fis si o na is mé di cos ao sa í rem da for ma ção



aca dê mi ca. La men ta vel men te, esse pro je to não teve
tam bém um re sul ta do sa tis fa tó rio. 

O fato é que vi ve mos, atu al men te, um im pas se.
Te mos um apa re lho for ma dor que não tem, no seu
con te ú do pe da gó gi co, a for ma ção hu ma nis ta, que
não im põe o prin cí pio da so li da ri e da de a nin guém,
mas que in duz o mé di co a uma for ma ção me ra men te
de mer ca do. O mé di co hoje sai de uma fa cul da de pre -
pa ra do para ser um co mer ci an te, mas não sai pre pa -
ra do para sal var vi das no seu sen ti do ple no. É la men -
tá vel ter que tes te mu nhar isso. 

Nada é mais afir ma ti vo des sa tese do que o re -
sul ta do de uma po lí ti ca de in te ri o ri za ção do Mi nis té rio 
da Sa ú de, onde fo ram ofe re ci das 1.200 va gas, com
sa lá rio su pe ri or a R$4.500,00, sen do as se gu ra dos
um cur so de es pe ci a li za ção e uma pou pan ça ao pro -
fis si o nal, e hou ve uma re je i ção ab so lu ta dos pro fis si -
o na is mé di cos a Esta dos como o Ma ra nhão, o Pi a uí e
o pró prio Esta do do Acre. Só te nho a la men tar isso.

Vale lem brar a ten ta ti va de V. Exª, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, de um ajus te cur ri cu lar. Pa í ses
como a Ve ne zu e la, Mé xi co e o pró prio Peru têm in se -
ri do o cha ma do ”in ter na to ru ral“, onde o pro fis si o nal
pas sa pelo me nos seis me ses de sua ati vi da de cur ri -
cu lar fa zen do o ser vi ço de so li da ri e da de às po pu la -
ções do in te ri or. O Bra sil vi veu um pou co essa ex pe -
riên cia, mas ela foi ab sor vi da por essa po lí ti ca de
mer ca do, que, in fe liz men te, do mi na a es co la mé di ca
bra si le i ra.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce do
um apar te ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Tião Vi a na, pa ra be ni zo-o pelo tema que abor da 
nes ta ma nhã. V. Exª tem sido um de fen sor in tran si -
gen te des sa ques tão da sa ú de no Bra sil, por ser mé -
di co, co nhe ce dor, mi li tan te. Essa ban de i ra é mu i to im -
por tan te, prin ci pal men te para a po pu la ção mais ca -
ren te do nos so País. Gos ta ria de lem brar ain da que
sa ú de, no Bra sil, é co i sa sé ria. Ocu pa mos o 124º lu -
gar no ran king mun di al em ter mos de sa ú de. Há 123
pa í ses no mun do que es tão à nos sa fren te, o que é
um ab sur do. Pa í ses po bres, do Ter ce i ro Mun do, es tão 
à nos sa fren te, o que mos tra um des ca so do Go ver no
em re la ção à ques tão da sa ú de da po pu la ção bra si le i -
ra. É uma ques tão que se ar ras ta ao lon go dos anos e
não se re sol ve. Na ci da de do Rio de Ja ne i ro, ca pi tal
do Esta do, Re gião Su des te – não é na re gião Ama zô -
ni ca nem no Nor des te do Bra sil -, na re gião me tro po li -
ta na, a si tu a ção de sa ú de da po pu la ção é ca la mi to sa.

Há co mu ni da des, como, por exem plo, a do Com ple xo 
do Mor ro do Ale mão, de fa ve las, onde mais ou me nos 
dez co mu ni da des se en ca de i am, que tem apro xi ma -
da men te 80 mil mo ra do res e não dis põe de ne nhum
pos to de sa ú de. Há um pro je to para ins ta la ção de um
pos to de sa ú de, já apro va do, mas a Pre fe i tu ra não
con se gue se quer de sa pro pri ar uma pe que na área
para cons truí-lo. Os mo ra do res fi cam mor ren do à
mín gua, as cri an ças mor rem de to das as do en ças,
por que não têm aces so a um pos to de sa ú de. É um
ab sur do! No Com ple xo da Maré, no Rio de Ja ne i ro,
ocor re a mes ma co i sa. São exem plos que po de mos
apon tar do des ca so das au to ri da des pú bli cas no tra to 
com a sa ú de da nos sa po pu la ção. Pa ra be ni zo V. Exª
e tam bém o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que,
como mé di cos, são pre o cu pa dos com essa ques tão.
Não so mos mé di cos, mas tam bém es ta mos aten tos,
que re mos de nun ci ar e de mos trar a nos sa in dig na ção
com o des ca so das au to ri da des em re la ção à sa ú de
pú bli ca.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, ab sor vo com imen sa sa tis fa ção o
apar te de V. Exª, que re tra ta mu i to bem o exem plo do
Rio de Ja ne i ro, que é tido como a Ci da de Ma ra vi lho sa 
do nos so País, como uma gran de re fe rên cia de
bem-estar do Bra sil quan do se pen sa em la zer, em
vida cul tu ral, em de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co e
hu ma no, mas en con tra mos es sas con tra di ções,
como V. Exª mu i to bem co lo cou.

Na pró pria Ba i xa Flu mi nen se, te mos ape nas 10
le i tos do po der pú bli co para aten di men to na Uni da de
de Te ra pia Inten si va. Isso é de uma gra vi da de ab sur -
da. Rio Bran co, no Acre, tem 18 le i tos de UTI, so man -
do o aces so à ne o na to lo gia, e tem ape nas 250 mil ha -
bi tan tes. A Ba i xa da Flu mi nen se tem mi lhões de ci da -
dãos que mo ram ali e que en con tram essa di fi cul da -
de. É uma con tra di ção ab sur da! 

O Ama zo nas tem 95% dos seus mé di cos con -
cen tra dos em Ma na us. Mu ni cí pi os do Ama zo nas que
es tão a 15 dias de dis tân cia, de bar co, da ca pi tal, não
têm mé di cos; 33% dos Mu ni cí pi os da que le Esta do
não têm mé di cos. Isso re fle te uma po lí ti ca de sa ú de
de in te ri o ri za ção de mé di cos equi vo ca da. Re a fir mo
que en con tro um es for ço no Mi nis té rio da Sa ú de no
sen ti do de di mi nu ir essa pro ble má ti ca, mas ain da
sem so lu ção.

No meu Esta do, te mos uma dis tri bu i ção de mé -
di cos mi ni ma men te ace i tá vel, mas ain da há uma es -
cas sez da ofer ta de es pe ci a li da des nas áre as bá si -
cas. 



O re sul ta do é que não con se gui mos êxi to na
ma ne i ra com que foi con du zi do esse es for ço do Mi -
nis té rio da Sa ú de. Tí nha mos ne ces si da de de pelo
me nos 40 mé di cos a mais para o Esta do do Acre para 
aten di men to aos Mu ni cí pi os do in te ri or. Não con se -
gui mos re sul ta do; ape nas um de ci diu que ace i ta ria o
con vi te de ir para o Esta do do Acre. Esta mos vi ven do
esse im pas se ago ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço um
ape lo ao Mi nis té rio da Sa ú de no sen ti do de que pos sa 
trans fe rir essa ca pa ci da de de con vi te e de ar re gi men -
ta ção aos Esta dos que são ví ti mas da fal ta de de ci são 
de mé di co. Tal vez seja mais fá cil o con ven ci men to, a
sen si bi li za ção. Se há uma cer te za do pro fis si o nal de
que as con di ções de tra ba lho não são cons tran ge do -
ras nes sa lo ca li da de, se hou ver um con ven ci men to
de que ali há uma po lí ti ca de sa ú de que tem co me ço,
meio e fim, tan to no sen ti do do apa re lho for ma dor
quan to na bus ca de qua li da de de as sis tên cia, tal vez
seja pos sí vel mos trar que hoje é me lhor vi ver num
Esta do da Ama zô nia bra si le i ra do que numa gran de
ci da de des te País. Não é pos sí vel ima gi nar que essa
de si gual da de con ti nue a agre dir o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, de i xo a lem bran ça de que é inad -
mis sí vel que se con ti nue a per mi tir que o apa re lho for -
ma dor, que o con te ú do pe da gó gi co das es co las mé -
di cas tra te com des ca so a for ma ção hu ma nis ta.

Faço ago ra um com pa ra ti vo da afir ma ção que
ex po nho aqui. Mé di cos do Pro gra ma da Sa ú de da Fa -
mí lia de Cuba que pu de ram pres tar, num pro gra ma
de co o pe ra ção, seu tra ba lho no Esta do do Acre, des -
ve la ram-se e de di ca ram mu i to da sua ca pa ci da de
pro fis si o nal à luta pela qua li da de da as sis tên cia à sa -
ú de nas mi cror re giões do meu Esta do, o que re sul tou
em um ín di ce qua se zero de mor ta li da de in fan til.
Esses mé di cos bus ca ram o mí ni mo de dig ni da de pro -
fis si o nal e o re co nhe ci men to da im por tân cia do hu -
ma nis mo e da co o pe ra ção en vol ven do os pa í ses. 

Não po de mos ace i tar que o mé di co bra si le i ro
es te ja in sen sí vel a isso. Bas ta que haja um re di re ci o -
na men to e a bus ca da des con cen tra ção das es co las
mé di cas nes te País com vis tas às re giões pe ri fé ri cas,
para que te nha mos os pri me i ros pas sos de mu dan ça
na vi são de in te ri o ri za ção da ati vi da de pro fis si o nal.

Se ace i ta mos a tro ca de soja por chip, de fran go 
por pe tró leo, não po de mos ace i tar que con ti nue a
pro i bi ção da tro ca de pro fis si o na is no sen ti do da so li -
da ri e da de hu ma na. Não é pos sí vel ima gi nar que o
Bra sil con ti nue a pro i bir a en tra da de mé di cos, com
for ma ção qua li fi ca da, sé ria, e que que rem e ace i tam
ir para um Mu ni cí pio iso la do, por que en ten dem que a

sua for ma ção é com pa tí vel e iden ti fi cam-se com esse 
ges to de so li da ri e da de.

Faço, por tan to, um ape lo para que o Mi nis té rio
da Sa ú de re ve ja esse gran de in ves ti men to que está
ten tan do fa zer, es ta be le ça uma par ce ria efe ti va com
os Esta dos, al can çan do, as sim, a des cen tra li za ção
de suas de ci sões, e sen si bi li ze o Con se lho Fe de ral de 
Me di ci na e as en ti da des de clas se de que o cor po ra ti -
vis mo e a de fe sa de uma ca te go ria en con tram um li -
mi te na éti ca. Se não há de ci são por par te dos pro fis -
si o na is mé di cos bra si le i ros no sen ti do de ace i ta rem a
ida para o in te ri or do Bra sil, que se abra o mer ca do de 
aces so a pro fis si o na is de qual quer país que, pa u ta -
dos na boa for ma ção, pos sam ace i tar esse de sa fio
hu ma nis ta e de so li da ri e da de en tre os po vos.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
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, por
per mu ta com o Se na dor Ge ral do Cân di do, por 20 mi -
nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz, hoje, a
esta tri bu na, in fe liz men te, é o mes mo mo ti vo que me
trou xe no úl ti mo dia 30 de abril e em mu i tas ou tras
oca siões an te ri o res: de nun ci ar o es ta do de aban do no 
em que se en con tram as ro do vi as fe de ra is do Bra sil e, 
so bre ma ne i ra, do meu Esta do, o Ma ra nhão.

Ago ra não sou eu quem fala, mas o Mi nis tro Eli -
seu Pa di lha, so bre os ris cos das es tra das dos Esta -
dos do Ma ra nhão, Pi a uí, Mi nas Ge ra is, Ce a rá e Ba hia 
fi ca rem in ter rom pi das de vi do ao alto grau de de te ri o -
ra ção. Du ran te a II Con fe rên cia Na ci o nal da Indús tria
da Cons tru ção, re a li za da no Rio de Ja ne i ro no úl ti mo
dia 04 de ju nho, S. Exª tra ça um pa ra le lo com a cri se
ener gé ti ca que ora o País en fren ta, caso não haja in -
ves ti men tos no se tor de trans por tes.

Diz S. Exª:
Te mos esse di ag nós ti co des de o ano pas sa do.

Há 60 dias, em uma re u nião com o Pre si den te e os
Mi nis tros Mar tus Ta va res e Pe dro Pa ren te, tra ta mos
do as sun to. Eu dis se: ‘Ago ra não te mos mais mar -
gens para não in ves tir. O com pro me ti men to da ma lha
é pro gres si vo’.

O avi so do Mi nis tro Eli seu Pa di lha é cla ro: ”O
Bra sil pode pa rar“. 



Em dis cur so pro fe ri do des ta tri bu na no ano de
1997, eu já re pe tia as pre o cu pa ções do Mi nis tro dos
Trans por tes:

É o Mi nis tro Eli seu Pa di lha, dos Trans por tes,
quem diz que, não se exe cu tan do a re cu pe ra ção ime -
di a ta, os cus tos ele var-se-ão em cur to pe río do para
US$3 bi lhões. E é exa ta men te isso o que iria acon te -
cer não fos sem as pro vi dên ci as que se pro me tem as -
su mir em bre vi da de. Aliás, já acon te ceu no pas sa do:
se ou vi dos ti ves sem sido os nos sos ape los e pro je tos, 
a re cu pe ra ção ro do viá ria de on tem te ria sido con si de -
ra vel men te mais ba ra ta do que a de hoje.

Os jor na is do meu Esta do têm no ti ci a do, nos úl -
ti mos dias, inú me ros pro tes tos re a li za dos por ca mi -
nho ne i ros, que têm ame a ça do blo que ar as es tra das
do Esta do. Re i vin di cam, in clu si ve, o au men to do va lor 
do fre te, do que re dun da rá ma i or pe na li za ção do con -
su mi dor, so bre o qual já re per cu te o fre te do gado,
dos mais ca ros do País. E mais, a fal ta de se gu ran ça
para quem ne ces si ta tra fe gar por es sas ro do vi as é
imen sa. A cada tre cho in ter rom pi do as pes so as fi cam
vul ne rá ve is às qua dri lhas de as sal tan tes que pas sa -
ram a atu ar por ali.

Pro gra ma-se para se tem bro vin dou ro um blo -
que io po pu lar das es tra das es bu ra ca das, fi xan do-se
um pon to, no cha ma do ”pólo da bu ra que i ra“, para
uma gi gan tes ca pa ra li sa ção do trá fe go, com o ob je ti -
vo de pres si o nar o Go ver no Fe de ral a li be rar ver bas
para a con ser va ção e re cu pe ra ção das ro do vi as in tra -
fe gá ve is. Se gun do in for ma ções da im pren sa, a mo bi -
li za ção está sen do ar ti cu la da pe las Con fe de ra ções
Na ci o na is dos Trans por tes, da Agri cul tu ra, da Indús -
tria e do Co mér cio, com o apo io de par la men ta res fe -
de ra is e es ta du a is.

Vê-se que a si tu a ção de aban do no das es tra das 
fe de ra is no Nor des te está sus ci tan do jus tas re a ções
das po pu la ções pre ju di ca das, cu jos re cla mos, tan tas
ve zes re per cu ti dos das tri bu nas des te Con gres so Na -
ci o nal, não têm sur ti do qual quer efe i to jun to àque les
que têm a obri ga ção de ze lar pelo pa tri mô nio pú bli co. 

Qu e ro res sal tar, Sr. Pre si den te, que há 13 anos
o Go ver no Fe de ral não re a li za ma nu ten ção nas ro do -
vi as ma ra nhen ses – re pi to, há 13 anos não se faz a
re cu pe ra ção das nos sas ro do vi as –, ain da que ins ta -
do pe los go ver nan tes, en tre os qua is me in cluo, quan -
do go ver na dor, de 1991 a 1994, por po lí ti cos e por
pres ti gi o sas en ti da des, como a Asso ci a ção Co mer ci -
al do Ma ra nhão, a Fe de ra ção do Co mér cio, o Cen tro
das Indús tri as e a Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta -
do do Ma ra nhão.

E como se isso não bas tas se, in for mou O
Impar ci al, a 07 de maio des te ano, que o Ma ra nhão é
um dos Esta dos con tem pla dos com me nor ver ba pelo 
or ça men to do DNER, na fren te ape nas dos Esta dos
do To can tins e Pi a uí.

Sr. Pre si den te, já afir mo isso des de quan do as -
su mi meus man da tos par la men ta res. Assim sen do,
não cabe a des cul pa de que as au to ri da des fe de ra is
es ta vam de sin for ma das em re la ção ao pro ble ma. 

Adver ti em 1995:
As ad mi nis tra ções an te ri o res não po di am ter

de i xa do as ro do vi as bra si le i ras, ava li a das em mais de 
US$150 bi lhões, atin gi rem o es ta do de de te ri o ra ção
que atin gi ram. Foi la men tá vel que isso ocor res se. A
omis são, além de agra var so bre mo do o pro ble ma,
está ago ra en ca re cen do uma ma nu ten ção, para não
di zer re cons tru ção, que de via ter sido per ma nen te.
To dos co nhe ce mos as di fi cul da des eco nô mi -
co-financeiro por que pas sou e pas sa o País. Mas
cabe ao Po der Exe cu ti vo o de ver da cri a ti vi da de para
en con trar so lu ções para os prin ci pa is pro ble mas na -
ci o na is, en tre os qua is des pon ta com pri o ri da de o das 
ro do vi as fe de ra is. O que não se po dia per mi tir era de i -
xar que che gas se a um ní vel in to le rá vel a con ser va -
ção das nos sas es tra das, o ins tru men to es sen ci al
para uma eco no mia de sen vol vi men tis ta.“ 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Edi son Lo bão, fico fe liz quan do vejo um Se na dor do
seu por te, Vi ce-Presidente des ta ins ti tu i ção, su bir à
tri bu na para re cla mar da si tu a ção das es tra das fe de -
ra is do seu Esta do, o Ma ra nhão. Aliás, não é a pri me i -
ra vez que V. Exª se ma ni fes ta a res pe i to dis so. Já faz
vá ri os anos que V. Exª vem cha man do a aten ção das
au to ri da des fe de ra is. E eu tam bém, pelo meu Esta do
de Go iás, pelo Cen tro-Oeste bra si le i ro, te nho as so -
ma do a esta tri bu na inú me ras e inú me ras ve zes para
cha mar a aten ção para o mes mo pro ble ma. Isso é
ele men tar. O Go ver no não pode de i xar de dar ma nu -
ten ção às es tra das, re ca pe an do-as e si na li zan do-as.
A fal ta de con ser va ção das es tra das sig ni fi ca o mes -
mo que a fal ta de soro nos hos pi ta is: mor te. Qu an tas
vi das fo ram ce i fa das, nos úl ti mos anos, em fun ção de
bu ra cos nas es tra das? Car ros ca po tam, car ros vão
des vi ar de bu ra cos e co li dem com ou tros que vêm em 
sen ti do con trá rio. Tam bém já cha mei a aten ção para
isso mu i tas ve zes. Te nho vis to mi lha res de pes so as
mor re rem nas es tra das do Bra sil em fun ção da pés si -



ma con ser va ção e si na li za ção. To dos te mos a obri ga -
ção de exi gir do Go ver no Fe de ral um po si ci o na men -
to. Já fui in clu si ve mal in ter pre ta do pelo meu Par ti do e 
pelo Mi nis tro Eli seu Pa di lha, do meu Par ti do, quan do
cha ma va a aten ção para esse pro ble ma. Mas é o que
V. Exª diz: o fre te sobe, e com ra zão, por que os car -
ros, os ca mi nhões, as car re tas são da ni fi ca das; os
seus do nos, por tan to, têm que au men tar o fre te. Isso
vai re fle tir no pro du tor ru ral, no ti ra dor de le i te, no
plan ta dor de soja, de mi lho, tor nan do-os me nos com -
pe ti ti vos, por que, su bin do o fre te, é ló gi co que a pro -
du ção aca ba ten do o seu pre ço di mi nu í do, o que afe -
ta a pro du ti vi da de dos agri cul to res bra si le i ros com re -
la ção aos ou tros. V. Exª está cor re tís si mo. Espe ro
que o Mi nis tro e o Pre si den te da Re pú bli ca ou çam os
seus re cla mos e ado tem as pro vi dên ci as ur gen te -
men te, por que essa é uma re cla ma ção de todo o Bra -
sil, de todo o povo bra si le i ro. Qu an do cha mei a aten -
ção do Mi nis tro Eli seu Pa di lha e S. Exª dis se que não
re ce bia re cur sos da área eco nô mi ca, re co men dei que 
ele de i xas se cla ro para o Bra sil que a área eco nô mi ca 
não quis re pas sar os re cur sos para a con ser va ção
das es tra das bra si le i ras, sob pena de pas sar para a
his tó ria como um mi nis tro ir res pon sá vel por não as ter 
con ser va do. A mi nha luta tam bém tem sido in ces san -
te nesse sen ti do. Te nho vis to mor rer cen te nas de
go i a nos, de pes so as do Cen tro-Oeste bra si le i ro. Há
pou cos dias, as sis ti a uma cena la men tá vel com pai
e fi lho em uma Sa ve i ro. O pai, che gan do em um bu -
ra co per to de uma pon te, bre cou para evi tar que a
Sa ve i ro ca ís se no bu ra co, mas veio uma ja man ta e
sim ples men te pas sou por cima do pai e do fi lho, es -
ma gan do os dois e trans for man do a Sa ve i ro em uma 
lata. É uma ir res pon sa bi li da de o que o Go ver no está
fa zen do, como V. Exª já dis se, há tre ze anos. Esse é
um pa tri mô nio va li o sís si mo. Va lem ouro as es tra das
pa vi men ta das no Bra sil. No en tan to, es tão nes sa si -
tu a ção de plo rá vel. Pa ra béns a V. Exª. Qu e ro re al -
men te res sal tar o seu es pí ri to pú bli co no sen ti do de
co brar ve e men te men te uma so lu ção para esse pro -
ble ma.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço, 
Se na dor Ma gui to Vi le la, a V. Exª pela con tri bu i ção. V.
Exª nos traz aqui tes te mu nho pes so al do des ca la bro
em que se trans for mou a nos sa ma lha ro do viá ria. O
Se na dor Ma gui to Vi le la não é o Se na dor ape nas de
um Esta do, é o Se na dor do Bra sil, e é vi zi nho do Esta -
do de To can tins, que está ar ro la do aqui en tre os que
mais so frem a des tru i ção da nos sa ma lha viá ria. 

Já não cul po ape nas o Mi nis tro Eli seu Pa di lha
por que até S. Exª co me ça a re a gir, di zen do às au to -

ri da des da eco no mia bra si le i ra que não dá mais
para não in ves tir. S. Exª usa a ex pres são ne ga ti va
duas ve zes para de mons trar tam bém a sua in con -
for mi da de: ”Não dá mais para não in ves tir“, ou seja, 
até o pró prio Mi nis tro dos Trans por tes su por tou o
quan to pôde essa si tu a ção de aban do no das nos -
sas ro do vi as.

Mas, pros si go, Sr. Pre si den te:
Em 30 de abril pas sa do, pre vi, des ta tri bu na, o

co lap so do trans por te ro do viá rio no Ma ra nhão por ab -
so lu ta fal ta de ma nu ten ção e pro tes tei con tra a pre ca -
ri e da de das ro do vi as, di zen do:

No meu Esta do do Ma ra nhão, a não ma nu ten -
ção de mu i tos tre chos tor na in tra fe gá ve is as prin ci pa -
is ro do vi as fe de ra is. É como se elas não exis tis sem
para as em pre sas es ta ta is in cum bi das de seu zelo.
(...)

Ou en con tra mos uma so lu ção para esse gra ve
pro ble ma, já que nos sa ma lha fer ro viá ria foi pra ti ca -
men te des fe i ta, des tru í da há pou cos anos, há duas
dé ca das. Qu an do Go ver no do Ma ra nhão, cons truí
três tre chos de es tra das ro do viá ri as fe de ra is. Era de -
ver do Go ver no Fe de ral cons truí-las e con ser vá-las
ou po de re mos che gar ao pon to de não ter mos mais
como fa zer tra fe gar, an dar, cir cu lar as mer ca do ri as
aqui mes mo pro du zi das.

Nes sa oca sião, tam bém já di zia: 
Tan tos anos pas sa dos e a si tu a ção con ti nua

não a mes ma, mas pior. Pa re ce-me que se es que ce -
ram do Ma ra nhão no pla no fe de ral.

Meus pro nun ci a men tos des ta tri bu na, se ti ve -
ram am pla re per cus são jun to ao povo do meu Esta do, 
não sen si bi li za ram as nos sas au to ri da des fe de ra is.
Ti ve ram ou vi dos mou cos. E as con se qüên ci as são
dra má ti cas para o Erá rio: ao in vés de se gas tar com a
ma nu ten ção, as ro do vi as aban do na das te rão que ser
pra ti ca men te re fe i tas.

Esse des ca la bro, in fe liz men te, não ocor re só no
Ma ra nhão, mas no Pi a uí, Ba hia, Mi nas Ge ra is e Ce a -
rá. Pa re ce um de sas tre que en vol ve todo o País, mais
agra va do no Nor des te. Uma omis são in jus ti fi cá vel.

Nos ins tan tes em que ela bo ra va este dis cur so,
re ce bi do Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria e Agro -
no mia do Ma ra nhão uma do cu men ta ção fo to grá fi ca
im pres si o nan te so bre as ru í nas em que se trans for -
mou a BR-135, im por tan te ro do via fe de ral que liga
São Luís a Te re si na, ane xa da à car ta en vi a da ao Mi -
nis tro Eli seu Pa di lha.

Re gis tra a car ta dos en ge nhe i ros, as si na da por
José Pi nhe i ro Mar ques, Pre si den te do Crea-MA, que



essa BR en con tra-se pra ti ca men te des tru í da em al -
guns tre chos, e acres cen ta: 

É im por tan te fri sar que os tre chos da ni fi ca dos,
além de se rem um cor re dor im por tan te de pro du tos,
são tam bém o do trans por te mais ba ra to en tre São
Lu ís-Teresina e São Luís–Be lém, fa zen do com que o
tu ris mo seja mu i to afe ta do, além do cres ci men to do
nú me ro de as sal tos aos que por ali tra fe gam. São
Luís, por ser uma ilha, só tem uma es tra da ro do viá ria,
que é a BR-135, não apre sen tan do ne nhu ma ou tra al -
ter na ti va de des vio na gran de ma i o ria do tre cho.

E con clui o do cu men to dos en ge nhe i ros: 

Em nome dos mais de 11 mil pro fis si o na is da
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia, que aju dam na
cons tru ção do Ma ra nhão e do Bra sil, ve nho ape lar
para a sua sen si bi li da de em ado tar me di das ur gen tes
para a re cu pe ra ção das BR-316 e BR-135. 

O que pas sou pas sou. Não se pode, nes te caso, 
re mo er o pas sa do. Gu ar de mos as nos sas má go as
con tra aque les que não se sen si bi li za ram com os
nos sos ape los. E una mos for ças e re cur sos, a par tir
de ago ra, para sal var o que pos sa ser sal vo com re la -
ção às ro do vi as, base do de se ja do de sen vol vi men to
e da in te gra ção na ci o nal.

Srª Pre si den te, o Con se lho de Enge nha ria en -
via ao Mi nis tro, por meu in ter mé dio, es tas fo to gra fi as 
que são ver da de i ra men te dra má ti cas e que, de al -
gum modo, pa re cem ser pre cur so ras do que ain da
há pou co di zia o Se na dor Ma gui to Vi le la. São ca mi -
nhões re vi ra dos, tom ba dos em vá ri os tre chos da ro -
do via, de mons tran do a si tu a ção de ab so lu to aban -
do no e de des ca la bro a que che gou o Ma ra nhão em
ma té ria de ro do vi as; e não ape nas o Ma ra nhão, mas
todo o País. 

Sr. Pre si den te, não po de mos ace i tar que essa
si tu a ção ab sur da pros si ga em um País tão rico como
o nos so. O Bra sil já é a oi ta va na ção eco nô mi ca do
mun do, e fez uma op ção equi vo ca da. Ele pre fe riu as
ro do vi as às fer ro vi as. Mas já que fez a sua op ção, tem
que cu i dar das suas es tra das. As nos sas es tra das
não po dem ser trans for ma das em es com bros, como
es tão hoje. E uma de duas, ou cu i da mos de las, ou o
Bra sil de i xa rá de ser a oi ta va eco no mia do mun do
para ser tal vez a dé ci ma quin ta, por pura ir res pon sa -
bi li da de das au to ri da des go ver na men ta is, que não
cu i dam do seu de ver nes ta ma té ria.

É esse o ape lo dra má ti co que, em nome do meu
Esta do, faço às au to ri da des fe de ra is do nos so País.

Mu i to obri ga do.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO, INSERIDO NOS TERMOS
DO ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO.
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Exmº Sr. Dr. Eli seu Le mos Pa di lha
DD. Mi nis tro dos Trans por tes
Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,
O Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria, Arqui te tu ra 

e Agro no mia do Ma ra nhão – CREA/MA, ór gão fis ca li -
za dor do exer cí cio pro fis si o nal, com com pro mis sos de
pres tar bons ser vi ços a so ci e da de, vem mui res pe i to -
sa men te pas sar às suas mãos fo tos da BR-135 – São
Luís/Te re si na que se en con tra pra ti ca men te des tru í da
em al guns tre chos, ne ces si tan do de tra ba lhos téc ni cos 
de re cu pe ra ção que en vol vem des de a re cons tru ção
de sub-base, base, re ves ti men to, re ca pe a men to as fál -
ti co e si na li za ção ho ri zon tal e ver ti cal.

É im por tan te fri sar que os tre chos da ni fi ca dos
além de se rem um cor re dor im por tan te de pro du tos,
são tam bém o do trans por te mais ba ra to en tre São
Luís, Te re si na e São Luís/Be lém, fa zen do com que o
tu ris mo seja mu i to afe ta do, além do cres ci men to do
nú me ro de as sal tos aos que por ali tra fe gam.

São Luís por ser uma ilha só tem uma es tra da ro -
do viá ria que é a BR-135 não apre sen tan do ne nhu ma
ou tra al ter na ti va de des vio na gran de ma i o ria do tre cho.

Em nome dos mais de 11.000 pro fis si o na is da
Enge nha ria, Arqui te tu ra e Agro no mia que aju dam na
cons tru ção do Ma ra nhão e do Bra sil, ve nho ape lar
para a sua sen si bi li da de em ado tar me di das ur gen tes
para a  re cu pe ra ção das BR-316 e BR-135.

Cer to de sua es pe ci al aten ção, apro ve i to a
opor tu ni da de para re i te rar nos sas con si de ra ções.

Res pe i to sa men te, – Engeº Ci vil José Pi nhe i ro
Mar ques, Pre si den te do CREA-MA.



Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, 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 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 Ge ral do Cân di do, por
vin te mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta tri -
bu na aqui ul ti ma men te mais pa re ce um muro de la -
men ta ções. A cada dia que pas sa, os Se na do res vêm 
aqui para la men tar as mais va ri a das si tu a ções: a vi o -
lên cia ur ba na, a im pu ni da de, a seca do Nor des te, as
pés si mas con di ções das es tra das, a si tu a ção da sa ú -
de da po pu la ção bra si le i ra, en fim, um ro sá rio de la -
men ta ções que se des fi la aqui por esta tri bu na do Se -
na do. 

Te nho acom pa nha do pela im pren sa to das as re -
por ta gens so bre a si tu a ção de seca, mi sé ria e fome
que as so la o povo bra si le i ro, prin ci pal men te o nor des -
ti no. Ain da hoje, re ce bi das mãos de um jor na lis ta
aqui de Bra sí lia o exem plar de um jor nal com uma re -
por ta gem que nos dá con ta de uma co mu ni da de do
Entor no do DF, com 55 mil ha bi tan tes, onde 13.750
pes so as es tão de sem pre ga das, ou seja, 25% da po -
pu la ção. Essa é a re a li da de hoje do nos so País. 

O Se na dor Ney Su as su na tem ocu pa do a tri bu -
na, se ma nal men te, para abor dar a ques tão da fal ta de 
água no Nor des te. 

Na se ma na pas sa da, es ti ve em Per nam bu co,
para par ti ci par de uma au diên cia pú bli ca da CPI do
Fu te bol, oca sião em que nos sos com pa nhe i ros nos
in for ma ram que, na que le Esta do, ha via mais de 100
ci da des em es ta do de ca la mi da de pú bli ca. Na Pa ra í -
ba, são 128 Mu ni cí pi os na mes ma si tu a ção, as sim
como no Rio Gran de do Nor te. É uma si tu a ção re al -
men te as sus ta do ra. E não nos pa re ce que haja al gu -
ma de ci são que apon te para uma so lu ção ime di a ta.
Ain da há o pro ble ma da fal ta de ener gia elé tri ca, que
se ini ci ou com o ra ci o na men to e po de rá aca bar com
os ”apa gões“ nas gran des ci da des, que po de rá per -
du rar por todo o ano de 2001 e en trar até o ano 2002.

É la men tá vel que a po pu la ção te nha de pa gar o
pre ço pelo des ca so e pela fal ta de res pon sa bi li da de
do Go ver no FHC e seus Mi nis tros.

O tema prin ci pal que que ro abor dar é a ques tão
do rio São Fran cis co. Não per ten ço à Ban ca da nor -
des ti na, sou re pre sen tan te do Esta do do Rio de Ja ne -

i ro, mas a si tu a ção do rio São Fran cis co cha ma a
aten ção de toda a Na ção.

A hu ma ni da de en con tra-se num mo men to de
de fi ni ção his tó ri ca. De fron ta mo-nos com a per pe tu a -
ção de dis pa ri da des exis ten tes en tre as na ções e no
in te ri or de las, o agra va men to da po bre za, da fome,
das do en ças e do anal fa be tis mo, e, com isso, a de te ri -
o ra ção con tí nua dos ecos sis te mas de que de pen de o
nos so bem-estar.

Não obs tan te, caso se in te grem as pre o cu pa -
ções re la ti vas ao meio am bi en te e de sen vol vi men to e
a elas se de di que mais aten ção, será pos sí vel sa tis fa -
zer ne ces si da des bá si cas, ele var o ní vel de cons ciên -
cia de to dos a um pro je to de de sen vol vi men to sus ten -
tá vel e so ci a lis ta.

As úl ti mas dé ca das têm sido de pe río dos de re -
fle xão em ní vel in ter na ci o nal so bre o meio am bi en te.
Ve ri fi ca mos que es ta mos pre ju di can do o nos so pla -
ne ta. Cada vez mais nós nos da mos con ta de que a
Re vo lu ção Indus tri al mu dou para sem pre a re la ção
en tre o ho mem e a na tu re za, pois o pro ces so ca pi ta -
lis ta de pro du ção no mun do está mu dan do as con di -
ções bá si cas que pos si bi li ta ram o apa re ci men to de
vida so bre a Ter ra.

Per ce be mos que a água doce cons ti tui um com -
po nen te es sen ci al da hi dros fe ra da Ter ra e par te in -
dis pen sá vel de to dos os ecos sis te mas ter res tres. O
meio de água doce ca rac te ri za-se pelo ci clo hi dro ló gi -
co, que in clui en chen tes e se cas, cu jas con se qüên ci as
se tor na ram mais ex tre mas e dra má ti cas em al gu mas 
re giões. Per ce be-se são os re cur sos hí dri cos es tra té -
gi cos para as fu tu ras na ções mo der nas do nos so Pla -
ne ta, pois a água é ne ces sá ria em to dos os as pec tos
da vida.

Hoje, me ta de da po pu la ção mun di al (mais de
três bi lhões de pes so as) en fren ta pro ble mas de abas -
te ci men to de água. Mu i tas fon tes de água doce es tão
po lu í das ou sim ples men te se ca ram. Pelo me nos 80
pa í ses vão so frer pro ble mas por es cas sez de água
em um fu tu ro pró xi mo, se gun do da dos do Ban co
Mun di al.

Te mos um exem plo bem pró xi mo: Re ci fe, ca pi tal 
de Per nam bu co, em vá ri os pe río dos do ano, é sub -
me ti da a um ra ci o na men to ri go ro so; em ou tros, não
tem água mes mo.

Impres si o na o fato de que 97% da água exis ten -
te no pla ne ta Ter ra é sal ga da (ma res e oce a nos); 2%
for mam ge le i ras ina ces sí ve is e ape nas 1% é água
doce, que se en con tram ar ma ze na das em len çóis
sub ter râ ne os, rios e la gos. Pois bem, te mos ape nas
1% de água dis tri bu í da de si gual men te pela Ter ra para 



aten der a mais de 6 bi lhões de pes so as, que é a po -
pu la ção mun di al. 

Com toda a cer te za, os fo cos prin ci pa is do pro -
ble ma es tão na si tu a ção de 1,4 bi lhão de pes so as
que, hoje, não têm aces so à água em boas con di -
ções; nos 2,4 bi lhões de se res que não dis põem de
sa ne a men to bá si co; e nos 7 mi lhões que mor rem, a
cada ano, de do en ças ve i cu la das pela água (no Bra -
sil, a ma i or par te das in ter na ções na rede pú bli ca de
sa ú de tem essa ca u sa, as sim como 80% das con sul -
tas pe diá tri cas).

O con su mo mun di al de água cres ceu em mais
de seis ve zes en tre 1900 a 1995. Cres ceu mais do
que o do bro das ta xas de cres ci men to da po pu la ção
e con ti nua a cres cer ra pi da men te com a ele va ção do
con su mo de se to res agrí co las, in dus tri a is e re si den -
ci a is.

Nos so de ba te re si de, en tão, na iden ti fi ca ção de
me ca nis mos que pos sam ga ran tir a dis po ni bi li da de
des se re cur so no pre sen te e, prin ci pal men te, para as
fu tu ras ge ra ções. 

Po rém, Sr.ª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
cha mo a aten ção para a si tu a ção do rio São Fran cis -
co, co nhe ci do como o ”Rio da Uni da de Na ci o nal“ ou,
sim ples men te, ”Ve lho Chi co“. Ele está per den do a
sua for ça, seu le i to se es va zia e fica raso. Se gun do ar -
ti go do Enge nhe i ro agrô no mo, pes qui sa dor da Fun -
da ção Jo a quim Na bu co, Sr. João Su as su na: 

Algu mas ques tões tra ta das des per ta ram pre o -
cu pa ção. Re fe re-se às ques tões do am bi en te fí si co
do rio, bem como da con ti nu i da de da pre ser va ção da
vida que no seu meio pro li fe ra – prin ci pal men te dos
pe i xes – e, como não po dia de i xar de ser, das di fi cul -
da des en con tra das pelo pes ca dor que nele la bu ta, na 
sua luta cons tan te e in can sá vel em bus ca da sua so -
bre vi vên cia. 

A ci da de de Pe ne do fica lo ca li za da no Esta do
de Ala go as, às mar gens do São Fran cis co, dis tan do
apro xi ma da men te a 42km de sua foz, dis tân cia su fi ci -
en te para se ter, na que la lo ca li da de, a in fluên cia das
ma rés. Cha mou-nos a aten ção a exis tên cia de enor -
mes ban cos de are ia for ma dos em al guns lo ca is do
seu le i to, em fren te à ci da de, ori un dos, pro va vel men -
te, dos des bar ran que a men tos de suas mar gens, mo -
ti va dos por des ma ta men tos cri mi no sos em áre as pre -
ser va das por lei. O re sul ta do des sa for ma ção de are ia 
re fle te-se na di fi cul da de de na ve ga ção do rio, prin ci -
pal men te com em bar ca ções de gran de ca la do, que
trans por tam car gas pe sa das, numa pro va ine quí vo ca
da ne ces si da de de se to mar me di das ur gen tes para
se re ver ter esse qua dro que pre o cu pa to dos.

Para se ter idéia da mag ni tu de do pro ble ma, as
bal sas que trans por tam ve í cu los de Pe ne do para o
Esta do de Ser gi pe, e vi ce-versa, fa zem um per cur so
com ple ta men te fora de pro pó si to, des vi an do os ban -
cos de are ia e tor nan do, com isso, o per cur so one ro -
so, de mo ra do e, como se isso não bas tas se, pe ri go so. 
Co men ta-se que a pro fun di da de do rio, em fren te a
Pe na do, é da or dem de 1,80 m.

Ain da so bre os ban cos de are ia, foi fe i to um re la -
to in te res san te de um pes ca dor pe ne den se, Seu To i -
nho, fi gu ra mu i to que ri da na lo ca li da de. Se gun do ele,
após a cons tru ção, pela Chesf, das re pre sas para ge -
ra ção de ener gia elé tri ca, o São Fran cis co de i xou de
ter en chen tes na tu ra is (a úl ti ma foi em 1975), o que
di fi cul tou so bre ma ne i ra a dra ga gem na tu ral dos ban -
cos de are ia do rio, a qual era re a li za da, an tes da
cons tru ção das re pre sas, pela for ça na tu ral das
águas em suas en chen tes. Por esse mo ti vo, a Chesf
será ques ti o na da, em ju í zo, pela co lô nia de pes ca do -
res, para pro mo ver en chen tes ar ti fi ci a is re ti fi ca do ras
da ca lha do rio, com a pas sa gem de um ma i or vo lu me
de água nas com por tas das re pre sas, como for ma de
so lu ci o nar o pro ble ma.

Após a cons tru ção das re pre sas do sis te ma
Chesf, o São Fran cis co fi cou com sua va zão re gu la ri -
za da. Exis te uma crí ti ca mu i to for te, por par te dos que 
ha bi tam as lo ca li da des ri be i ri nhas, de que o rio está
cor ren do com pou ca água. Essa ques tão vem des -
per tan do o ima gi ná rio das pes so as no sen ti do de co -
me çar a en ten der a ra zão da cap tu ra de pe i xes de es -
pé ci es ma ri nhas, como o Ca mu rim e o Xa réu, em ci -
da des dis tan tes do es tuá rio do rio, como ocor reu no
Mu ni cí pio de Por to Real do Co lé gio, a apro xi ma da -
men te 100 Km de sua foz. Ora, se o pe i xe de água sal -
ga da con se gue aden trar a uma dis tân cia de 100 Km
do seu ha bi tat é por que os ní ve is de sal nas águas do 
São Fran cis co es tão tão ele va dos que pos si bi li tam a
for ma ção de um am bi en te fa vo rá vel à so bre vi vên cia
de tais es pé ci es na que le am bi en te. Di an te des se fato, 
está nos pa re cen do que as in cur sões das águas do
mar para den tro do rio es tão sen do ma i o res do que as 
in cur sões na tu ra is das águas do rio em di re ção ao
mar. Em ou tras pa la vras, o rio está per den do essa
luta.

Ou tro as pec to im por tan te que me re ceu nos sa
aten ção foi o de sa pa re ci men to do pes ca do ao lon go
do rio. Se gun do re la to de Seu To i nho, que nas ceu e
se cri ou em Pe ne do e co me çou a pes car ain da cri an -
ça, com a ven da do pes ca do do São Fran cis co con se -
guiu cri ar uma fa mí lia de onze fi lhos. Atu al men te, um
de seus fi lhos, que se guiu a pro fis são de pes ca dor,



ca sou e não está con se guin do cri ar o seu úni co fi lho.
Se gun do seu de po i men to, com o pro ble ma das in cur -
sões ma ri nhas e com a cons tru ção das re pre sas que
in ter fe ri ram no fe nô me no da pi ra ce ma (tra du zi do pela 
in ter rup ção da su bi da do pe i xe, rio aci ma, para de so -
va e, con se qüen te men te, per pe tu a ção da es pé cie), o
pe i xe está es cas se an do no rio, o que traz, como con -
se qüên cia, ba i xos ní ve is de ren da para o pes ca dor e,
por tan to, ma i o res di fi cul da des para cri ar sua fa mí lia.
Fa tos como es ses tam bém es tão sen do alvo de
ações ju di ci a is por par te dos pes ca do res, es tan do a
Chesf in ti ma da a in de ni zá-los, numa for ma de co brir
par te de seus pre ju í zos.

Por ques tões como es sas, jul ga mos im pres cin -
dí vel a re a li za ção de um es tu do mi nu ci o so na ba cia
hi dro grá fi ca do São Fran cis co. Um es tu do que vi a bi li -
ze a sua na ve ga bi li da de, re vi ta li ze suas mar gens, am -
plie seu vo lu me com a me lho ria da qua li da de de suas
águas e ga ran ta o pes ca do, o que é mais im por tan te,
dê cre di bi li da de ao Go ver no para pro por a uti li za ção
de suas águas para fins de abas te ci men to das po pu -
la ções na tão fa la da trans po si ção de águas de sua
ba cia. Só por in ter mé dio de es tu dos como es ses é
que re al men te po de mos vis lum brar sa í das dig nas e
ra ci o na is para o uso de águas do cha ma do rio da in te -
gra ção na ci o nal.

O Go ver no Fe de ral deve pri o ri zar a re cu pe ra ção 
do rio, a sua re vi ta li za ção, pois pre ci sa mos fa zê-lo re -
vi ver os seus dias ori gi na is de es plen dor, sem as so re -
a men to, sem de pre da ções, po den do o Ve lho Chi co
cum prir o seu des ti no de ali men tar uma gran de par te
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) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, por 20
mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (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, on tem, subi a
esta tri bu na para pro mo ver a de fe sa do Par ti do que
te nho a hon ra de pre si dir nes te País de agres sões in -
jus tas, ori un das de Lí de res da ma i or ex pres são na ci -
o nal, de Lí de res do PSDB – in clu si ve, um de les é
pré-candidato à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Esses Lí de res dis se ram que o Go ver no tem que 
se li vrar da ban da po dre do PMDB. E eu, como Pre si -
den te do Par ti do, vim a esta tri bu na para in da gar dos
Lí de res do PSDB e do Go ver no qual é a ban da po dre
do PMDB. Quem são os po dres do PMDB? O PMDB
não quer con vi ver com ban da po dre.

O Go ver no tem que se re tra tar ou di zer ao Bra sil 
quem são os po dres do PMDB. Por que só ago ra o
Go ver no en ten deu que há ban da po dre no PMDB?
Há cin co ou seis anos, o PMDB está no Go ver no, e
isso nun ca foi de tec ta do. Por que, ago ra, ao fi nal do
man da to – tal vez para jus ti fi car o seu fra cas so –, o
Go ver no vem di zer que a ban da po dre do PMDB que
está no Go ver no deve re al men te sair?

Ora, es tra nhei e con ti nuo es tra nhan do as po si -
ções do meu Lí der nes ta Casa, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, que ad mi ro e pelo qual te nho ami za de. Mas
en ten do que o Lí der do meu Go ver no de ve ria exi gir o
mes mo que es tou exi gin do como Pre si den te Na ci o nal 
do PMDB e não di zer que eu es ta va fa lan do por mim
mes mo.

Sr. Lí der, vim a esta tri bu na na con di ção de Pre -
si den te do ma i or Par ti do do Bra sil. Eu es ta va e es tou
in ter pre tan do o sen ti men to das ba ses pe e me de bis -
tas, que é o de de fen der o meu Par ti do, de fen dê-lo
das agres sões in jus tas que têm sido fe i tas. E en ten do
que eu de ve ria ter sido se cun da do pelo Lí der do Par ti -
do nes ta Casa. O Lí der tam bém de ve ria ter as so ma do 
à tri bu na e ter tido o mes mo com por ta men to que tive,
de fen den do o nos so Par ti do, as suas ba ses, os com -
pa nhe i ros do Par ti do, até que pro vas sem o con trá rio.

Foi isso o que fiz aqui: de fen di um Par ti do que
tem uma res pon sa bi li da de his tó ri ca e po lí ti ca com
esta Na ção e com este povo. O Pre si den te des ta
Casa é do nos so Par ti do, e, hoje, exa ta men te nes te
mo men to, está pre si din do esta ses são a Se na do ra
Mar lu ce Pin to, do PMDB, mu lher que tem gar ra, tra di -
ção e im por tân cia na po lí ti ca do seu Esta do, Ro ra i ma, 
e na po lí ti ca do Bra sil.

O PMDB não pode fi car in sen sí vel às agres sões 
que lhe têm sido fe i tas pelo Go ver no Fe de ral. Ora, se
pre guei que o Par ti do se re ti ras se do Go ver no foi jus -
ta men te por isto: o Go ver no vai jus ti fi car to dos os
seus fra cas sos em fun ção do PMDB. E por que o
PMDB deve per ma ne cer nes se Go ver no se as es tra -
das bra si le i ras es tão um caos? Há quan to tem po ve -
nho a esta tri bu na de nun ci ar isso? Hoje mes mo, o Vi -
ce-Presidente do Se na do, o ilus tre Se na dor Edi son
Lo bão, tam bém veio cri ti car o Go ver no e o Mi nis tro
dos Trans por tes pela si tu a ção caó ti ca em que es tão
as nos sas es tra das. Por que o PMDB tem que con ti -
nu ar num Go ver no in sen sí vel à mi sé ria e à fome de
mu i tos ir mãos nos sos no Nor des te, no en tor no de
Bra sí lia, no Vale do Je qui ti nho nha? Por que o PMDB
tem que es tar atre la do a esse Go ver no? Por que o
PMDB tem que per ma ne cer na base de um Go ver no
que pri vi le gia os acor dos com o FMI em de tri men to



dos in te res ses do povo bra si le i ro? Aos pa í ses ri cos,
tudo; aos po bres do Bra sil, nada.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, go ver no
é o sa cri fí cio de pou cos em fa vor de to dos e não o sa -
cri fí cio de to dos em fa vor de ape nas al guns.

O Go ver no des te País tem quer mu dar os seus
ru mos, o seu ca mi nho. E o PMDB deve exi gir isso;
caso con trá rio, de ve-se re ti rar da base do Go ver no
ime di a ta men te.

Esse não é o Par ti do de meia dú zia. Esse é o
Par ti do das ba ses, que, jun ta men te com a mi li tân cia,
têm fe i to a sua gran de za ao lon go dos tem pos. Esse
não é o Par ti do de meia dú zia. Esse é o Par ti do dos
so nhos de Ulysses Gu i ma rães, de Tan cre do Ne ves,
de Te o tô nio Vi le la e de mu i tos bra si le i ros ilus tres que
de ram a vida, o suor e a lá gri ma em seu fa vor. Esse é
o Par ti do que de fen deu o povo bra si le i ro con tra a di ta -
du ra, que lu tou pe las li ber da des de mo crá ti cas e pela
li ber da de do povo bra si le i ro. É o Par ti do que de vol veu
ao povo o di re i to de es co lher seus pró pri os go ver nan -
tes por in ter mé dio do voto. Esse Par ti do deve ser res -
pe i ta do.

Estan do eu na Pre si dên cia, o PMDB não le va rá
de sa fo ros para casa! O PMDB terá dig ni da de e res -
pon de rá a to das as acu sa ções in jus tas. O PMDB terá
um de fen sor in tran si gen te nes ta Casa e em qual quer
lu gar do País.

Por tan to, ve nho ma ni fes tar a mi nha es tra nhe za
pelo fato de o Lí der do meu Par ti do cri ti car-me por que 
o de fen do, bem como os com pa nhe i ros e o Par ti do,
por que rer uma jus ti fi ca ti va do Go ver no Fe de ral, que,
por in ter mé dio de seus Lí de res ma i o res, dis se que a
sua ban da po dre é re al men te o PMDB. No en tan to,
nos es cân da los pro mo vi dos e sur gi dos no Go ver no,
não está en vol vi do o PMDB. O PMDB não di ri giu o
Ban co Cen tral, não acu diu com mais de R$1 bi lhão os 
ban cos Mar ka e Fon te Cin dam. Com esse di nhe i ro,
da ria para ma tar a fome de mi lha res de ir mãos nos -
sos que es tão nas pe ri fe ri as das gran des e das pe -
que nas ci da des. Não foi o PMDB que cri ou o Pro er
para acu dir ban cos par ti cu la res com R$7 bi lhões do
povo bra si le i ro, o que dava para ma tar a fome e a
sede de mi lhões de nor des ti nos. Não foi o PMDB que
li be rou R$180 mi lhões para o Juiz Ni co lau fa zer tra -
mói as no TRT de São Pa u lo – ne nhum pe e me de bis ta
es ta va en vol vi do. Não foi o PMDB acu sa do de com -
prar vo tos para a re e le i ção. Esses es cân da los en vol -
ve ram ape nas fi gu ras do PSDB.

Assim, en quan to eu for Pre si den te do Par ti do, a
mi nha voz não se ca la rá di an te de ne nhu ma agres são 
ou in jus ti ça con tra o PMDB ou seus mem bros. Até

que pro vem que re al men te exis te uma ban da po dre
no Go ver no, irei de fen der esse Par ti do com a alma e
o co ra ção, pois te nho seis man da tos por ele: de Ve re -
a dor, De pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral, Vi -
ce-Governador, Go ver na dor e Se na dor da Re pú bli ca.

O PMDB pres ta um gran de ser vi ço ao nos so
País, e o con cla mo a per ma ne cer jun to ao Go ver no
até que as ba ses se ma ni fes tem, por que não sou eu
que vou di tar suas nor mas par ti dá ri as. Sou de mo cra -
ta e vou aten der à von ta de da ma i o ria. Se esta, no dia
09 de se tem bro, en ten der que o Par ti do deve per ma -
ne cer na base do Go ver no, isso ocor re rá, mes mo
con tra a mi nha von ta de. Se se en ten der que o Par ti do
deve re ti rar-se da base do Go ver no, para pro cu rar
seu pró prio ca mi nho, para ca mi nhar com suas pró pri -
as per nas, para es cre ver o seu pró prio des ti no, para
ter o seu pró prio can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, essa von ta de será aca ta da. Nin guém de i xa rá de
fa zê-lo. Enquan to eu es ti ver na Pre si dên cia do
PMDB, man da rão as ba ses do nos so Par ti do e não a
cú pu la.

Até lá, po rém, o PMDB tem que exi gir do Go ver -
no que re cu pe re as es tra das bra si le i ras, que es tão
en ca re cen do os fre tes, tom ban do car re tas, ca mi -
nhões e car ros e ma tan do ir mãos nos sos to dos os
dias.

O Mi nis tro deve ter com pe tên cia para mos trar
ao Go ver no que re cu pe rar as es tra das bra si le i ras fica
mu i to mais ba ra to do que de i xá-las como es tão, re pi -
to, ma tan do pes so as, da ni fi can do ve í cu los e au men -
tan do o fre te dos pro du to res agrí co las, que es tão em
di fi cul da des. Os agri cul to res, hoje, não têm com pe ti ti -
vi da de ex ter na jus ta men te por que o trans por te da
sua pro du ção é o mais caro do mun do. S. Exª pre ci sa
mos trar ao Mi nis tro da Fa zen da que esse pa tri mô nio
– as nos sas es tra das – é va li o sís si mo e não pode fi -
car de te ri o ran do a olhos vis tos.

Qu an tos ilus tres Se na do res e Se na do ras, De -
pu ta dos e De pu ta das Fe de ra is já as so ma ram à tri bu -
na para de nun ci ar isso e pe dir ao Go ver no que tome
pro vi dên ci as?! Mas o Go ver no con ti nua in sen sí vel
aos ape los dos le gí ti mos re pre sen tan tes do povo bra -
si le i ro.

Qu an tas ve zes Se na do res e De pu ta dos as so -
ma ram à tri bu na para exi gir do Go ver no que des ti nas -
se re cur sos su fi ci en tes para o Fun do de Po bre za,
apro va do por esta Casa, para ma tar a fome de mi -
lhões de bra si le i ros?! A Rede Glo bo, dia ri a men te,
está mos tran do essa in jus ti ça que o Bra sil co me te
con tra os seus fi lhos. Até quan do o PMDB vai par ti ci -
par da in sen si bi li da de de um Go ver no – re pi to – que



pre fe re aten der o FMI, que pre fe re pa gar ju ros vo lu -
mo sos a pa í ses ri cos do que aten der ao seu povo, do
que aten der aos mi lhões de bra si le i ros? 

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se não ti -
ver mos a fir me za e a co ra gem de de fen der o que é
jus to e o que é cor re to não se re mos dig nos do man -
da to pú bli co que o povo nos con fe riu.

Qu e ro cha mar a aten ção do meu Par ti do e mes -
mo do Go ver no Fe de ral: quan do foi que eu as so mei à
tri bu na para fa lar de qual quer pes soa do Go ver no?
Qu an do eu agre di a pes soa do Pre si den te da Re pú -
bli ca? Qu an do eu agre di qual quer Mi nis tro nes ta
Casa? Nun ca! No en tan to, ve nho fa lar dos pro ble mas
exis ten tes nes te País, que são fá ce is de ser so lu ci o -
na dos. Mas fal ta von ta de po lí ti ca do Go ver no para so -
lu ci o ná-los. E os Par ti dos não po dem fi car ca la dos, os 
Lí de res não po dem se ca lar di an te de tan ta in sen sa -
tez que há nes te País!

Des ta mes ma tri bu na já tive opor tu ni da de de di -
zer que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so é
um ho mem bem-intencionado. Sua Exce lên cia é um
ho mem pre pa ra do, é um ho mem cul to, mas é um ho -
mem que está cer ca do por as ses so res que só fa lam e 
pen sam na es ta bi li da de da mo e da. Eles não en xer -
gam que este País pre ci sa se de sen vol ver, ge rar em -
pre gos, pre ci sa re cu pe rar es tra das e cons tru ir no vas
es tra das. Eles não en xer gam que este País pre ci sa
de acu dir os po bres, os hu mil des, os fa min tos, os ex -
clu í dos. São bra si le i ros como nós, têm sen ti men tos e
sen si bi li da de como nós! 

A fome é o que mais en ver go nha e hu mi lha um
povo, é o que mais nos di mi nui en quan to se res hu ma -
nos! Não po de mos per mi tir que a fome con ti nue a
cam pe ar no nos so País! Sr. Pre si den te, aqui mes mo,
sob as vis tas do Se na do da Re pú bli ca e do Pa lá cio do 
Pla nal to, em San to Antô nio do Des co ber to, a vin te
qui lô me tros da Ca pi tal, a fome re i na, pes so as pas -
sam fome, pes so as mor rem de fome! A vin te qui lô me -
tros do po der de ci só rio da Na ção!

Ora, não po de mos nos ca lar, sob pena de ser -
mos cen su ra dos – e com ra zão – pe los ele i to res que
para cá nos man da ram como seus re pre sen tan tes!
Esta mos aqui como le gí ti mos de fen so res da Na ção e
do povo bra si le i ro, e não como de fen so res de um Go -
ver no que não cum pre com a sua obri ga ção que é a
de ze lar pela so lu ção de ne ces si da des pri mor di a is,
como a fome, a cons tru ção de es tra das, além de mu i -
tas ou tras. 

Por isso, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
vim on tem a esta tri bu na de fen der o meu Par ti do. E

vol to hoje no va men te, na con di ção de Pre si den te do
PMDB, para de fen dê-lo uma vez mais. 

Qu e ro di zer ao Lí der do meu Par ti do que só va -
mos con ser tar este País no mo men to em que os ho -
mens pú bli cos ti ve rem a co ra gem de de nun ci ar o que
está er ra do e de apla u dir o que está cor re to! 

E o PMDB, sob o meu co man do, ou vi rá as ba -
ses, as qua is têm re cla ma do uma po si ção de co e rên -
cia, uma po si ção de de cên cia, uma po si ção em fa vor
do Bra sil e dos bra si le i ros! É isso que as ba ses do
nos so Par ti do que rem. É isso que eu de fen do. É isso
que deve de fen der o Lí der do meu Par ti do, o no bre
Se na dor Re nan Ca lhe i ros. E não de sa u to ri zar o seu
Pre si den te por, des ta tri bu na, de fen der os seus com -
pa nhe i ros, o seu Par ti do, por que rer sa ber qual é a
ban da po dre do PMDB! Pre ci sa mos sa ber! Quem
acu sou tem a obri ga ção de pro var. Quem acu sou não
é qual quer um, e sim um pré-candidato a pre si den te
da Re pú bli ca pelo PSDB.

Os jor na is de hoje es tam pam que o Go ver no
não pre ci sa do PMDB. O ou tro pré-candidato já dis se
que o PSDB não pre ci sa do PMDB. É isso. Já per ce -
be ram que é um Par ti do frá gil. Já per ce be ram que é
um Par ti do que não se po si ci o na. Já per ce be ram que
é um Par ti do que não co bra as co i sas cor re tas des te
País. E aí, é ali ja do. E aí, é en cos ta do. E aí, não é ou vi -
do nas de ci sões nes te País.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te? 

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do a pa la vra, com mu i ta hon ra, ao ilus tre Se na dor
Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Ma gui to Vi le la, V. Exª, com bri lho e até com vi gor,
hoje de fen de, na con di ção de Pre si den te do PMDB,
uma po si ção do Par ti do di an te dos fa tos, di an te da
po lí ti ca eco nô mi ca e so ci al do Go ver no, e, por que
não di zer, uma po si ção em de fe sa dos in te res ses da
Na ção e do povo bra si le i ro. Ao pa ra be ni zá-lo por sua
ati tu de co ra jo sa que ro, nes te mo men to, tam bém
apor fi ar-me ao cer ne do dis cur so de V. Exª. Não há
dú vi da de que um par ti do ne ces si ta de dou tri na. Um
par ti do tem que ter po si ções. E o PMDB, que sem pre
foi a ci da de la da re sis tên cia de mo crá ti ca, de sem pe -
nhan do um pa pel im por tan te no pro ces so de de mo -
cra ti za ção do País, hoje é um Par ti do que ca re ce de
de fi ni ções, que ca re ce de po si ci o na men to di an te dos
gra ves acon te ci men tos que as so lam o País. Não há
dú vi da de que é pre ci so nos po si ci o nar mos. O PMDB
não pode ser, como eu já dis se, mula de car ga, para
car re gar can di da tos, sem pre num pa pel se cun dá rio



de co ad ju van te. É che ga da a hora de o PMDB mos -
trar a sua cara! O PMDB tem ser vi ço pres ta do, de sen -
vol veu no pas sa do um tra ba lho e tem ca pa ci da de po -
lí ti ca de mos trar à Na ção o seu pro je to, um pro je to de
go ver no pró prio, um pro je to de re den ção na ci o nal. O
PMDB tem o de ver mo ral di an te do povo bra si le i ro,
pelo que fez e pelo que pode fa zer, de ter uma can di -
da tu ra pró pria. É pre ci so pa rar com a idéia de que o
PMDB ape nas deve ser vir numa li nha au xi li ar. Não,
Sr. Pre si den te. V. Exª tem ra zão. O PMDB pode mos -
trar à Na ção que tem um pro je to de sal va ção na ci o -
nal. O PMDB, so bre tu do, pelo que já fez pelo Bra sil,
tem cre den ci a is e res pe i ta bi li da de, tem qua dros sé ri -
os e ho nes tos para mos trar à Na ção bra si le i ra que
pode le var o País a um mo men to de gran de za, de de -
sen vol vi men to, e, por que não di zer, de re den ção na -
ci o nal. Essa é a po si ção fir me do Pre si den te do Par ti -
do, que eu, nes te mo men to, apóio e a quem que ro
tra zer a mi nha so li da ri e da de. O PMDB tem tam bém
de co lo car hoje um fre io nes sa sé rie de acu sa ções. É
pre ci so aca bar com o li be lis mo de de nun ci ar sem pro -
vas e con de nar quem não se to le ra, so bre tu do os ad -
ver sá ri os. Nós sa be mos que os nos sos con cor ren tes
têm po si ções con trá ri as às nos sas. E a me lhor ma ne i -
ra de des tru ir o Par ti do – que é gran de não ape nas na
sua di men são, pelo nú me ro de re pre sen tan tes, de
pre fe i tos, de ve re a do res, de go ver na do res, mas por -
que sem pre de fen deu a gran de za na ci o nal, sem pre
de fen deu um pro je to na ci o nal, e é isso que o en gran -
de ce e ate mo ri za os ou tros –, a me lhor ma ne i ra de
pôr fim a toda essa es pe ran ça que o povo de po si ta no 
Par ti do é agre dir os seus mem bros de ma ne i ra vil e
co var de.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Exa -
ta men te, Se na dor Amir Lan do. Tal vez o Lí der do meu
Par ti do não te nha lido ou ou vi do o meu pro nun ci a -
men to. Vim on tem à tri bu na do Se na do para de fen der
o nos so Par ti do das agres sões in jus tas que tem so fri -
do. E dis se, in clu si ve, que a pró pria im pren sa, o Se na -
do, a Câ ma ra dos De pu ta dos, to dos jun tos, de ve ri am
dar uma tré gua às acu sa ções ao Se na dor Ja der Bar -
ba lho, que não saiu da Ca pi tal nem do País, não de i -
xou a Pre si dên cia do Se na do, que está pe din do que
se ace le rem as in ves ti ga ções e que quer res pon der,
uma a uma, a to das as de nún ci as. No en tan to, fer vem
como em um cal de i rão con tra ele. É ló gi co que o Par -
ti do é so li dá rio a S. Exª. Todo o Par ti do po li ti ca men te
está so li dá rio, por que não exis te ne nhu ma pro va con -
cre ta e ca bal con tra ele. É ló gi co que, se ti ves se sur gi -
do qual quer pro va con cre ta, o Par ti do iria pe dir a S.
Exª que re sol ves se o pro ble ma. No en tan to, as agres -

sões con tra o Par ti do são ter rí ve is, são in jus tas. Vim
aqui para exi gir de um pré-candidato do PSDB que in -
di que quem é a ban da po dre do PMDB, qua is são os
es cân da los em que o PMDB está en vol vi do nes se
Go ver no, e de qua is os es cân da los o PSDB é acu sa -
do. Foi o que vim fa zer nes ta tri bu na – e não algo para 
que o Lí der vi es se di zer que não es tou in ter pre tan do
o sen ti men to das ba ses, o sen ti men to do Par ti do. O
sen ti men to das ba ses e do Par ti do é este: que re mos
jus ti ça! Qu e re mos que este Par ti do seja ou vi do.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con -
ce do a pa la vra, com mu i ta hon ra, à Se na do ra Mar lu -
ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, Pre si den te do nos so PMDB, V. Exª
tem ra zão de fi car in dig na do ao ler nas pá gi nas dos
jor na is acu sa ções de pes so as li ga das ao Go ver no
Fe de ral con tra o nos so Par ti do. V. Exª pode ter cer te -
za de que to dos nós nos apo i a mos mu tu a men te. Da
mes ma ma ne i ra que es ta mos dan do to tal apo io ao
Pre si den te do Se na do, nos so gran de Lí der do PMDB, 
tam bém apo i a re mos o Pre si den te do PMDB. Acom -
pa nha mos, no dia-a-dia, as ca lú ni as que a im pren sa
pu bli ca con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho. E por que o
faz? Pen so que para ven der jor na is, para cri ar sen sa -
ci o na lis mo. Se ria mu i to sa lu tar que, por in ter mé dio da 
Pre si dên cia do PMDB, pu dés se mos che gar ao Pre si -
den te da Re pú bli ca para ter mos cer te za de que as
no tí ci as que es tão sen do ve i cu la das, que co lo cam o
PSDB con tra o PMDB, es tão par tin do, ver da de i ra -
men te, dos Lí de res do PSDB, por que pode ha ver ter -
ce i ros in te res sa dos em fa zer in tri gas. Já es ta mos
con ven ci dos de que o nos so Lí der, o Se na dor Ja der
Bar ba lho, não tem ne nhu ma cul pa nes sas acu sa ções 
que lhe são atri bu í das. Na que la nos sa re u nião em
que S. Exª mos trou-nos to dos os do cu men tos, hou ve
qua se que una ni mi da de – só não hou ve una ni mi da de
por que três Se na do res es ta vam vi a jan do para o ex te -
ri or. E é bom que, ago ra, se re la te para toda a Na ção
bra si le i ra que, se al guém ti ver al gu ma dú vi da so bre a
ve ra ci da de do que o Pre si den te do Se na do vem pro -
pa lan do da tri bu na des ta Casa, bas ta usar o site do
Se na dor. Lá es tão to dos os do cu men tos e to das as
jus ti fi ca ti vas. V. Exª, en tão, como Pre si den te do nos so 
Par ti do, deve di vul gar mais esse fato para a Na ção
bra si le i ra, a fim de que as pes so as, ao con sul ta rem o
site do no bre Se na dor Ja der Bar ba lho, to mem co nhe -
ci men to e ve ri fi quem a do cu men ta ção, para, de po is,
fa ze rem um ju í zo jus to, por que pes so as não de vem



ser acu sa das quan do não há cer te za de sua cul pa bi li -
da de. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mu i to 
obri ga do, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Aco lho o bri lhan te
apar te de V. Exª.

Digo mais uma vez: está ha ven do ex ces so sim.
O pro ble ma já está en tre gue ao Mi nis té rio Pú bli co e à
Jus ti ça. O Se na dor quer a apu ra ção. O Par ti do quer a
apu ra ção. Por que essa ava lan che de acu sa ções?
Toda a im pren sa bra si le i ra está, numa ver da de i ra
ava lan che, to dos os dias, to das as ho ras, con tra o
nos so Pre si den te. Ora, não se con fia na Jus ti ça e no
Mi nis té rio Pú bli co? É a im pren sa que tem de cas sar?
So mos nós, Se na do res, que va mos apu rar es ses fa -
tos? Não. O Mi nis té rio Pú bli co e a Jus ti ça já têm co -
nhe ci men to de tudo. Então, va mos dar a es ses ór -
gãos um voto de con fi an ça, va mos aguar dar os re sul -
ta dos e pa rar com essa ava lan che de de nún ci as, to -
dos os dias, to das as ho ras.

Foi isso que vim di zer. 
Eu gos ta ria que to dos os pe e me de bis tas, prin ci -

pal men te os Lí de res do meu Par ti do, les sem aten ta -
men te o pro nun ci a men to que fiz on tem.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, 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. Ja der Bar ba lho, Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to. S. Exª dis põe
de 20 mi nu tos.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. 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, re cen te men -
te, na Câ ma ra dos De pu ta dos, foi re a li za do o se mi ná -
rio in ti tu la do Sa ú de ou Mor te Ma ter na?, cujo con te ú -
do foi a dis cus são de leis, po lí ti cas pú bli cas e con tro le
so ci al re fe ren tes ao tema.

O even to foi or ga ni za do pela Rede Sa ú de, com
a co la bo ra ção do CFEMEA – Cen tro Fe mi nis ta de
Estu dos e Asses so ria – e com apo io do Fun do de Po -
pu la ção das Na ções Uni das.

Dada a re le vân cia do tema, eu não po de ria de i -
xar de fa zer este re gis tro, para que sir va de aler ta a
nós mes mos e, em es pe ci al, às au to ri da des li ga das
di re ta men te à ques tão.

No Bra sil, Sr. Pre si den te, é ab sur da a taxa de
mor ta li da de ma ter na. Em nú me ros re a is, a mor te de
fu tu ras ma mães em solo bra si le i ro é 10 a 20 ve zes su -

pe ri or às ta xas ve ri fi ca das em pa í ses de sen vol vi dos.
Em nos so País, os es pe ci a lis tas es ti mam a taxa bra -
si le i ra em 110 mor tes ma ter nas por 100 mil nas ci dos
vi vos! No Ca na dá, para ci tar um úni co exem plo, a mé -
dia é de ape nas qua tro mor tes por 100 mil. A Orga ni -
za ção Mun di al de Sa ú de con si de ra que 20 por mil é o
nú me ro má xi mo ace i tá vel.

Até mes mo em com pa ra ção com vi zi nhos nos -
sos, es ta mos em si tu a ção sen si vel men te in fe ri or. No
Chi le e no Uru guai, por exem plo, es sas ta xas gi ram
em tor no de, no má xi mo, 40 mor tes para cada 100 mil
nas ci dos vi vos.

Em re su mo: en quan to nos pa í ses de sen vol vi -
dos a mor te por ca u sa ma ter na está en tre as úl ti mas
que ce i fam vi das, no Bra sil ela está en tre as 10 pri -
me i ras, igua lan do-se às ta xas das na ções mais po -
bres do pla ne ta. Um ver da de i ro ab sur do!

Afir mei an tes que a taxa de 110 mor tes ma ter -
nas é uma es ti ma ti va de nos sos es pe ci a lis tas e que -
ro de i xar me lhor ex pli ca da essa ques tão. Até nes te
por me nor, o da es ta tís ti ca – por mais ab sur do que
pos sa pa re cer –, a qua li da de e a con fi a bi li da de de
nos sos da dos são um dos prin ci pa is pro ble mas quan -
do en fo ca do o tema es pe cí fi co da sa ú de da mu lher.

Os da dos do Mi nis té rio da Sa ú de, os ofi ci a is,
por tan to, re gis tram 64,8% mor tes ma ter nas por 100
mil nas ci dos vi vos no ano de 1998, ano mais re cen te
de que há in for ma ção.

To da via, exis te o con sen so de que, em nú me ros
re a is, há enor me sub no ti fi ca ção das mor tes. Tan to
as sim é que inú me ros or ga nis mos da so ci e da de ci vil
di re ta men te li ga dos à sa ú de da mu lher exi gem o
aper fe i ço a men to da qua li da de des ses da dos.

Para se ter uma idéia da má qua li da de de tais
da dos, bas ta di zer que a taxa ofi ci al re gis tra da nas
Re giões Sul e Su des te são su pe ri o res às das Re -
giões Nor te e Nor des te, o que, na tu ral men te, é um
dis pa ra te.

Estu do apre sen ta do pela Rede Sa ú de, no
even to que ocor reu na Câ ma ra dos De pu ta dos, in ti tu -
la do Dos siê Mor ta li da de Ma ter na, apon ta a Re gião
Nor te com a taxa mais ele va da no Bra sil. E afir ma: ”as 
mu lhe res das re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oeste têm ris co ma i or de ado e cer e mor rer de
com pli ca ções na gra vi dez, par to e pu er pé rio do que
as mu lhe res das re giões Sul e Su des te“.

Um es tu do re a li za do nos Esta dos do Pará, Rio
Gran de do Nor te e Mato Gros so mos trou que, dos
óbi tos ma ter nos por com pli ca ção da gra vi dez, par to e 
pu er pé rio, 21,7% ti ve ram como ca u sa a eclâmp sia,



17,4%, sín dro mes he mor rá gi cas, e qua se 18%, car di -
o pa tia com pli ca da pela ges ta ção.

Por es sas e ou tras, abra ça dos à sua pró pria vi -
vên cia e tra to di u tur no da ques tão, os es pe ci a lis tas
es ti mam que os da dos ofi ci a is de vem ser mul ti pli ca -
dos por dois, para se che gar a um nú me ro mais pró xi -
mo de nos sa re a li da de.

Pro va dis so é que, se gun do o IBGE, qua se 17%
des ses óbi tos não são de cla ra dos. E o pró prio Mi nis -
té rio da Sa ú de re co nhe ce que 15% das mor tes pos -
su em ca u sas mal de fi ni das.

De i xan do de lado os da dos ofi ci a is e ex -
tra-oficiais, am bos do lo ro sos e in jus ti fi cá ve is, o fato
mais dra má ti co nes sa ques tão de mor tes de cor ren tes 
de ca u sas li ga das à gra vi dez, ao par to ou ao pu er pé -
rio é que mais de 90% des sas mor tes po de ri am ser
fa cil men te evi ta das por meio de me di das sim ples,
com in ves ti men tos pou co vul to sos.

Elas se ri am evi ta das, por exem plo, se o acom -
pa nha men to pré-natal da ges tan te fos se de vi da e efi -
ci en te men te re a li za do; se o aten di men to pres ta do
pela rede pú bli ca ou con ve ni a da de sa ú de ti ves se um
pou qui nho mais de qua li da de; se essa mes ma rede
dis pu ses se de pe que no es to que de san gue e sou -
bes se or ga ni zá-lo.

Afo ra es sas me lho ri as bá si cas, to dos sa be mos
do mais gra ve, sór di do e in fe liz pro mo tor de mor te de
ges tan tes nes te País, que é o abor to clan des ti no. Vou
co men tá-lo mais adi an te, uma vez que o tema é mais
com ple xo e en vol ve ques tões ju rí di cas e cul tu ra is.

Antes, que ro enu me rar as qua tro prin ci pa is ca u -
sas de mor te ma ter na em nos so País, na re a li da de,
res pon sá ve is por pra ti ca men te 90% das mor tes ma -
ter nas das bra si le i ras. São to das elas ca u sas obs té tri -
cas di re tas, cha ma das, no meio mé di co, de sín dro -
mes hi per ten si vas, he mor ra gi as, com pli ca ções
do abor to e in fec ções pu er pe ra is. E o mais gra ve:
to das es sas ca u sas in di cam, ex clu si va men te, pro ble -
mas na qua li da de de as sis tên cia ou de fal ta do
pré-natal.

Cum pre no tar, con tu do, que as ca u sas he mor rá -
gi cas es tão, tam bém, re la ci o na das à fal ta de dis po ni -
bi li da de de san gue nos hos pi ta is, as sim como à exa -
ge ra da re a li za ção de ce sa ri a nas nos hos pi ta is pú bli -
cos – es ti mu la das por re mu ne ra ção ma i or do SUS –,
que agra vam o qua dro do item in fec ções pu er pe ra is,
uma vez que fa vo re cem a sua ocor rên cia.

As sín dro mes hi per ten si vas – eclâmp sia – são
res pon sá ve is por qua se um ter ço das mor tes ma ter -
nas no Bra sil, fato di re ta men te vin cu la do à má qua li -
da de da as sis tên cia e/ou à fal ta de pré-natal.

É for ço so, para fi car mais cla ra a ques tão, ti pi fi -
car o per fil das bra si le i ras ví ti mas de mor te ma ter na.
A re a li da de é tris te. Com re fe rên cia à ida de, a ma i o ria
são me ni nas na fa i xa etá ria de 15 anos, se gui das por
mu lhe res aci ma de 35. Mais de 70% são sol te i ras. Um 
ter ço vem de fa mí li as com ren da igual ou in fe ri or a
um sa lá rio mí ni mo per ca pi ta. Mais da me ta de é anal -
fa be ta ou cur sou ape nas os pri me i ros anos do pri me i -
ro grau, e mais de 90% ti ve ram como via de par to a
ce sa ri a na, efe tu a da na rede pú bli ca hos pi ta lar. Um
qua dro de so la dor.

Qu an to ao abor to, fa rei um rá pi do e con ci so co -
men tá rio, pois, por sua ex ten são e com ple xi da de, o
tema se ria me lhor tra ta do em dis cur so pró prio.

As com pli ca ções do abor to, con si de ra das como
a ter ce i ra ca u sa ce i fa do ra de vi das en tre as ges tan tes 
bra si le i ras, cons ti tui, tam bém, a quin ta ma i or ca u sa
de in ter na ções na rede pú bli ca de sa ú de des te País. 

É um cri me! Tal vez seja, en tre os cri mes mais
he di on dos, o pior de les, prin ci pal men te quan do te -
mos cons ciên cia de que, nes te País, 99% dos abor tos 
são pra ti ca dos na clan des ti ni da de, em clí ni cas de
fun do de quin tal, ina de qua das, ad mi nis tra das por cri -
mi no sos e, o pior, não ra ra men te ma ni pu la das por
pro fis si o na is ines cru pu lo sos, que, além de co bra rem
ver da de i ras for tu nas de mu lhe res que mu i tas ve zes
se sa cri fi cam para pa gar, não ra ra men te lhes to mam
a vida.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na do ra
Mar lu ce Pin to, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se -
na dor Val mir Ama ral, fi que à von ta de.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – V. Exª está
de pa ra béns pelo seu tra ba lho. Nes te mo men to em
que todo o Bra sil está pre o cu pa do com a cor rup ção e
ou tros acon te ci men tos, V. Exª vem dis cu tir um as sun -
to da ma i or se ri e da de: a sa ú de. Sei que o Esta do que
V. Exª re pre sen ta é um dos me no res do País, mas seu 
tra ba lho nes ta Casa é um dos ma i o res. V. Exª está de
pa ra béns por es tar pre o cu pa da com um as sun to da
ma i or re le vân cia para o povo do nos so Bra sil, hoje.
Admi ro V. Exª e es tou mu i to fe liz por V. Exª es tar tra -
tan do des se tema, por V. Exª es tar abra çan do essa
ca u sa nes te mo men to di fí cil por que pas sa o nos so
País. Pa ra béns, Se na do ra Mar lu ce Pin to! 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. Fico até mais es ti mu la da 
quan do vejo um ho mem tam bém pre o cu pa do com
esse as sun to, que não é ape nas para mu lher. A pre o -
cu pa ção tem que ser ge ral. De po is des se se mi ná rio
que acon te ceu na Câ ma ra dos De pu ta dos, em Bra sí -



lia, re al men te fi quei pre o cu pa da. Nós, mu lhe res, sa -
be mos da uti li da de de um bom tra ta men to quan do es -
ta mos ges tan tes e, mais ain da, da an si e da de que te -
mos para ver o ros to de nos sos fi lhos. Então, em bo ra
para mu i tos pa re ça um as sun to in sig ni fi can te, ele é
re al men te de gran de re le vân cia. Te mos a obri ga ção
de dar ma i or as sis tên cia às mães sol te i ras, prin ci pal -
men te ado les cen tes. Isto é o que mais tem acon te ci -
do em nos so País: cri an ças de 13, 14 e 15 anos têm
fi ca do grá vi das e se sub me ti do a abor tos, per den do
até a vida. Mu i to obri ga da, Se na dor.

Não bas tas se a mor te do ino cen te, cuja mãe
terá a eter ni da de para um tar dio ar re pen di men to, são
in con tá ve is as mães que tam bém pa gam com a pró -
pria vida o seu ges to im pen sa do. Fal ta ram-lhes, sem
dú vi da, ori en ta ção, es cla re ci men to, tra ta men to dig no.

No Bra sil, Sr. Pre si den te, to dos os anos, es ti -
ma-se que um mi lhão de bra si le i ras que en gra vi dam
sem pla ne jar re cor ram ao abor to.

Por tan to, já é pas sa da a hora de dis cu tir mos, de
for ma aber ta e de mo crá ti ca, esse as sun to que, a bem 
da ver da de, há mu i tos anos tem sido en co ber to pela
ver go nha, pela fal ta de in for ma ção e, prin ci pal men te,
pelo que mais en tris te ce e avil ta a dig ni da de hu ma na:
pela hi po cri sia.

Sa be mos mu i to bem que, em nos so País, as
clas ses mé dia e alta da so ci e da de pra ti cam o abor to
clan des ti na men te em clí ni cas pri va das de luxo, com
toda a se gu ran ça, en quan to as clas ses po bres o fa -
zem sem qual quer as sis tên cia da rede pú bli ca, sem
as mí ni mas con di ções de hi gi e ne, sem in for ma ções,
per fa zen do a es ma ga do ra ma i o ria de ví ti mas fa ta is
do abor to.

Não de fen do, nem es ti mu lo o abor to.
Ra zão ne nhu ma jus ti fi ca, em meu ju í zo e sã

cons ciên cia, e mes mo di an te de mi nha for ma ção cris -
tã e de fen so ra da vida, fa zer apo lo gia ao abor to.

Mas, em face de nos sa re a li da de; di an te da bru -
ta li da de pra ti ca da con tra uma ma i o ria jo vem e in de fe -
sa; fren te ao cri me or ga ni za do que en ri que ce às cus -
tas da dor e do so fri men to, que ce i fa vi das e per ma ne -
ce im pu ne; e prin ci pal men te di an te da fal ta de in for -
ma ções, da fal ta de edu ca ção di ri gi da, da fal ta to tal
de ori en ta ção ao pro ble ma, tam bém mi nha cons ciên -
cia não me per mi te per ma ne cer na co mo di da de pelo
fato de não ser atin gi da di re ta men te.

Como dis se, hi po cri sia NÃO!

Em re la ção a esse as sun to, até hoje um as sun -
to-tabu, fal ta tudo: fal ta pla ne ja men to fa mi li ar, fal ta
bom sen so, fal ta hu ma ni da de e fal ta VERDADE!

A cri mi na li za ção do abor to em nos so País, um
cri me pelo qual so men te os po bres pa gam, pre ci sa,
ur gen te men te, ser re pen sa do en tre nós. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a par da
dura re a li da de e das ações que, sei, fo ram e são pra ti -
ca das em prol da mu lher em nos so País, é fato tam -
bém que qua se nada se al te rou, des de 1987, na meta 
de re du ção da mor ta li da de ma ter na das bra si le i ras.

Na que le ano, 1987, foi re a li za da a Con fe rên cia
Inter na ci o nal so bre Ma ter ni da de Se gu ra, em Na i -
ro bi, no Quê nia, quan do, pela pri me i ra vez, foi co lo ca -
da, em ní vel in ter na ci o nal, a dis cus são so bre o pro -
ble ma da mor te de mu lhe res por com pli ca ções li ga -
das à ges ta ção, par to e pu er pé rio.

Ou tro se gun do mo men to, con si de ra do pelo
UNICEF um dos mais im por tan tes no tra to da ques -
tão da mu lher, acon te ceu em 1990 com a Con fe rên -
cia da Infân cia, quan do nós, bra si le i ros, den tre tan -
tos ou tros pa í ses pre sen tes, fo mos sig na tá ri os do
Pla no de Ação Para a Re du ção, em 50%, até o ano
2.000, de nos sa taxa de mor ta li da de ma ter na.

Pos te ri or men te, nos anos de 1994 e 1995, ou -
tras duas con fe rên ci as fo ram re a li za das e em am bas
o as sun to re en fo ca do: no Ca i ro, na Con fe rên cia
Inter na ci o nal so bre Po pu la ção e De sen vol vi men -
to e em Be i jing, na Chi na, du ran te a Qu ar ta Con fe -
rên cia Mun di al so bre a Mu lher. Infe liz men te, até
hoje, para as bra si le i ras, essa meta não foi al can ça da. 
Ao con trá rio, per ma ne ce es ta ci o na da qua se no mes -
mo pa ta mar dos idos 1987.

Qu e ria, Sr. Pre si den te, na ma nhã de hoje, con -
clu ir mi nhas pa la vras de for ma di fe ren te. Qu e ria, ao
in vés de es tar la men tan do, apla u din do con quis tas e
enal te cen do ações. Mas, in fe liz men te, não pos so.
Não te nho como fu gir da re a li da de. Con tu do, con cluo
meu pro nun ci a men to fa zen do vo tos para que a sa ú de 
da mu lher, em es pe ci al a sa ú de da mu lher ges tan te
bra si le i ra, me re ça, por par te de nos sas au to ri da des
sa ni tá ri as e de nos sas ins ti tu i ções hos pi ta la res, ma i or 
aten ção e ma i or res pe i to. Nos so ín di ce de mor ta li da -
de ma ter na é ver go nho so e pre ci sa cair, de for ma ra -
di cal, nos pró xi mos anos.

O Se mi ná rio so bre Mor ta li da de Ma ter na acon -
te ci do na Câ ma ra dos De pu ta dos, cum pre di zer, veio
a ser re a li za do em oca sião mu i to opor tu na e, qui çá,
en se je me lho res dias para a mu lher bra si le i ra.

Pa ra be ni zo, por tan to, a ini ci a ti va da Rede Sa ú -
de, uma or ga ni za ção da so ci e da de ci vil, que tan to
tem fe i to em prol da sa ú de, em to dos os sen ti dos, em
nos so Bra sil.



Da mes ma for ma pa ra be ni zo a co la bo ra ção, o
tra ba lho e a de di ca ção das mu lhe res que com põem o
Cen tro Fe mi nis ta de Estu dos e Asses so ria, o
CFEMEA.

Ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e ao 
Mi nis tro José Ser ra faço ape lo no sen ti do de que, o
pri me i ro li be re re cur sos à ca u sa que é jus ta e, ao se -
gun do, que de ter mi ne as ações que re al men te cu i -
dem da sa ú de das fu tu ras mães bra si le i ras.

O Sr. Pe dro Ubi ra ja ra (PMDB – MS) – Se na do -
ra Mar lu ce, per mi te-me um apar te an tes que ter mi ne
ou mes mo ter mi nan do o seu dis cur so?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com 
pra zer, Se na dor.

O Sr. Pe dro Ubi ra ja ra (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, Srª Se na do ra, che guei há pou co a esta Casa,
mas sin to o de ver de mé di co, o de ver ocul to no co ra -
ção, ao ou vir o seu pro nun ci a men to, não só de pa ra -
be ni zá-la, mas de so li ci tar que o dis cur so seja ex ten -
si vo à toda Pá tria bra si le i ra, por tra zer ao nos so co -
nhe ci men to, além da con tri bu i ção de V. Exª como Se -
na do ra de um Esta do como Ro ra i ma, aqui lo que é
dito por uma mu lher. É bem de acor do com a ver da de.
Infe liz men te, nos co lé gi os, são en si na dos o uso da
ca mi si nha, o medo das do en ças se xu al men te trans -
mis sí ve is, mas não se en si nam nos co lé gi os de en si -
nos fun da men tal e mé dio do nos so País as con se -
qüên ci as de to dos os atos que uma ope ra ção de sor -
de na da na edu ca ção do jo vem pode ca u sar a ele e ao 
País. Peço a V. Exª que con ti nue e que te nha em mim
um ir mão para aju dá-la a tor nar este País mais hu ma -
no. Fiz esse com pro mis so a par tir do nas ci men to de
uma cri an ça, par to que re a li zei, há 34 anos, em uma
ci da de cha ma da Ma ra ca ju. Foi a mi nha pri me i ra ce -
sa ri a na em um qua dro hor ro ro so de gra vi dez por su -
per fe ta ção. Hoje ain da, às ve zes, me sin to aco var da -
do de en trar em um cen tro ci rúr gi co com as con di ções 
que este País ofe re ce ao mé di co, uma das gran des
di fi cul da des para a in te ri o ri za ção da me di ci na. Gos ta -
rei de es tar ao seu lado, en quan to Deus me per mi tir,
para aju dar nes se mis ter. Mu i to obri ga do. Que Deus a
aben çoe, Srª Se na do ra.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço-lhe o apar te, em que co la bo ra mu i to mais V. 
Exª por ser mé di co e ci rur gião. Te nho cer te za de que
V. Exª até hoje se de pa ra com ca sos crí ti cos que exi -
gem ce sa ri a na. Pen so que, quan do para os mé di cos
de ve ria ser uma ale gria es tar pro por ci o nan do a vin da
de mais um ser hu ma no para o nos so País, exis te sim
a pre o cu pa ção de usar de ter mi na dos hos pi ta is para
re a li zar essa ci rur gia. Mu i to obri ga da pela in ter fe rên -

cia. Te nho cer te za de que nes ta Casa V. Exª irá re a li -
zar um bri lhan te tra ba lho não só por ser um mé di co, e
por isso sen sí vel às ca u sas dos ca ren tes, mas tam -
bém pe los car gos que ocu pou. Mu i to obri ga da, Se na -
dor.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é de ve ras im por -
tan te esse de ba te in ter no que o PMDB está fa zen do e 
que, ob vi a men te, pela trans pa rên cia ne ces sá ria, está 
tam bém se ex pres san do por in ter mé dio da tri bu na
des ta Casa.

Como ouvi, on tem, o pro nun ci a men to do Se na -
dor Ma gui to Vi le la e o pro nun ci a men to do Lí der do
PMDB, Re nan Ca lhe i ros, e hoje, no va men te, vol ta à
tri bu na o Pre si den te do Par ti do, o Se na dor Ma gui to
Vi le la, cre io ser im por tan te fa zer al gu mas ob ser va -
ções a esse res pe i to e di zer que en ten de mos que,
nes ta hora, o PMDB está no epi cen tro da cri se bra si -
le i ra. Há uma cri se po lí ti ca no País que está afe tan do,
com al guns ní ve is de ins ta bi li da de, o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so e, re pe tin do, o PMDB está
no epi cen tro des sa cri se.

Faço uma dis tin ção mu i to cla ra en tre a po si ção
do Pre si den te do Se na do, o ilus tre Se na dor Ja der
Bar ba lho, e o PMDB, na sua re la ção fun ci o nal com o
Go ver no. São duas co i sas com ple ta men te dis tin tas.
Não cre io que algo te nha vin cu la ção com a ou tra
ques tão.

O Pre si den te do Se na do, Ja der Bar ba lho, está
sen do ob je to de de nún ci as in ten sas nos jor na is, mas
cre io que as mes mas não se re fe rem ao Pre si den te li -
cen ci a do do PMDB, mas ao Pre si den te do Se na do. O
su per di men si o na men to des sas de nún ci as as sim
ocor rem em fun ção de S. Exª es tar na Pre si dên cia do
Se na do, por que S. Exª foi Pre si den te do PMDB por
vá ri os anos, e o vo lu me de de nún ci as que ago ra ocor -
re não se re gis trou. Por tan to, são si tu a ções dis tin tas.
Mas, na me di da em que S. Exª as su miu essa po si ção
ele va da nos es ta men tos de po der da Re pú bli ca, avo -
lu ma ram-se com enor me pro por ção essa onda de de -
nún ci as. Qu an to a isso, cre io que há ne ces si da de de
se pa rar ni ti da men te uma co i sa da ou tra.

A cri se que vive o PMDB não está sen do ca u sa -
da pelo Pre si den te do Se na do; a cri se que vive o
PMDB é uma cri se de ou tra na tu re za, tem a ver com
ou tras ques tões, tem a ver com ou tros pro ble mas. A
cri se do PMDB, na ver da de, é uma cri se éti ca, ins ti tu -



ci o nal e po lí ti ca. O Par ti do vive uma dis jun ti va éti -
co-política que não con se gue sol ver, a qual não con -
se gue dar uma so lu ção ra zoá vel. O PMDB an te on tem 
em pos sou um Mi nis tro de Esta do, um gran de Se na -
dor, o Se na dor Ra mez Te bet, um ho mem com pe ten -
te, qua li fi ca do para a fun ção, uma gran de li de ran ça
do Cen tro-Oeste, as su miu um Mi nis té rio da Re pú bli -
ca, no me a do pelo Pre si den te, mas me di an te uma re -
la ção que o Par ti do tem com o Go ver no, uma re la ção
de com pro mis so po lí ti co como in te gran te da base de
apo io que o PMDB tem com o Go ver no.

Ao mes mo tem po, esse Par ti do, de ou tro lado, é
ca paz de es ti mu lar, de dar até con te ú do ins ti tu ci o nal
e for mal a can di da tu ras que têm um ní ti do e con tun -
den te dis cur so de opo si ção. Nin guém está im pe di do
de fa zer opo si ção ao Go ver no Fer nan do Hen ri que e
de ter suas idéi as pró pri as, mas, en quan to con jun to
par ti dá rio, o PMDB co me ça a ga nhar uma fe i ção es -
qui zo frê ni ca, con tra di tó ria, ele vive uma di co to mia in -
so lú vel que pode ser con for tá vel, de um lado, para os
de fen so res de um opo si ci o nis mo quo ti di a no, diá rio,
cons tan te, por que eles, nas suas in di vi du a li da des,
não se sen tem em con tra di ção con si go mes mos e,
por ou tro lado, pode ser con for tá vel tam bém para
aque les que são ade ren tes ao Go ver no, que exer cem
as fun ções tão ele va das, tão im por tan tes, como são
as de Mi nis tro de Esta do.

Ima gi no que o Mi nis tro Ra mez Te bet, re -
cém-empossado, o fez na sã cons ciên cia in di vi du al,
na con for tá vel con di ção pes so al de en ten der que isso 
em nada lhe afe ta a con di ção éti ca, em nada fere o
seu com por ta men to in di vi du al, a sua pos tu ra como
in te gran te de um par ti do po lí ti co. Por ou tro lado, o Go -
ver na dor de Mi nas Ge ra is, Ita mar Fran co, tam bém,
quan do re a li za atos e ações ní ti da e fran ca men te
opo si ci o nis tas, no quo ti di a no, na ação diá ria, na sua
ex pres são po lí ti ca per ma nen te, tam bém não se sen te 
em con tra di ção con si go mes mo.

Ocor re que quan do al guém in te gra uma es tru tu -
ra par ti dá ria, quan do al guém mi li ta em um par ti do po -
lí ti co, quan do al guém é fi li a do a um par ti do po lí ti co, a
ques tão da in di vi du a li da de é uma ques tão re la ti va. A
in di vi du a li da de exis te na me di da em que não in ter fe re 
na ne ces sá ria uni for mi da de éti ca e po lí ti ca, dou tri ná -
ria que o par ti do pre ci sa apre sen tar e ex por di an te da
opi nião pú bli ca.

E será que es ses dois la dos es tão se per gun -
tan do – aque les que hoje de fen dem uma ati tu de fron -
tal men te opo si ci o nis ta e aque les que de fen dem uma
po si ção de ní ti da vin cu la ção ao Go ver no – es tão se
auto ava li an do nes sa di re ção? 

Se eu vou sen tar em uma ca de i ra de mi nis tro,
te nho que me per gun tar: como está se com por tan do
o meu par ti do? Como es tão se com por tan do os meus 
com pa nhe i ros? Ao mes mo tem po, se que ro ex pres -
sar a con di ção de can di da to à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca, com um dis cur so que é fron tal e inex ce di vel -
men te opo si ci o nis ta, tam bém te nho que me per gun -
tar, an tes de fa zer esse dis cur so: onde es tão os meus
com pa nhe i ros? O que es tão fa zen do? Que ní vel de
com por ta men to e que pa drões de com por ta men to
es tão ten do?

Fi car no con for to de sua in di vi du a li da de e su por
que isso vai pas sar ba ti do, que isso vai pas sar des -
per ce bi do, que isso vai pas sar como algo que nin -
guém es te ja ven do, é a tí pi ca ati tu de do es qui zo frê ni -
co, que su põe que nin guém vai per ce ber as suas con -
tra di ções, a sua in co e rên cia com a re a li da de. Por
isso, o PMDB tem a pos tu ra ni ti da men te es qui zo frê ni -
ca.

Te nho um res pe i to enor me – e que ro aqui re gis -
trar – e uma gran de ad mi ra ção pelo Se na dor Ma gui to
Vi le la, gran de Go ver na dor de Go iás, um dos ta len tos
po lí ti cos jo vens mais pro e mi nen tes do PMDB. Foi um
gran de Go ver na dor, é um gran de Se na dor, e, se gu ra -
men te, seu fu tu ro não pode se quer ser aqui pre vis to,
tão gran des são as ex pec ta ti vas em tor no da sua pro -
je ção po lí ti ca. Mas se ria a hora de o nos so Pre si den te 
Na ci o nal sen tar em tor no de uma mesa com os de ma -
is Pre si den tes de Par ti do, por que o Se na dor Ma gui to
Vi le la não é Pre si den te só do PMDB; ele é Pre si den te
do PMDB, o Par ti do que ofi ci al men te apóia a base do
Go ver no e se in te gra à base do Go ver no. Fos se ele só 
Pre si den te do PMDB, pen so que não te ria esse de -
ver, mas, na mi nha opi nião, sen do Pre si den te do
PMDB, Par ti do que in te gra a base do Go ver no, ele
tem o de ver de sen tar em tor no de uma mesa com os
de ma is Pre si den tes de Par ti do que in te gram a base
do Go ver no e ali es ta be le cer algo que cada vez mais
se tor na in dis pen sá vel, que é um pro to co lo de con du -
ta, um pro to co lo de com por ta men to po lí ti co, um pro -
to co lo de ação, um có di go de com por ta men to.

Deve ser es ta be le ci do um có di go de com por ta -
men to que pre ve ja e ad mi ta que cada Par ti do po lí ti co
te nha a pos si bi li da de e o di re i to de sus ten tar pro je tos
fu tu ros, es pe cí fi cos e pró pri os para o País – nin guém
os tira do PMDB. Nin guém pode im pe dir o PMDB de
ter o seu pro je to na ci o nal, a sua dou tri na e a sua con -
cep ção es pe cí fi ca e pe cu li ar em tor no das ques tões
fun da men ta is da re a li da de bra si le i ra. O que não pode
ocor rer, sim, é não se ter, se quer, cons tru í do esse
pro je to, não se ter ain da for mu la do esse pro je to na ci -



o nal, e já ha ver can di da tos de fron tal opo si ci o nis mo.
É isso que não pode acon te cer. Se o PMDB qui ser ter
o di re i to de as su mir essa pos tu ra opo si ci o nis ta, terá
que sair do Go ver no, aban do nar os car gos e as po si -
ções que usu frui no mo men to.

Mas, Sr. Pre si den te, te nho uma pe que na ex pe -
riên cia, que, de cer ta for ma, já é an ti ga. Eu, hon ro sa -
men te, fui Vi ce-Presidente Na ci o nal do PMDB quan -
do o Dr. Ulysses Gu i ma rães exer cia a Pre si dên cia do
Par ti do. Lem bro-me, per fe i ta men te, que a mes ma dis -
jun ti va, a mes ma con tra di ção, o mes mo di le ma éti -
co-político vi veu o PMDB na que la épo ca, e, de cer ta
for ma, o com por ta men to foi o mes mo. Quem es ta va
no Go ver no nele con ti nu ou, quem es ta va fa zen do dis -
cur so de opo si ção con ti nu ou fa zen do dis cur so de
opo si ção. Então, eram Se na do res, Go ver na do res e
Mi nis tros do PMDB vin cu la dos ao Go ver no Sar ney
que fa zi am opo si ção fron tal ao seu Go ver no. O re sul -
ta do foi que o Par ti do per deu, jun to à opi nião pú bli ca,
a cre di bi li da de, por que a opi nião pú bli ca não vai, de
for ma vir tu al e me ra men te for mal, abs tra ta, fa zer uma 
di vi são, tra çar uma li nha di vi só ria e di zer: ”Bem, quan -
do eu vo tar no PMDB, vo ta rei nes sas pes so as do lado 
de cá. Qu an do eu der o meu voto para en gor dar as
hos tes do PMDB, não que ro que meu voto va lha para
aque las do lado de lá“. Esse voto não exis te, esse
voto é nulo, esse voto não é dado. Por tan to, isso ex pli -
ca por que o Dr. Ulysses Gu i ma rães ob te ve ape nas
2% de vo tos na ele i ção; o ele i tor não dá o voto para
uma par ce la su pon do que esse voto é só para essa e
não para a ou tra. Não pode ha ver duas vi sões, duas
con cep ções, dois ca mi nhos.

Então, Sr. Pre si den te, com todo o res pe i to a
essa gran de e ex tra or di ná ria fi gu ra do Se na dor Ma -
gui to Vi le la e ao nos so Lí der, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros, com a au to ri da de da li de ran ça que tem, cre io que
é che ga da a hora de am bos, jun ta men te com as de -
ma is for ças re pre sen ta ti vas do Par ti do, em vez de re -
for ça rem o seu pró prio dis cur so, sen ta rem-se em tor -
no de uma mesa e es ta be le ce rem um có di go de com -
por ta men to. Esse có di go de com por ta men to tem de
ser le va do aos de ma is Par ti dos in te gran tes da base,
por que não pode ser um có di go uni la te ral do PMDB.
Esse pro to co lo de in ten ções e de con du ta tem de ser
de to dos que in te gram a base, in clu in do-se o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

Se na dor Ma gui to Vi le la, a base des se pro to co lo
é a de que o Pre si den te da Re pú bli ca tem de se com -
pro me ter a não pri vi le gi ar e a não fa vo re cer nin guém,
ne nhum can di da to de qual quer par ti do da base de
apo io, nem o can di da to do pró prio Par ti do dele, nem o 

can di da to do PFL, nem o can di da to do PMDB. Esse é 
o com pro mis so que o Pre si den te da Re pú bli ca tem de 
as su mir. Os Par ti dos po lí ti cos, in clu si ve o PMDB, de -
vem di zer que que rem ter o di re i to a de fen der, de sen -
vol ver, en ca mi nhar, de ba ter com a so ci e da de um pro -
je to es pe cí fi co para o País, uma pro pos ta de Go ver no 
que ve nha a en ca rar as ques tões que se apre sen tam
para o fu tu ro. Qu a is são es sas ques tões? Qu a is são
os pro ble mas que de vem ser re sol vi dos no fu tu ro?
Esse é o pro je to que o PMDB tem o di re i to de apre -
sen tar e até pre ci sa fa zê-lo, pe ran te a so ci e da de.

Even tu al men te, ama nhã ou de po is, quan do vier
a con ven ção na ci o nal para a es co lha do can di da to,
esse pro je to, com as suas ca rac te rís ti cas, se jam elas
qua is fo rem, vai in cor po rar-se à cam pa nha des se
can di da to. O nome do can di da to vai se aco plar a esse 
pro je to. Não será um pro je to su bor di na do ao per so na -
lis mo ex clu si vo do can di da to.

Isso não im pe de tam bém que, nas pró xi mas
ele i ções, es ses três Par ti dos, cada um com seu pro je -
to pró prio para o País, in de pen den te men te das di fe -
ren ças que es ses pro je tos te nham en tre si, pos sam
con ver gir para um só can di da to que ve nha a ex pres -
sar a sín te se des ses pro je tos na ci o na is.

Assim, nós, do PMDB, te re mos o di re i to mo ral,
éti co, ina ta cá vel e in ques ti o ná vel de fa zer a de fe sa da 
can di da tu ra pró pria, por que can di da tu ra pró pria per -
so na li za da e opo si ci o nis ta é, evi den te men te, um erro
po lí ti co, mas can di da tu ra pró pria com base num pro -
je to na ci o nal é algo ab so lu ta men te ra zoá vel, ace i tá -
vel, éti co e mo ral men te ad mis sí vel.

Esse pro to co lo de con du ta e com por ta men to re -
sol ve ria as ten sões que hoje de ses ta bi li zam o Go ver -
no e pos si bi li ta ria que qual quer in te gran te do PMDB,
qual quer um que ves tis se a ca mi sa do PMDB, não se
sen tis se des con for tá vel ou des mo ra li za do pela dis -
jun ti va éti ca de que o PMDB, hoje, apóia o Go ver no,
apro va as re for mas que o Go ver no faz, dá os vo tos
con gres su a is que o Go ver no pre ci sa para em pre en -
der to das as suas ações. O PMDB, por tan to, con cor -
da com tudo isso, a não ser que se diga que o Par ti do
só faz isso para ter a van ta gem do po der, o que se ria
fi si o lo gis mo puro e con de ná vel. Não! O PMDB está
no Go ver no por que se com pro me te com as li nhas bá -
si cas de ação que esse Go ver no tem em pre en di do.
Do con trá rio, se o PMDB es ti ves se no Go ver no sem
con cor dar com suas li nhas de ação, se ria, en tão, um
Par ti do fi si o ló gi co, apro ve i ta dor, opor tu nis ta. E isso
não é ver da de; o PMDB está no Go ver no, por que está 
com pro me ti do com es sas li nhas.



Mas todo pe e me de bis ta deve sa ber e deve
acre di tar nis so. E, da qui a pou co, den tro de pou cos
dias, terá que vo tar e fa zer cam pa nha su bor di nan -
do-se a al guém que tem uma can di da tu ra to tal men te
opos ta, con tun den te men te em li nha di fe ren te des sa
que aí está sen do le va da avan te pelo atu al Go ver no.

Então, eu, pe e me de bis ta, ci da dão do PMDB, te -
nho que es tar pre pa ra do para um dia ter que tra ir os
meus prin cí pi os, te nho que es tar pre pa ra do para mo -
ral men te apu nha lar-me. Qual será o dia em que me
vou apu nha lar?! Eu, que hoje sou Go ver no, ace i to o
Go ver no, apóio o Go ver no, um dia te rei que apu nha -
lar es sas idéi as e di zer: ”Ago ra o meu can di da to é
con tra tudo, é con tra as idéi as, os prin cí pi os, as ações 
e as pes so as com as qua is con vi ve mos du ran te sete
anos no Go ver no“. Esse dia será o dia do au -
to-apunhalamento, da au to-emasculação, em que o
su je i to eli mi na tudo aqui lo que ab sor veu, com pre en -
deu, as si mi lou e apo i ou du ran te sete anos.

Mas, num de ter mi na do dia, tudo isso es ta va er -
ra do, e ele pas sa a apo i ar um can di da to que é fron tal -
men te con trá rio a tudo isso que foi fe i to, a não ser
tam bém que esse can di da to só es te ja fa zen do opo si -
ci o nis mo de for ma di le tan te, por mera apa rên cia, por
mero jogo de cena, para ga nhar man che te e para ga -
nhar des ta que, por que re al men te fa zer opo si ção dá
mais des ta que do que apo i ar. Mas não acre di to nis so.
Acre di to que o can di da to pen sa de for ma to tal men te
con trá ria ao Go ver no, tem uma li nha mar ca da men te
de opo si ção, e eu te nho de me pre pa rar para o ”dia do 
pu nhal“, um pu nhal que eu mes mo cra va rei nas mi -
nhas cos tas. Nes se dia, te rei de di zer para mim mes -
mo: ”Seu idi o ta, você, du ran te sete anos, pen sou de
uma ma ne i ra, e, ago ra, o seu in te res se, o seu fi si o lo -
gis mo, o seu gos to pelo po der e o seu de se jo de ter
car gos e po si ções pri vi le gi a das vão lhe fa zer apo i ar
um ou tro can di da to que é to tal men te con tra isso. Pise
em cima das suas idéi as, es ma gue o seu pen sa men -
to, ne gue tudo que fez e vá de bra ços com al guém
que é con tra tudo isso. E sabe por que vai de bra ços
com al guém que é con tra tudo isso? Por que você
quer o po der“.

É isto que es tão im pon do ao ele i tor e ao fi li a do
do PMDB: o ”dia do pu nhal“. E quan do será esse dia?

Sr. Pre si den te, não pen so que isso não te nha
so lu ção. Cre io que isso tem so lu ção, que, como eu
dis se, está na ne ces si da de ine quí vo ca, ime di a ta e ur -
gen te de o Pre si den te Na ci o nal do PMDB, o Par ti do
que mais vive es sas con tra di ções, pro cu rar os de ma -
is Par ti dos da Base do Go ver no e es ta be le cer um pro -
to co lo de con du ta e de in ten ções que as se gu re ao

PMDB o di re i to de ter sua pró pria per so na li da de e
con ti nu ar sen do Go ver no, como o é.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, já que fui ci ta do no mi nal men -
te?

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor José Fo ga ça, V. Exª po de rá con ce der os apar tes,
mas rogo que con clua o seu pro nun ci a men to, pois
seu tem po já se es go tou.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Sr Pre si den te.

Eu não po de ria de i xar de con ce der o apar te ao
Se na dor Ma gui to Vi le la, que o vi nha so li ci tan do há
bas tan te tem po.

Logo de po is, tam bém, con ce de rei o apar te ao
Se na dor Amir Lan do.

Com mu i ta hon ra, con ce do o apar te ao Se na dor 
Ma gui to Vi le la, Pre si den te do meu Par ti do.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Te nho
uma ad mi ra ção mu i to gran de pela his tó ria po lí ti ca de
V. Exª, pelo seu com por ta men to, pela sua cul tu ra,
pelo seu pre pa ro, e con cor do em par te, mas não no
todo com seu pro nun ci a men to. Enten do que nós, Lí -
de res, an tes de nos re u nir mos, an tes de pro cu rar mos
qual quer tipo de ca mi nho, te mos, obri ga to ri a men te,
que ou vir as ba ses do Par ti do, o cla mor das ba ses, o
povo e o seu cla mor. Nun ca pre guei rom pi men to com
o Go ver no ex tem po ra ne a men te e não es tou pre gan -
do isso, até por que não sou o dono da ver da de.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mas V.
Exª pre ga isso na Con ven ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Pre go na
Con ven ção, por que foi uma Con ven ção que au to ri zou 
o Par ti do a apo i ar o Go ver no, e só ou tra Con ven ção
po de rá de sa u to ri zá-lo. Qu an do falo isso, pre go a con -
sul ta às ba ses do Par ti do. Não adi an ta per gun tar mos
de for ma dan tes ca: quan do va mos en fren tar o pu -
nhal? E quan do for mos apu nha lar as nos sas ba ses?
Qu an do elas qui se rem uma co i sa e nós qui ser mos
ou tra, va mos apu nha lar as nos sas ba ses? Va mos di -
zer que elas es tão er ra das, quan do são elas que fa -
zem a gran de za des te Par ti do e são elas que vão
para as ruas ele ger ou não os nos sos can di da tos?!
Des sa for ma en ten do que a cú pu la dos Par ti dos – os
Pre si den tes do PMDB, do PSDB e do PFL –, an tes de 
se re u nir, an tes de que rer to mar qual quer de ci são,
deve pri me i ra men te ou vir as nos sas ba ses, aque las
que fa zem a gran de za, his to ri ca men te, des te Par ti do.



V. Exª ci tou o exem plo de Ulysses Gu i ma rães e Ores -
tes Qu ér cia. Vou di zer a V. Exª: o PMDB per deu as
duas ele i ções por que não ou viu as ba ses, que não
que ri am es sas can di da tu ras. Sa bía mos dis so, mas
nin guém quis fa lar para o Dr. Ulysses Gu i ma rães,
bem como para o ex-Governador Ores tes Qu ér cia,
que aque le não era o mo men to da sua can di da tu ra. O 
PMDB ace i tou pas si va men te isso, não ou viu as suas
ba ses e, por isso, foi aban do na do por elas. E pas sa -
mos por duas ele i ções de hu mi lha ções. É pre ci so sa -
ber se as ba ses que rem ou não can di da tu ra pró pria.
Se elas a que rem, te mos que sa ber qual será o can di -
da to. Já es tão em des ta que dois no mes ina ta cá ve is,
que pre en chem as exi gên ci as do povo bra si le i ro: o
Se na dor Pe dro Si mon e o Go ver na dor Ita mar Fran co. 
No vos no mes po dem sur gir como pré-candidatos, e
até es ti mu lo que isso acon te ça, por que a nos sa obri -
ga ção com o Go ver no está aca ban do. O PMDB deu e 
está dan do sus ten ta ção po lí ti ca ao Go ver no, con tri -
bu iu com o Go ver no, con tri bu iu com a go ver na bi li da -
de, em bo ra eu en ten da que o Go ver no não te nha co -
la bo ra do com o PMDB. De i xou Mi nis tro sem di nhe i ro,
e as es tra das se de te ri o ran do. Não se guiu aqui lo que
o PMDB sem pre pre gou: in ves ti men tos so ci a is.
Enten do até que o PMDB em pres tou um gran de apo -
io à Na ção e ao Go ver no e não foi cor res pon di do; por
isso, hoje, as suas ba ses es tão re vol ta das. Mas te -
mos que ou vi-las para, de po is, to mar qual quer tipo de 
de ci são. Mas que ro di zer que es tou sa tis fe i to com o
seu pro nun ci a men to. V. Exª é uma au to ri da de nes te
Par ti do, é um dos seus ex-Presidentes, é uma das fi -
gu ras que mais hon ra e dig ni fi ca o PMDB. Dis cor do
ape nas da con du ção do pro ce di men to. Cre io que, pri -
me i ro, de ve ría mos ou vir as ba ses e, de po is, de ci dir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª me per doe, mas o que es tou pe -
din do, re co men dan do e para o que es tou ape lan do
não eli mi na isso que V. Exª está pro pon do, que é ou vir 
as ba ses na con ven ção de se tem bro. Isso é com ple -
ta men te di fe ren te do que es tou di zen do. O que es tou
di zen do é que ago ra o País está res pi ran do, vi ven do,
pro du zin do si tu a ções po lí ti cas de ins ta bi li da de, e nós, 
do PMDB, se re mos os res pon sá ve is por essa ins ta bi -
li da de. Se re mos con de na dos pela opi nião pú bli ca por
essa dis jun ti va éti ca que nos ca rac te ri za?

O que es tou pro pon do é que te nha mos um com -
por ta men to dig no até o dia que re sol ver mos to mar
uma po si ção, por que, já que não to ma mos po si ção
ago ra, ago ra te mos que ter um com por ta men to pro to -
co lar men te dig no, pro to co lar men te ace i tá vel, eti ca -
men te ra zoá vel. Isso não eli mi na. 

V. Exª, por exem plo, pre ga a sa í da do PMDB do
Go ver no, mas V. Exª ain da não ou viu as ba ses, que
ma ni fes tar-se-ão ape nas na con ven ção. Não es tou
pre gan do nem sair do Go ver no, nem fi car no Go ver -
no. O que es tou di zen do é que, ago ra, até o dia em
que V. Exª, como Pre si den te do Par ti do, con vo car a
con ven ção na ci o nal, em se tem bro, para ou vir as ba -
ses e para to mar uma de ci são pe remp tó ria, de fi ni ti va
e de fi ni do ra, o PMDB tem que ter um com por ta men to
dig no, e não essa con du ta es qui zo frê ni ca que es ta -
mos ten do aqui.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Tudo bem,
mas quem está ten do um com por ta men to aé ti co é o
Go ver no, que usu fru iu do Par ti do e ago ra o cen su ra,
di zen do que é a ban da po dre do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Fo ga ça, a Pre si dên cia re no va o ape lo a V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, es sas fra ses que são di tas es po ra di -
ca men te aqui ou ali por al guém não re pre sen tam a
voz ofi ci al do Go ver no. V. Exª sabe que o Pre si den te
da Re pú bli ca tem fe i to ape los for ma is, ex pres si vos
para con ti nu ar com o apo io do PMDB, o que é ób vio.
Se ria es tú pi do, por par te do Pre si den te da Re pú bli ca
re pe lir o apo io de um gran de Par ti do, com mais de
100 De pu ta dos e 27 Se na do res. Por tan to, for mal -
men te, por par te do Go ver no, não há esse tipo de ati -
tu de. O que nós, do PMDB, pre ci sa mos é fa zer com
que essa con tra di ção, que hoje nos as sal ta, que se
aflo ra de ma ne i ra vi sí vel, seja re sol vi da pe ran te a opi -
nião pú bli ca para que te nha mos le gi ti mi da de. 

Digo a V. Exª que o fato de ha ver um pro to co lo
de con du ta não eli mi na o di re i to de se cons tru ir, no
nos so ca mi nho, no nos so ni cho par ti dá rio, uma vi são,
um pro je to, uma pro pos ta de de sen vol vi men to para o
País, in clu si ve com base nos er ros de hoje, que de ve -
rão ser re sol vi dos no pró xi mo Go ver no. 

Não! O que é er ra do é não ha ver esse acor do de 
con vi vên cia e se es ta be le cer essa re la ção ab so lu ta -
men te ile gí ti ma en tre ser e não ser, essa dú vi da ter rí -
vel, atroz, ham le ti a na, que tem o PMDB; “”to be or
not to be”. 

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

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço li cen ça a V. Exª ape nas para con ce der
um apar te ao Se na dor Amir Lan do. Sei que V. Exª ain -
da tem que ini ci ar Ordem do Dia, e há de ze nas de
pro je tos para se rem vo ta dos, mas cre io que o as sun -
to me re ce essa con ces são. Além dis so, S. Exª so li ci -
tou esse apar te há al gum tem po. 



Eu gos ta ria de con ce der ape nas al guns mi nu tos 
ou pelo me nos um mi nu to ao Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor José Fo ga ça, V. Exª abor da um tema no mí ni mo
ins ti gan te e que me re ce ria um lon go de ba te, mas o
Re gi men to o im pe de. Se rei mu i to bre ve. Enten do que
se tem de ana li sar esse fato por um ân gu lo ini ci al, pois
ne ces sa ri a men te te mos que de fen der a iden ti da de do
Par ti do, mas nada im pe de a pro pos ta de V. Exª no sen -
ti do de que isso se faça. So bre tu do, mais do que es ta -
be le cer esse pro to co lo de con ví vio par ti dá rio, pre o cu -
pa-me um pro to co lo de sus ten ta ção da Na ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Mu i to
bem, Se na dor Amir Lan do! É exa ta men te essa a in -
ten ção fi nal do que es tou di zen do: sus ten tar a Na ção.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Sus ten tar a
Na ção. Não te nho dú vi da, sou fa vo rá vel à can di da tu ra 
pró pria. Que me per doe São Cris to vão, mas o PMDB
não pode ser São Cris to vão; o PMDB não pode ser
ape nas aque le que aju da e car re ga nos bra ços para
atra ves sar o rio. Te mos di re i to a ter um pro je to pró -
prio, um pro je to na ci o nal, que se iden ti fi que com o
nos so pro gra ma, com os nos sos so nhos, com aqui lo
que cons ti tui a base de fé e cren ça po lí ti ca que de fen -
de mos du ran te toda a nos sa vida. Para ser mu i to bre -
ve, o mais im por tan te é ve ri fi car, nes te mo men to,
como par ti ci pa re mos do pro ces so para sus ten tar o
País, por que o cer ne da ques tão não é a can di da tu ra
pró pria. O que in te res sa é a ele i ção, mas, se pro mo -
ver mos a ins ta bi li da de po lí ti ca, esse even to po de rá
não acon te cer, e ele é a fes ta su pre ma da de mo cra -
cia. Por tan to, con cor do, em par te, com V. Exª. O fato
de o PMDB di zer que tem can di da tu ra pró pria – e não
sei quem será, pois essa re so lu ção virá da von ta de
de mo crá ti ca do Par ti do, e a de mo cra cia é a von ta de
da ma i o ria; a ma i o ria vai de ci dir quem será – tam bém
não im pli ca da par te do Go ver no ne nhum res sen ti -
men to. Ter can di da tu ra pró pria não sig ni fi ca fal ta de
apo io, so bre tu do nos pro je tos de in te res se do País.
Man ti ve sem pre uma pos tu ra crí ti ca, mas nun ca fal tei
ao que en ten do ser es sen ci al aos in te res ses na ci o na -
is do povo bra si le i ro. Cre io que o dis cur so de V. Exª
me re ce ria até um apro fun da men to ma i or, não por
par te de V. Exª, que o fez com pro fun di da de, mas em
ter mos de dis cus são par ti dá ria. Mas é im por tan te di -
zer ao Go ver no que a idéia de can di da tu ra pró pria
não ili de à idéia de sus ten ta ção. Até do des li ga men to
fu tu ro, se hou ver, isso me pa re ce que se ria uma ati tu -
de, até em ra zão de uma can di da tu ra pró pria. Con for -
me o per fil do can di da to, se ria até an tié ti co per ma ne -
cer mos no Go ver no para ob ter van ta gens, quan do

elas se ri am in com pa tí ve is. Por tan to, a seu tem po e a
sua hora, tudo ha ve rá de che gar de ma ne i ra pa cí fi ca.
O que V. Exª pro põe é in te res san te, mas vou mais
além: mu i to mais que me ra men te esse en ten di men to
de con du ta ele i to ral par ti dá ria, é mais im por tan te ain -
da – pen so que isso está em bu ti do no pen sa men to de 
V. Exª – a idéia de se dar uma sus ten ta ção ao País
para que pos sa mos pro mo ver essa tra ves sia de gran -
de pre o cu pa ção, de uma cri se pro fun da, tal vez até
mais gra ve do que se ima gi ne. Te mos que ter so bre -
tu do o bom-senso de pro mo ver mos essa tra ves sia,
mes mo que seja como São Cris tó vão, car re gan do o
far do des se pro ces so.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS.) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Amir Lan do.

Isso é o que que re mos, Sr. Pre si den te. O PMDB
é um pro je to para o País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO.) – Sr. Pre si -
den te, um apar te por trin ta se gun dos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho.) – Se na -
dor José Fo ga ça, faço uma ape lo a V. Exª para que
en cer re e peço a com pre en são do Se na dor Ma gui to
Vi le la, mas a Pre si dên cia tem ne ces si da de de dar iní -
cio à Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS.) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Infe liz men te, não pos so con ce der o apar te, mas 
digo que te nho mu i to or gu lho, como pe e me de bis ta,
de ter como Pre si den te do meu Par ti do o Se na dor
Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho.) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

São li dos os se guin tes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 116, DE 2001 

Alte ra a Lei nº 8.560, 29 de de zem -
bro de 1992, que ”Re gu la a in ves ti ga ção
de pa ter ni da de dos fi lhos ha vi dos fora
do ca sa men to e dá ou tras pro vi dên ci as“.

O CONGRESSO NACIONAL de cre ta:
Art. 1º A emen ta da Lei nº 8.560, 29 de de zem -

bro de 1992 pas sa a ter a se guin te re da ção:
”Re gu la a in ves ti ga ção de pa ter ni da de.“
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 8.560, 29 de de zem bro

de 1992, pas sa a ter a se guin te re da ção:
”Art. 8º ..................................................



Parágra fo úni co. A ação de in ves ti ga -
ção de pa ter ni da de, re a li za da sem a pro va
do pa re a men to cro mos sô mi co (DNA), não
faz co i sa jul ga da.“

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go de Pro ces so Ci vil, no art. 469, de ter mi -
na que não faz co i sa jul ga da a ver da de dos fa tos, es ta -
be le ci da como fun da men to da sen ten ça, as sim como
não o fa zem os mo ti vos para de ter mi nar o al can ce da
par te dis po si ti va da sen ten ça e a apre ci a ção da ques -
tão pre ju di ci al, de ci di da in ci den te men te no pro ces so
(CPC, in ci sos I, II e III do art. 469). Assim, tem-se o pa -
ra dig ma se gun do o qual a ver da de deve ser re ve la da.
Em al guns re gis tros de nas ci men to, po rém, essa ver -
da de aguar da a opor tu ni da de de ser lan ça da, sem
mais em bu tir o medo da ile gi ti mi da de ou do pre con ce i -
to, e sem pre ju di car as par tes in ves ti ga das, como ocor -
ria an tes da Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988.

A so ci e da de des te novo sé cu lo não ace i ta mais
a dú vi da so bre a pa ter ni da de, que, no sé cu lo pas sa -
do, por ser mo ti vo de ver go nha, al can ça va na ju ris -
pru dên cia sua prin ci pal pro te ção. Pri me i ro, foi pro i bi -
do ques ti o nar e, de po is, foi pro i bi do re ver os jul ga dos
so bre a pa ter ni da de, sem pre ba se a dos em frá gil pro -
va tes te mu nhal.

Atu al men te, toda aque la fi lo so fia está su pe ra da
pela en ti da de fa mi li ar, ins ti tu to re co nhe ci do na Cons -
ti tu i ção e em leis que a pro te gem (Leis nºs 8.971, de
1994, e 9.278, de 1996). Inves ti gan tes e in ves ti ga dos, 
hoje, inobs tan te o es ta do ci vil, que rem co nhe cer seus 
ver da de i ros vín cu los pa ren ta is e, por isso, já não faz
sen ti do man ter a fi li a ção como co i sa jul ga da ou pro i -
bir a re vi são de sua pro va.

Inves ti gar a pa ter ni da de, após o de sen vol vi -
men to de téc ni cas de pa re a men to cro mos sô mi co, é
pro ce di men to que já não se con ten ta com os de po i -
men tos de tes te mu nhas, que não pas sam de mera
con fir ma ção do con ví vio dos pre ten sos ge ni to res e,
por tan to, de pre sun ção de pa ter ni da de, pois a de -
mons tra ção de vín cu los san güí ne os ofe re ci da pela
pro va ci en tí fi ca re ve la nos cro mos so mos dos fi lhos a
soma dos cro mos so mos da mãe e do pai bi o ló gi cos, e 
esse fato, por si, dis pen sa de po i men tos e de du ções
de me nor cer te za.

Esta é a ra zão da pre sen te pro po si ção, que, se
aco lhi da pe los ilus tres pa res, per mi ti rá, por mé to do
mais novo, a re vi são da in ves ti ga ção de pa ter ni da de re -
a li za da nos mol des an ti gos. Nes tes tem pos em que res -

tam su pe ra das as ado ções por mi se ri cór dia, o per fi lha -
men to para ocul tar re la ções ex tra con ju ga is e os vín cu -
los con ju ga is in de se ja dos, su pe ra dos pelo di vór cio, é
ne ces sá rio que se re co nhe ça às pes so as o di re i to de
ve rem re ve la da a ver da de a seu res pe i to e a res pe i to
dos seus ge ni to res, não de ven do im pe di-las o Esta do.

Na ver da de, os tri bu na is co me çam a re co nhe cer o
mo men to de al te rar essa pers pec ti va, mas a so ci e da de
não pode fi car a mer cê da evo lu ção ju ris pru den ci al. É
pre ci so que, sem es pe rar que se uni for mi ze a ju ris pru -
dên cia, des de já a lei ofe re ça aos ci da dãos a opor tu ni da -
de de re ver os jul ga dos, para que se de fi nam os ver da de -
i ros vín cu los de fi li a ção de quem os de se ja re ve la dos.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.560, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992

Re gu la a in ves ti ga ção de pa ter ni da -
de dos fi lhos ha vi dos fora do ca sa men to
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Presidente da República, 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 Os re gis tros de nas ci men to, an te ri o res a
data da pre sen te lei, po de rão ser re ti fi ca dos por de ci -
são ju di ci al, ou vi do o Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

....................................................................................
Art. 469. Não fa zem co i sa jul ga da:
I – os mo ti vos, ain da que im por tan tes para de -

ter mi nar o al can ce da par te dis po si ti va da sen ten ça;
II – a ver da de dos fa tos, es ta be le ci da como fun -

da men to da sen ten ça;
III – a apre ci a ção da ques tão pre ju di ci al, de ci di -

da in ci den te men te no pro ces so.
....................................................................................

LEI Nº 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994

Re gu la o di re i to dos com pa nhe i ros
a ali men tos e à su ces são.

O Presidente da República, 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:
....................................................................................



LEI Nº 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996

Re gu la o § 3º do art. 226 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 117, DE 2001

Alte ra da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil,
para dis por so bre a ma ni fes ta ção de cri -
an ças e ado les cen tes em pro ces so ju di -
ci al.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º O art. 405 da 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 ter a
se guin te re da ção:

“Art. 405. ...............................................
..............................................................
§ 5º A au to ri da de ju di ci al, se en ten der

ne ces sá rio, ou vi rá o me nor de de zes se is
(16) anos, em au diên cia ou re ser va da men te.

§ 6º Para ava li ar a con ve niên cia da oi -
ti va do me nor de de zes se is (16) anos, a au -
to ri da de ju di ci al, a seu cri té rio, a pe di do do
Mi nis té rio Pú bli co, de qual quer das par tes
ou de seus re pre sen tan tes ou as sis ten tes,
po de rá de ter mi nar se jam co lhi das as ma ni -
fes ta ções de psi có lo gos, psi qui a tras, as sis -
ten tes so ci a is e téc ni cos de ou tras es pe ci a li -
da des."

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

Jus ti fi ca ção

Os pro ces sos ju di ci a is nem sem pre re ve lam a
re a li da de das fa mí li as em con fli to. Até mes mo se pa ra -
ções ju di ci a is por mú tuo con sen ti men to po dem con ter 
dra mas fa mi li a res en co ber tos por acor dos quan to a
pen são ali men tí cia, guar da, res pon sa bi li da de so bre
os fi lhos me no res, que, tal como a di vi são do pa tri mô -
nio co mum do ca sal, são fa to res que se re fle ti rão na
si tu a ção de cri an ças e ado les cen tes, após des fe i ta a
so ci e da de con ju gal.

Nas hi pó te ses mais com ple xas, de se pa ra ção e
di vór cio li ti gi o sos, ou nos ca sos em que se im põe a
se pa ra ção ca u te lar de cor pos, qua se sem pre a pres -
ta ção ju ris di ci o nal su plan ta as ques tões não ex pos tas 
e, por isso, não co nhe ci das nem di ri mi das nas sen -
ten ças. Essas ques tões, con quan to la ten tes, man -
têm-se ca pa zes de nu trir o con fli to mu i to tem po após
a dis so lu ção for mal da so ci e da de ma tri mo ni al ou da
ex tin ção do vín cu lo.

A fa lha na pro du ção de pro va tes te mu nhal é o
fa tor que me lhor ilus tra essa con di ção, que aca ba por
de lon gar as li des em su ces si vas ações de re vi são de
cláu su las re la ti vas à guar da, aos ali men tos e ou tras
de mes ma na tu re za.

Ace i ta-se, em Ju í zo, e va li da-se como pro ces su -
al men te útil, o tes te mu nho pres ta do por vi zi nho de ca -
sal em li tí gio. Ace i ta-se, igual men te, a de cla ra ção da
em pre ga da do més ti ca, ou até o tes te mu nho de pes -
soa es tra nha ao con ví vio fa mi li ar mas, pa ra do xal men -
te, de i xa-se de ace i tar, o de po i men to do fi lho do ca -
sal, ape nas por ser me nor de de zes se is anos, nada
obs tan te seja essa a pes soa so bre quem re ca i rão as
prin ci pa is con se qüên ci as da se pa ra ção.

Assim, cri an ças vi ti ma das pe los con fli tos do -
més ti cos co mu men te so frem chan ta gens emo ci o na is 
de um ou de am bos os ge ni to res, que as le vam à de -
pen dên cia de me di ca men tos ou ao acom pa nha men -
to psi quiá tri co ou psi co ló gi co, re sul ta do de de sa jus ta -
men to que, não raro, con du zem ao su i cí dio, ante a im -
po si ção de vi si tas não de se ja das, de fé ri as em com -
pa nhia de ge ni tor que as des pre za, ou por se ve rem
en vol vi das em ques tão de or dem eco nô mi ca, que não 
do mi nam, e que as fa zem sen ti rem-se cul pa das.

É im pres cin dí vel, por tan to, se fa cul te ao me nor
a opor tu ni da de de di zer das suas pró pri as ra zões,
uma vez que nem sem pre quem os as sis te ou re pre -
sen ta se en con tra em con di ção emo ci o nal para dis -
cer nir so bre os in te res ses do fi lho sob sua res pon sa -
bi li da de.

Por fim, ar ro la-se como ra zão da pre sen te pro -
pos ta a ne ces si da de de que o Esta do pro mo va a se -
gu ran ça dos me no res, e os ouça, por in ter mé dio dos
ma gis tra dos, aos qua is se con fe ri rá a pos si bi li da de
de aten der a si tu a ções afli ti vas, pró pri as dos nos sos
tem pos, de tal modo que se efe ti ve a pro te ção a cri an -
ças e ado les cen tes, pre vis ta no art. 227 da Cons ti tu i -
ção.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Valmir Amaral.



LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

....................................................................................
Art. 405. Po dem de por como tes te mu nhas to das 

as pes so as, ex ce to as in ca pa zes, im pe di dos ou sus -
pe i tas.

§ 1º São in ca pa zes:
I – o in ter di to por de mên cia;
II – o que, aco me ti do por en fer mi da de, ou de bi li -

da de men tal, ao tem po em que ocor re ram os fa tos,
não po dia dis cer ni-los; ou, ao tem po em que deve de -
por, não está ha bi li ta do a trans mi tir as per cep ções:

III – o me nor de de zes se is (16) anos;
IV – o cego e o sur do, quan do a ciên cia do fato

de pen der dos sen ti dos que lhes fal tam.
V. art. 142 do Cód. Ci vil.
§ 2º São im pedidos:
I – o côn ju ge, bem como o as cen den te e o des -

cen den te em qual quer grau, ou o co la te ral, até o ter -
ce i ro grau, de al gu ma das par tes, por con san güi ni da -
de ou afi ni da de, sal vo se o exi gir o in te res se pú bli co,
ou, tra tan do-se de ca u sa re la ti va ao es ta do da pes -
soa, não se pu der ob ter de ou tro modo a pro va, que o
juiz re pu te ne ces sá ria ao jul ga men to do mé ri to;

V. art. 143 do Cód. Ci vil.
II – o que é par te na ca u sa;
III – o que in ter vém em nome de uma par te,

como o tu tor na ca u sa do me nor, o re pre sen tan te le -
gal da pes soa ju rí di ca, o juiz, o ad vo ga do e ou tros,
que as sis tam ou te nham as sis ti do as par tes.

V. arts. 406, II e 409.
V. Lei nº 4.215, de 27-4-1963 (Esta tu to da

Ordem dos  Advo ga dos do Bra sil).
§ 3º São sus pe i tos
I – o con de na do por cri me de fal so tes te mu nho,

ha ven do tran si ta do em jul ga do a sen ten ça;
V. art. 342 do Cód. Pe nal.
II – o que, por seus cos tu mes, não for dig no de

fé;
III – o ini mi go ca pi tal da par te, ou o seu ami go

ín ti mo;
IV – o que ti ver in te res se no li tí gio.
§ 4º Sendo es tri ta men te ne ces sá rio, o juiz ou vi -

rá tes te mu nhas im pe di das ou sus pe i tas; mas os seus
de po i men tos se rão pres ta dos in de pen den te men te de 

com pro mis so (art. 415) e o juiz lhes atri bu i rá o va lor
que pos sam me re cer.

Re da ção dada pela Lei nº 5.925 de 1º-10-1973.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 
a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção,
ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são.

§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis tên -
cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te, ad mi -
ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não-governamentais
e obe de cen do aos se guin tes pre ce i tos:

I – apli ca ção de per cen tu al dos re cur sos pú bli -
cos des ti na dos à sa ú de na as sis tên cia ma ter -
no-infantil;

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten -
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi -
ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te -
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên -
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co -
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu -
los ar qui te tô ni cos.

§ 2º A lei dis po rá so bre nor mas de cons tru ção
dos lo gra dou ros e dos edi fí ci os de uso pú bli co e de fa -
bri ca ção 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.

§ 3º O di re i to a pro te ção es pe ci al abran ge rá os
se guin tes as pec tos:

I – ida de mí ni ma de qua tor ze anos para ad mis -
são ao tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 7º,
XXXIII;

II – ga ran tia de di re i tos pre vi den ciá ri os e tra ba -
lhis tas;

III – ga ran tia de aces so do tra ba lha dor ado les -
cen te à es co la;

IV – ga ran tia de ple no e for mal co nhe ci men to
da atri bu i ção de ato in fra ci o nal, igual da de na re la -
ção pro ces su al e de fe sa téc ni ca por pro fis si o nal ha -



bi li ta do, se gun do dis pu ser a le gis la ção tu te lar es -
pe cí fi ca;

V – obe diên cia aos prin cí pi os de bre vi da de, ex -
cep ci o na li da de e res pe i to à con di ção pe cu li ar de pes -
soa em de sen vol vi men to, quan do da apli ca ção de
qual quer me di da pri va ti va da li ber da de;

VI – es tí mu lo do Po der Pú bli co, por meio de as -
sis tên cia ju rí di ca, in cen ti vos fis ca is e sub sí di os, nos
ter mos da lei, ao aco lhi men to, sob a for ma de guar -
da, de cri an ça ou ado les cen te ór fão ou aban do na -
do;,

VII – pro gra mas de pre ven ção e aten di men to
es pe ci a li za do à cri an ça e ao ado les cen te de pen den te 
de en tor pe cen tes e dro gas afins.

§ 4º A lei pu ni rá se ve ra men te o abu so, a vi o lên cia 
e a ex plo ra ção se xu al da cri an ça e do ado les cen te.

§ 5º A ado ção será as sis ti da pelo Po der Pú bli co, 
na for ma da lei, que es ta be le ce rá ca sos e con di ções
de sua efe tivação por par te de es tran ge i ros.

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca -
sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e
qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis -
cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.

§ 7º No aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do 
ado les cen te le var-se-á em con si de ra ção o dis pos to
no art. 204.
....................................................................................

(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) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos 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 Ante ro Paes 
de Bar ros. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do Re gi men to Inter no, 
seja des ti na do o ho rá rio do ex pe di en te da ses são do
Se na do Fe de ral, no dia 20 de agos to, para ho me na -
ge ar a ma ço na ria bra si le i ra pelo Dia do Ma çon.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Mo -
za ril do Ca val can ti – Gil ber to Mes tri nho – Ger son
Ca ma ta – Ri car do San tos  Val mir Ama ral – Car -
los Pa tro cí nio – Pe dro Ubi ra ja ra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – De
acor do com o dis pos to no art. 255 do Re gi men to
Inter no, esse re que ri men to será ob je to de de li be ra -
ção após a Ordem do Dia.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do art.
64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.

353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no e do Re -
que ri men to nº 332, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2001 (nº
4.210/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra o
art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe -
nal, que tra ta da pri são es pe ci al , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 602, 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 Ra mez Te -
bet.

Ao Pro je to não fo ram apre sen ta das emen das
pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia no pra zo úni co pre vis to no art. 375, I, do Re gi -
men to Inter no.

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 san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 45, de 2001
(Nº 4.210/2001, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Tra mi tan do em re gi me de ur gên cia nos ter mos
do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral.



Alte ra o art. 295 do De cre to-Lei nº
3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go
de Pro ces so Pe nal, que tra ta de pri são
es pe ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 295 do De cre to-Lei nº 3.689, de 3

de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, pas -
sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 295. ...............................................
..............................................................
V – os ofi ci a is das For ças Arma das e

os mi li ta res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Ter ri tó ri os;

................................................... ...........
§ 1º A pri são es pe ci al, pre vis ta nes te

Có di go ou em ou tras leis, con sis te ex clu si -
va men te no re co lhi men to em lo cal dis tin to
da pri são co mum.

§ 2º Não ha ven do es ta be le ci men to es -
pe cí fi co para o pre so es pe ci al, este será re -
co lhi do em cela dis tin ta do mes mo es ta be le -
ci men to.

§ 3º A cela es pe ci al po de rá con sis tir
em alo ja men to co le ti vo, aten di dos os re qui -
si tos de sa lu bri da de do am bi en te, pela con -
cor rên cia dos fa to res de ae ra ção, in so la ção
e con di ci o na men to tér mi co ade qua dos à
exis tên cia hu ma na.

§ 4º O pre so es pe ci al não será trans -
por ta do jun ta men te com o pre so co mum.

§ 5º Os de ma is di re i tos e de ve res do
pre so es pe ci al se rão os mes mos do pre so
co mum.” (NR)

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

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

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 491, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no, nos ter -

mos do Re que ri men to nº 331, de 2001)

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 491, de 1999 (nº 2.556/2000, na -
que la Casa), de au to ria do Se na dor Pe dro
Piva, des ti nan do ao Co mi tê Olím pi co Bra si -

le i ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro
os re cur sos dos con cur sos de prog nós ti cos 
e lo te ri as fe de ra is e si mi la res que es pe ci fi -
ca, ten do

Pa re ce res fa vo rá ve is, sob nºs 599 e
600, de 2001, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, das Co mis sões de Edu ca -
ção e de Assun tos Eco nô mi cos, res pec ti va -
men te.

Em dis cus são o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra, 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.
A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do art.

287 do Re gi men to Inter no, Subs ti tu ti vo da Câ ma ra a
pro je to do Se na do é con si de ra do sé rie de emen das e
vo ta do, se pa ra da men te, por ar ti gos, pa rá gra fos, in ci -
sos, alí ne as e itens, em cor res pon dên cia aos dos pro -
je to emen da do, sal vo apro va ção de re que ri men to
para vo ta ção em glo bo ou por gru pos de dis po si ti vos.

Nes se sen ti do, foi en ca mi nha do re que ri men to
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2001

Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no,
re que i ro vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº
491, de 1999 (nº 2.556, de 2000, na que la Casa), de
au to ria do Se na dor Pe dro Piva, que al te ra a re da ção
ao art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998,
des ti nan do ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e ao Co mi -
tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro os re cur sos dos con cur sos
de prog nós ti cos e lo te ri as fe de ra is e si mi la res que es -
pe ci fi ca.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001. – Se na -
dor Pe dro Piva.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o Re que ri men to nº 364, de 2001, para vo ta -
ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo

da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 491, de
1999.



As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

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

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 491, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros. 

É lido o se guin te:

PARECER Nº 625, DE 2001
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 491, 
de 1999 (nº 2.556, 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 Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 491, de 1999 (nº 2.556, de 2000, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “al te ra a re da ção do art. 9º da Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998, des ti nan do ao Co mi -
tê Olím pi co Bra si lei ro e ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra -
si le i ro os re cur sos dos con cur sos de prog nós ti cos e
lo te ri as fe de ra is e si mi la res que es pe ci fi ca”, com al te -
ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei Com ple -
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re da -
ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de
abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de ju nho de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te; Mar lu ce Pin to,
Re la to ra; Mo za ril do Ca val can te; Ante ro Paes de
Bar ros; Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 625, DE 2001

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 491, 
de 1999 (nº 2.556, de 2000, na Câ ma ra
dos De pu ta dos).

Acres cen ta in ci so e pa rá gra fos ao
art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre
des por to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O ca put do art. 56 da Lei nº 9.615, de 24
de mar ço de 1998, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te in ci so VI, re nu me ran do-se o se guin te:

”Art. 56. .................................................
..............................................................
VI – dois por cen to da ar re ca da ção

bru ta dos con cur sos de prog nós ti cos e lo te -
ri as fe de ra is e si mi la res cuja re a li za ção es ti -
ver su je i ta a au to ri za ção fe de ral, de du zin -
do-se este va lor do mon tan te des ti na do aos
prê mi os.

....................................................."(NR)

Art. 2º O art. 56 da Lei nº 9.615, de 1998, pas -
sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes §§ 1º a 5º:

”Art. 56. .................................................
..............................................................
§ 1º Do to tal de re cur sos fi nan ce i ros re -

sul tan tes do per cen tu al de que tra ta o in ci so
VI do ca put, oi ten ta e cin co por cen to se rão
des ti na dos ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e
quin ze por cen to ao Co mi tê Pa ra o lím pi co
Bra si le i ro, de ven do ser ob ser va do, em am -
bos os ca sos, o con jun to de nor mas apli cá -
ve is à ce le bra ção de con vê ni os pela União.

§ 2º Dos to ta is de re cur sos cor res pon -
den tes aos per cen tu a is re fe ri dos no § 1º,
dez por cen to de ve rão ser in ves ti dos em
des por to es co lar e cin co por cen to, em des -
por to uni ver si tá rio.

§ 3º Os re cur sos a que se re fe re o in ci -
so VI do ca put:

I – cons ti tu em re ce i tas pró pri as dos
be ne fi ciá ri os, que os re ce be rão di re ta men te
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, no pra zo de
dez dias úte is a con tar da data de ocor rên -
cia de cada sor te io;

II – se rão ex clu si va e in te gral men te
apli ca dos em pro gra mas e pro je tos de fo -
men to, de sen vol vi men to e ma nu ten ção do
des por to, de for ma ção de re cur sos hu ma -
nos, de pre pa ra ção téc ni ca, ma nu ten ção e
lo co mo ção de atle tas, bem como sua par ti -
ci pa ção em even tos des por ti vos.

§ 4º Dos pro gra mas e pro je tos re fe ri -
dos no in ci so II do § 3º será dada ciên cia
aos Mi nis té ri os da Edu ca ção e do Espor te e 
Tu ris mo.

§ 5º Cabe ao Tri bu nal de Con tas da
União fis ca li zar a apli ca ção dos re cur sos re -
pas sa dos ao Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro e
ao Co mi tê Pa ra o lím pi co Bra si le i ro em de -
cor rên cia des ta lei."(NR)



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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se 
à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. 
Em vo ta ção. 
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 san ção. 
Será fe i ta co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta -

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2000

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 25, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para 
fa cul tar a no me a ção de mem bros das Cor -
tes de Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os atra vés de con cur so
pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pe -
res.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são. 
Em dis cus são a Pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a 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 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2001

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

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 567, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, com abs ten ção 
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 6, DE 2001

(Nº 500/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Ra 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.

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 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Esta ção FM Ltda. para ex plo rar
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci -
da de de Car los Bar bo sa, 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 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 25, de 2001 (nº
568/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção e
Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ra i nha da
Paz FM de Ira pu ru 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 pu ru, 
Esta do de São Pa u lo, ten do



Pa re cer sob nº 507, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, fa vo rá vel.

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 25, DE 2001

(Nº 568/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ra -
i nha da Paz FM de Ira pu ru 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 pu ru, 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 22, de 2 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ra i nha
da Paz FM de Ira pu ru, 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 pu ru, 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: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 2001 (nº
577/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá -
dio FM Co mu ni tá ria Ci da de Pro gres so a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Pen dên ci as, Esta do do Rio
Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 508, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ney Su as su na.

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 28, DE 2001

(Nº 577/2000, 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 FM Co mu ni tá ria Ci da de Pro -
gres so a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pen dên ci -
as, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 36, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio FM Co mu ni tá ria Ci da de Pro gres so 
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
Pen dên ci as, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 
Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 35, de 2001 (nº
598/2000, 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 do Ba ir ro Alvo ra da a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Belo Cam po, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 509, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne 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. 
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 35, DE 2001

(Nº 598/2000, 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 ras do Ba ir ro Alvo ra da a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de do Belo Cam po, 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 61, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Alvo ra da 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 Belo
Cam po, 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:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 2001 (nº
601/2000, 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 do Ba ir ro Rú bia 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 
Ve né cia, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 510, 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. 
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 36, DE 2001

(Nº 601/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção do Mo ra do res do Ba ir ro Rú bia 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 Ve né cia, 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 65, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Rú bia 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 Nova Ve né cia,
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 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Cor re ia
Pin to, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 542, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

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 43, DE 2001

(Nº 604/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za 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.

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 105, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Comuni tá ria Novo Tem po 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 Cor re ia
Pin to, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 
Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 61, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 61, de 2001
(nº 602/2000, 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 Estre la do Nor 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 Ta i pú, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 579, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Amir Lan 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 61, DE 2001

(Nº 602/2000, 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 Estre la do Nor 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 Ta i pú, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

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

Por ta ria nº 107, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estre la do Nor 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
Ta i pú, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 
Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 2001
(nº 635/2000, 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 Artís ti ca e Cul tu ral Vale
de Au ta zes a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au ta zes,
Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 572, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Val mir Ama ral.

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 62, DE 2001

(Nº 635/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a çao Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral
Vale de Au ta zes a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Au ta zes, Esta do do Ama zo nas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 95, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral
Vale de Au ta zes 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 Au ta zes, Esta do do Ama zo -
nas.

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



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

 Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 357, de 2001 – art. 281

do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 128, de 2001
(nº 617/2000, 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 vi men tos Po pu la res de Di a -
man ti na – AMPODI, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Di a -
man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 604, 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 128, DE 2001

(Nº 617/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de
Di a man ti na – AMPODI, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge -
ra is.

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

Por ta ria nº 40, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Di -
a man ti na – AMPODI, a exe cu tar, por três anos, sem 
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

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

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

Pas sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº
363, de 2001, lido no Expe di en te, so li ci tan do que o
tem po des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di -
en te da ses são do dia 20 de agos to seja des ti na do a 
ho me na ge ar a Ma ço na ria bra si le i ra.

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.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A

Pre si dên cia lem bra às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que cons ta rão da Ordem do Dia da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria da pró xi ma se gun da-feira, às 14 ho ras 
e 30 mi nu tos, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção 
n.º 25, de 2000, os Pro je tos de De cre to-legislativo
nºs 24, 59, 60, 63, 67, 69, 70, 96 e 108, to dos de
2001.

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 Ante ro Paes de
Bar ros. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 365, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja apre -
sen ta do pelo Se na do Fe de ral, voto de pe sar pelo
fa le ci men to do po e ta e es cri tor go i a no José Go doy
Gar cia, apre sen tan do con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

O po e ta e es cri tor go i a no José Go doy Gar cia
mor reu no úl ti mo dia 20 de ju nho, aos 83 anos, ví ti -
ma de uma pa ra da car día ca em sua re si dên cia em
Bra sí lia. Seu pas sa men to de i xa uma la cu na enor -
me na vida cul tu ral do Bra sil e, em es pe ci al, de Go -
iás.

José Go doy Gar cia pro du ziu mu i to em seus 83 
anos de vida. Fran co em suas po si ções pes so a is,
sem pre exer ci tou uma do çu ra ex tre ma em sua obra, 
com um es ti lo pró prio, sin gu lar.

José Go doy Gar cia nas ceu em Ja taí, ci da de
da qual sem pre de or gu lhou, em 1918. Duas dé ca -
das de po is mu dou-se para o Rio de Ja ne i ro. Em
1943, vol tou para Go iás, fi xan do re si dên cia em Go -
iâ nia, onde con clu iu o cur so de Di re i to e ini ci ou a



pro du ção li te rá ria com a pu bli ca ção de ar ti gos e po -
e mas.

Pos te ri or men te, com seu in gres so no par ti do
co mu nis ta, aban do nou tem po ra ri a men te sua pro -
du ção li te rá ria, que re to mou em 1957, quan do mu -
dou-se para Bra sí lia, para não pa rar mais.

Go doy Gar cia era ca sa do com Ma ria Gar cia,
com quem teve nove fi lhos, sete de les ain da vi vos,
que se fru ti fi ca ram em 17 ne tos.

A mor te des te im por tan te po e ta e es cri tor ca u -
sou gran de co mo ção no meio in te lec tu al bra si le i ro.
Por isso re que i ro esse voto de pe sar, para o qual
con to com o apo io de meus pa res na sua apro va -
ção.

Sala das Ses sões, 22 de ju nho de 2001 – Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma gui to Vi le la
para en ca mi nhar a vo ta ção.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o po e ta e es cri -
tor go i a no José Go doy Gar cia mor reu no úl ti mo dia
20 de ju lho, aos 83 anos, ví ti ma de uma pa ra da car -
día ca em sua re si dên cia em Bra sí lia.

Seu pas sa men to de i xa uma la cu na enor me na 
vida cul tu ral do Bra sil e, em es pe ci al, na de Go iás. 

José Go doy Gar cia pro du ziu mu i to em seus 83 
anos de vida. Fran co em suas po si ções pes so a is,
sem pre exer ci tou uma do çu ra ex tre ma em sua obra, 
com es ti lo pró prio, sin gu lar.

José Go doy Gar cia nas ceu em Ja taí, ci da de
da qual sem pre se or gu lhou, em 1918. Duas dé ca -
das de po is mu dou-se para o Rio de Ja ne i ro. Em
1943, vol tou para Go iás, fi xan do re si dên cia em Go -
iâ nia, onde con clu iu o cur so de Di re i to e ini ci ou a
pro du ção li te rá ria com a pu bli ca ção de ar ti gos e po -
e mas – mais de cin co li vros pu bli ca dos como es cri -
tor e como po e ta.

Pos te ri or men te, com seu in gres so no Par ti do
Co mu nis ta, aban do nou tem po ra ri a men te sua pro -
du ção li te rá ria, à qual re to mou em 1957, quan do
mu dou-se para Bra sí lia, para não mais pa rar.

Go doy Gar cia era ca sa do com Ma ria Gar cia,
com quem teve nove fi lhos, sete de les ain da vi vos,
que se fru ti fi ca ram em 17 ne tos. 

A mor te des se im por tan te po e ta e es cri tor ca -
u sou gran de co mo ção no meio in te lec tu al bra si le i ro. 

Por isso, re que i ro esse voto de pro fun do pe -
sar, para o qual con to com o apo io de meus Pa res
na sua apro va ção.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi -
le la, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa -
da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 365, de 2001. 

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a

pa la vra V. Exª, pela or dem.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria de, em meu nome e em nome do Par ti do 
Po pu lar So ci a lis ta, as so ci ar-me à ho me na gem pós -
tu ma ao po e ta e es cri tor José Go doy Gar cia, fe i ta
pelo Se na dor Ma gui to Vi le la, por tudo o que José
Go doy Gar cia re pre sen tou para a cul tu ra bra si le i ra
e para o nos so Par ti do. Em par ti cu lar, pela sua mi li -
tân cia e par ti ci pa ção jun to ao Par ti do Co mu nis ta
Bra si le i ro, pela sua luta pe las ca u sas de mo crá ti cas
e de re sis tên cia. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao to mar co nhe ci -
men to ago ra do seu pas sa men to, que ro me as so ci -
ar ao voto de pe sar e ao en ca mi nha men to fe i to pelo
Se na dor Ma gui to Vi le la.

Mas, Sr. Pre si den te, so li ci tei a pa la vra, pela
or dem, para la men tar que ti vés se mos vo ta do uma
ma té ria que ge rou in ten sos de ba tes nes ta Casa e
que in clu si ve pro du ziu pro je tos de lei que es tão em
tra mi ta ção. Re fi ro-me à pri são es pe ci al. O pro je to
do Go ver no, apro va do, evi den te men te sig ni fi ca um
avan ço, mas man tém pri vi lé gi os. O pro je to ape nas
re ti ra al gu mas re ga li as, per mi tin do a con ti nu i da de
de um rol imen so de ca te go ri as pro fis si o na is que
têm di re i to à pri são es pe ci al. Alguns con si de ram va -



ler a pena re ti rar a re ga lia do uso do te le fo ne ce lu -
lar, até por que o es tão re ti ran do dos pre sos co muns 
por ca u sa do PCC. 

Ha via um pro je to, de mi nha au to ria, tra mi tan -
do na Casa, que ex tin guia a pri são es pe ci al de fi ni ti -
va men te. Por tan to, não mais te ri am qua is quer re ga -
li as para os que es ti ves sem en qua dra dos na con di -
ção de pre sos es pe ci a is. Não se ria o caso de se
pro i bir o ba nho de sol, ou que não fos sem co lo ca -
dos em uma cela gra de a da, ou que a vi si ta se ria li -
be ra da. Nada dis so! Se ria ex tin guir o di re i to à pri -
são es pe ci al, abrin do ex ce ção ape nas para a pri são 
em cela se pa ra da, an tes da con de na ção de fi ni ti va
ou a pos te ri o ri, para de ter mi na das pes so as que
po de ri am ter, na sua fun ção pú bli ca ou na sua atu a -
ção pro fis si o nal, re a li za do ou exe cu ta do ser vi ços
que pu des sem in com pa ti bi li zá-lo. Por exem plo, um
po li ci al, ten do em vis ta sua ação pre ven ti va ou pu ni -
ti va. Evi den te men te que aque le que exer cer essa
fun ção não deve cum prir pena nem fi car na mes ma
cela de pos sí ve is con de na dos por sua ação. Há ain -
da a ques tão das pes so as que par ti ci pam do júri.
Por tan to, são si tu a ções bem es pe cí fi cas. 

Esse pro je to foi tre men da men te apri mo ra do
por um pa re cer do Se na dor Amir Lan do, quan do S.
Exª de fi ne, em um ar ti go, exa ta men te aqui lo que
con si de ro que a so ci e da de bra si le i ra es ta ria con -
tem pla da, ou seja, o fim da pri são es pe ci al, mas ga -
ran tin do, o que S. Exª diz mu i to bem, do pon to de
vis ta da téc ni ca le gis la ti va. 

O art. 295, que tra ta da pri são es pe ci al, iria ter
a se guin te re da ção: 

Se rão re co lhi dos, quan do su je i tos à pri são an -
tes da con de na ção de fi ni ti va, e cum pri rão pena em
de pen dên ci as se pa ra das os acu sa dos que, em ra -
zão de te rem exer ci do ati vi da des de re pres são ao
cri me ou te nham co man da do ór gãos ci vis ou cor po -
ra ções mi li ta res de se gu ran ça pú bli ca, pos sam ter,
a cri té rio da au to ri da de ju di ciá ria, a sua in te gri da de
fí si ca e mo ral ame a ça da por ou tros pre sos.

Sr. Pre si den te, em um pa rá gra fo úni co S. Exª
es ten de esse di re i to a qual quer acu sa do que a au -
to ri da de ju di ciá ria pos sa, em sen ten ça fun da men -
ta da, ga ran tir esse tipo de pri são em ce las se pa ra -
das. 

Sr. Pre si den te, digo isso ape nas para que nin -
guém fi que ima gi nan do que esse pro je to do Go ver -
no, mes mo re pre sen tan do al gum avan ço, sig ni fi ca
o fim des se eli tis mo ab sur do, in clu si ve na ques tão
da pri são bra si le i ra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fa -
zen do jus ti ça aos Se na do res Ma u ro Mi ran da e Iris
Re zen de, anun cio que S. Exªs de se ja ri am as si nar o
re que ri men to de pe sar pro pos to por mim. Infe liz -
men te S. Exªs ti ve ram que em pre en der vi a gem.
Por tan to, peço a V. Exª que, pos te ri or men te, per mi -
ta que os no bres Se na do res go i a nos apo nham suas 
as si na tu ras no re que ri men to de con do lên ci as. 

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

dor Ma gui to Vi le la, co mu ni co a V. Exª que essa ma -
té ria será pu bli ca da ama nhã, por tan to, não ha ve rá
essa pos si bi li da de, já que os dois Se na do res não
se en con tram pre sen tes. 

Mas fi ca rá re gis tra da em Ata a so li ci ta ção de
V. Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra, pela or dem, V. Exª, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta -
ria de so li ci tar, nos ter mos re gi men ta is, a uti li za ção
do ho rá rio de Li de ran ça do PFL para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel de in te res se par ti dá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra, como Lí der, por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, ve jo-me na obri ga ção de ex por, aqui, o
pen sa men to dos Se na do res do Par ti do da Fren te
Li be ral, que in te gram a base de Go ver no, ao as sis -
tir mos a toda essa tur bu lên cia, às di fi cul da des pe -
las qua is pas sa o Go ver no, a ad mi nis tra ção, o pró -
prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. 

Em pri me i ro lu gar, nós aqui, em ab so lu to, tra -
re mos uma po si ção de in ter fe rên cia, de crí ti ca ou
de im po si ção de nor mas de con du ta a qua is quer
dos ou tros Par ti dos que in te gram a base de Go ver -
no; ao con trá rio, a nos sa pa la vra é sem pre no sen ti -
do de pro cu rar man ter essa base, e por uma úni ca
ra zão, que en ten do ser a ra zão da co e rên cia. Afi nal
de con tas, es ti ve mos jun tos com o Pre si den te Fer -



nan do Hen ri que Car do so em 1994 e, no va men te,
em 1998. Se fi zer mos uma aná li se de todo esse pe -
río do, des te lon go pe río do de go ver no, en con tra re -
mos mo men tos de al tos e ba i xos, en con tra re mos
di fi cul da des. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pode
ser que o PFL ve nha a ado tar uma can di da tu ra pró -
pria ou uma can di da tu ra que não seja da pró pria
base de sus ten ta ção que es te ve com o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so até o pre sen te mo -
men to. Como está fa zen do o PTB, que já anun ci ou a 
sua dis po si ção de apo i ar o pre si den ciá vel do PPS,
Ciro Go mes. Não pos so dis cor dar nem cri ti car. Mas
en ten do que uma ques tão não im pe de a ou tra. O
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so não pode
mais ser can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. 

Qu al quer Par ti do, por in ter mé dio de con ven -
ção, do pen sa men to mé dio das suas ba ses e dos
seus co lé gi os de re pre sen ta ção, pre fe i tos, go ver na -
do res, de pu ta dos fe de ra is, têm o di re i to de não con -
cor dar com um pos sí vel nome es co lhi do e de mar -
char para ou tra po si ção, o que não tor na ne ces sá rio 
que o Par ti do de i xe de in te grar a base do Go ver no,
en tre gan do os seus car gos. Isso não, pois po de ria
pa re cer es tra nho à opi nião pú bli ca na ci o nal. Como
um Par ti do in te gra um go ver no de oito anos, apo i -
an do-o du ran te seis anos e al guns me ses e, ago ra,
quan do se apro xi ma do seu fi nal, aban do na o bar -
co?

Há algo in te res san te a esse res pe i to que vem
da sa be do ria po pu lar. Diz-se que, para pu lar do bar -
co, é ne ces sá rio ter em vis ta duas si tu a ções: em pri -
me i ro lu gar, a dis tân cia da pra ia; em se gun do lu gar,
o fô le go do na da dor.

Esse é o pen sa men to opor tu nis ta, ime di a tis ta. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em que
pese o PFL per ce ber em suas ba ses, em seus com -
pa nhe i ros, se for o caso, a po si ção de ado tar mos
ou tra can di da tu ra, de ma ne i ra al gu ma isso se tor -
na rá em pe ci lho para que o PFL con ver se com os
ou tros Par ti dos da base de Go ver no, mas, aci ma de
tudo, man ten do o que é mais im por tan te: o res pe i to
pelo Go ver no ao qual per ten ce mos, e du ran te um
lon go pra zo. Pa re ce ria es tra nho aos ele i to res, à
base, per ten cer e in te grar um go ver no, ter mi nis té ri -
os, pas sar mais de seis anos apo i an do-o e, ago ra,
pu lar do bar co. O PFL não age as sim.

Te mos o di re i to e o de ver de, di a lo gan do com
nos sos com pa nhe i ros, quem sabe, vir a ado tar uma 
ou tra can di da tu ra, ou en con trar um ca mi nho pró -

prio para o PFL. Mas dis cu ti re mos isso com os de ma -
is Par ti dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, par ti dos
gran des como o PMDB e o PFL têm seg men tos in ter -
nos.

Ti ve mos ex pe riên ci as amar gas nes te pas sa -
do pró xi mo, em que um dos mais im por tan tes mem -
bros do nos so Par ti do di ver giu do Go ver no, o que
teve como con se qüên cia a tro ca de dois Mi nis tros
do nos so Par ti do. O que fi ze mos? Atre la dos à co e -
rên cia da con du ção fir me do Pre si den te Jor ge Bor -
nha u sen, equi li bra do, se re no, como de vem ser os
pre si den tes de par ti dos, en ten de mos que se tra ta -
va de um mo men to gra ve, di fí cil, mas não vi mos jus -
ti fi ca ti va para aban do nar o bar co no mo men to fi nal
des ta jor na da. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
con ti nu a rá me re cen do o apo io e o res pe i to do Par ti -
do da Fren te Li be ral, mu i to mais pela nos sa his tó ria
e pela nos sa obri ga ção de co e rên cia com re la ção a
tudo aqui lo que dis se mos nes tes seis anos de Go -
ver no, em que ti ve mos Mi nis té ri os. 

Se ve ri fi car mos o or ça men to dos Mi nis té ri os,
Sr. Pre si den te, ob ser va re mos que, tal vez, os nos -
sos te nham sido os me no res.

Nes sas mi nhas pa la vras, não há ne nhu ma ad -
ver tên cia, ne nhu ma crí ti ca ao com por ta men to dos
de ma is Par ti dos. Tra ta-se mu i to mais de um cha ma -
men to. Re cor do-me de 1998 quan do, ao ou vir as
ba ses, as sis ti a con ven ções tu mul tu a das, di fí ce is –
e ia mu i to bem o Pre si den te da Re pú bli ca nos ín di -
ces de po pu la ri da de na que le ins tan te –, par ti dos
gran des de ci di ram per ma ne cer com o Pre si den te
da Re pú bli ca e aban do na ram as can di da tu ras pró -
pri as. Não foi ou tro can di da to e, se não es tou en ga -
na do, não foi em ou tra ci da de. Foi aqui em Bra sí lia
que hou ve uma con ven ção – mo men to ade qua do
de se ou vir as ba ses –, em que foi ne ga da a can di -
da tu ra pró pria do Sr. Ita mar Fran co pelo pró prio
PMDB.

Se va mos ado tar um ca mi nho di fe ren te, uma
can di da tu ra pró pria, se va mos apo i ar um ou tro can -
di da to, se va mos mu dar a com bi na ção das nos sas
re la ções e das co li ga ções, nós o fa re mos, Sr. Pre si -
den te, mas se re mos fiéis a nos sa co e rên cia e à his -
tó ria do Par ti do. Se re mos fiéis ao res pe i to que o
Par ti do me re ceu e fez por me re cer ao in te grar uma
base, uma co li ga ção de sus ten ta ção ao atu al Go -
ver no.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não me
pre o cu pam mu i to es ses mo men tos di fí ce is por que
pas sa o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Pre o cu -



po-me, sim, com a Na ção, com a gra vi da de da si tu -
a ção eco nô mi ca. Mas é exa ta men te nes se sen ti do,
ao ver as pro pos tas da que les que es tão nos pri me i -
ros lu ga res nas pes qui sas, que ve ri fi co que há mu i -
tas se me lhan ças, prin ci pal men te nos as pec tos da
con du ção eco nô mi ca que se quer dar ao País,
como o que vem fa zen do o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so: a es ta bi li da de eco nô mi ca, a
con du ção pe ran te as cri ses e o fato de o Bra sil ter
con se gui do atra ves sá-las. 

Por tan to, acre di to que mu i to em bre ve o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so es ta rá sen do
efe ti va men te lem bra do pela po pu la ção bra si le i ra
como o ho mem sé rio, ín te gro e de ter mi na do que é,
que bus cou, de sua ma ne i ra, fa zer o me lhor pelo
País. O que não é fá cil. Esta mos ven do a si tu a ção
da Argen ti na e a de vá ri os ou tros pa í ses. Pen so que 
nós, que te mos a res pon sa bi li da de da con du ção
par ti dá ria, não po de mos es tar ao sa bor das di fi cul -
da des even tu a is; te mos, sim, a res pon sa bi li da de,
como base de sus ten ta ção, para o bem do País, de
pro mo ver e de bus car a es ta bi li da de. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as con -
tra di ções in ter nas e as di fi cul da des ex ter nas são
re sol vi das em con ven ção. 

Em nome da Li de ran ça do PFL, que ro sa u dar
o Se na dor José Fo ga ça por seu pro nun ci a men to
equi li bra do. Eu, que acom pa nho há mu i to tem po o
Se na dor, des de quan do era De pu ta do, pos so di zer
que não há in te gran te do Con gres so bra si le i ro que
não te nha por S. Exª a ad mi ra ção que me re ce e a
que faz jus. A sua his tó ria é de co e rên cia. Tal vez
não haja um Se na dor, mes mo den tro do PMDB, que 
te nha sido mais cor te ja do pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca, para que in te gras se o seu Mi nis té rio. Mu i tas
ve zes, S. Exª foi con vi da do para ser Lí der do Go ver -
no, para in te grar Mi nis té ri os di ver sos. Tudo isso, em 
fun ção do seu pas sa do, da sua co e rên cia, des sa
po si ção in de pen den te, mas sen sa ta, equi li bra da,
que o Se na dor José Fo ga ça vem pre gan do. Tal vez,
se es ti ves se S. Exª aqui pre gan do o rom pi men to
com o Go ver no, to dos ha ve ri am de en ten der, por -
que nun ca ace i tou ser Mi nis tro, não é um dos Se na -
do res li be ra do res de re cur sos, não é um Se na dor
de Mi nis té rio – e não se tra ta de ne nhu ma crí ti ca a
quem o faz, por que uma das nos sas mis sões é bus -
car di nhe i ro nos Mi nis té ri os, ple i te ar em fa vor dos
Mu ni cí pi os. Mas a prin ci pal ca rac te rís ti ca do Se na -
dor José Fo ga ça é exa ta men te co lo car as suas po -
si ções fren te ao de ba te, às ma té ri as que se apre -

sen tam na Casa, sem pre da for ma mais equi li bra da.
É um Se na dor es tu di o so, ze lo so. 

Eu con si de rei ex tre ma men te im por tan te, Se -
na dor José Fo ga ça, que V. Exª aban do nas se um
pou co a sua for ma sem pre mu i to re ser va da de atu -
ar, sem pre mais pre sa às ques tões téc ni cas e vi es -
se aqui ofe re cer à opi nião pú bli ca e aos de ma is fi li a -
dos do PMDB uma po si ção dig na, cor re ta e, prin ci -
pal men te, co e ren te com a his tó ria do seu Par ti do,
que in te grou, jun to com o PFL, até o pre sen te mo -
men to, a base do Go ver no. 

Quem vai di zer, Sr. Pre si den te, o que pen sam
as ba ses do PFL é a sua con ven ção; da mes ma for -
ma, quem vai di zer o que pen sa o PMDB é a sua
con ven ção, e isso não im põe res tri ção à opi nião do
seu Pre si den te, dos seus Se na do res, dos seus in te -
gran tes. Esse tipo de de ci são é emi nen te men te de
con ven ção.

Ouvi as vo zes, as ba ses do PMDB a res pe i to
do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so em 1998, em
uma das mais tu mul tu a das con ven ções de que tive
no tí cia, mas, na que le mo men to, es ta va bem o Pre -
si den te e fez bem o Par ti do em não ter can di da tu ra
pró pria, op ção que já ti ve ra fe i to em ou tras opor tu -
ni da des, como bem lem brou o Se na dor Ma gui to Vi -
le la, com Ulysses Gu i ma rães, com Ores tes Qu ér -
cia. Mas em 1998 não foi as sim. Foi uma con ven ção
tu mul tu a da, mas ou vi ram-se as ba ses, que de ci di -
ram es tar com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Sr. Pre si den te, fal tam pou co mais de 10 me -
ses para as pró xi mas con ven ções. Peço que te nha -
mos se re ni da de, por que o Bra sil pre ci sa dela, tal -
vez não o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª, que é uma das
re a li da des des te Par la men to – digo isso, por que V.
Exª, quan do De pu ta do, era uma pro mes sa de um
gran de po lí ti co, de uma gran de li de ran ça na ci o nal,
e hoje isso já é uma re a li da de –, está aqui mos tran -
do uma pre o cu pa ção com o País, com o con jun to
da Na ção, fa lan do tam bém para o seu pú bli co in -
ter no, que é o seu Par ti do, o PFL, ape lan do para o
bom-senso, para o re co nhe ci men to das re a is con -
di ções em que nos en con tra mos. Tam bém con si -
de ro, como V. Exª, o Pre si den te do PFL um ho mem
se re no, sen sa to, que pen sa pelo todo, evi den te -



men te, sem pre de fen den do os in te res ses par ti dá -
ri os. Por tan to, se há ho mens de bem, pes so as da
mag ni tu de de Ma gui to Vi le la, de José Aní bal, de
Jor ge Bor nha u sen na pre si dên cia dos ma i o res
Par ti dos da base de sus ten ta ção, esse ca mi nho
pode ser en con tra do, e é um ca mi nho que não eli -
mi na a iden ti da de, a in de pen dên cia, a au to no mia,
a ca rac te rís ti ca pe cu li ar de cada Par ti do. 

Por exem plo, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen já
apre sen tou uma pro pos ta, que me pa re ceu bem in -
te res san te, de pré vi as par ti dá ri as con jun tas. Não
te nho ne nhu ma dú vi da de que essa idéia é in te res -
san te, me re ce ser de ba ti da. Não sei até se é re a li -
zá vel no atu al es ta do de co i sas, mas se gu ra men te
de i xa rá de ser uma idéia que não está ao al can ce
atu al men te de to dos nós, no mo men to em que es -
ses Par ti dos sen ta rem em tor no de uma mesa para 
pen sar em como sus ten tar não o PSDB no Go ver -
no, mas o País, ou seja, fa zer com que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so che gue ao seu fi nal
com ple na es ta bi li da de po lí ti ca. E, como vejo que
esse é o ob je ti vo de V. Exª, que tam bém con cla ma
o seu Par ti do para essa vi são abran gen te, eu o
cum pri men to e lhe de vol vo os elo gi os que a mim
fez ime re ci da men te, mas que ca bem a V. Exª, um
ho mem ma du ro, com uma vi são es tra té gi ca do
País, uma cons ciên cia pro fun da dos pro ble mas
que es tão sen do vi vi dos hoje, que sabe que, sem a
es ta bi li da de hoje, o ama nhã – em que V. Exª es ta -
rá tão pre sen te, vis to que é mu i to jo vem – não será
pro mis sor. Cum pri men to V. Exª e re gis tro a mi nha
ad mi ra ção. Mu i to obri ga do, Se na dor Si que i ra
Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço, Se na dor José Fo ga ça. Em res -
pos ta, eu lhe di ria que, se ao fi nal do meu man da to, 
con se guir an ga ri ar a me ta de do res pe i to, do
bem-querer e da ad mi ra ção que V. Exª tem des ta
Casa e da Na ção, já me da rei por sa tis fe i to.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Acom -
pa nho aten ta men te o pro nun ci a men to de V. Exª e
que ro ma ni fes tar o meu res pe i to pe las suas po si -
ções, pelo seu tra ba lho e pela sua his tó ria, mas, ao 
mes mo tem po, que ro ma ni fes tar a mi nha dis cor -
dân cia, quan do V. Exª en ten de que o PMDB é que

está que ren do afas tar-se pre ma tu ra men te do Go -
ver no. Não. O PMDB vem, há qua se sete anos,
dan do sus ten ta ção po lí ti ca a esse Go ver no, aju -
dan do na go ver na bi li da de, ten tan do me lho rar a si -
tu a ção do País. Mas o PMDB não está obri ga do a
fi car, in de fi ni da men te, ao lado de um Go ver no que
não cor res pon de mais às ex pec ta ti vas do povo
bra si le i ro. Não adi an ta ta par mos o sol com a pe ne -
i ra. Con cor do com V. Exª: o Pre si den te é uma
gran de fi gu ra, um in te lec tu al, um ho mem pre pa ra -
do e ho nes to, mas Sua Exce lên cia não con du ziu o
País como de ve ria. O Pre si den te não po de ria ou vir 
ape nas o Mi nis tro da Fa zen da, como o fez o tem po 
in te i ro, a pon to de não li be rar ver bas para re cu pe -
rar as es tra das que ma tam mi lhões de bra si le i ros
to dos os dias. E o PMDB está a de nun ci ar isso há
mu i tos anos. Hoje mes mo, um dos mais ex pres si -
vos lí de res do seu Par ti do, o Se na dor Edi son Lo -
bão, Vi ce-Presidente des ta Casa, ex-Governador,
po lí ti co ex pe ri men ta do e res pe i ta do por esta Na -
ção, veio aqui de nun ci ar que, há al guns anos, vem
fa lan do so bre as es tra das bra si le i ras. E por que
va mos fi car apo i an do um Go ver no que não dá
aten ção a esse pa tri mô nio va li o sís si mo do povo
bra si le i ro? Não é do Go ver no, mas do povo bra si -
le i ro. Como um Par ti do vai con ti nu ar dan do sus -
ten ta ção a um Go ver no que pri o ri za o FMI e os pa í -
ses ri cos em de tri men to de seu povo? Como va -
mos con ti nu ar apo i an do um Go ver no que não in -
ves te no so ci al, que as sis te, de for ma in sen sí vel, a 
mu i tas mor tes pela fome? É a mi sé ria ab so lu ta re i -
nan do aqui mes mo, a 20 km des te Con gres so e do
Pa lá cio, no en tor no de Bra sí lia, no Vale do Je qui ti -
nho nha, em Mi nas, no Nor des te bra si le i ro. Pen so
que os Par ti dos têm de ter res pon sa bi li da de. Se
va mos con ti nu ar apo i an do o Go ver no, de ve re mos
exi gir que o mes mo tome es sas pro vi dên ci as; a
nos sa fun ção é a de dar sus ten ta ção a uma po lí ti ca 
que re pre sen te e de fen da os in te res ses do povo
bra si le i ro. Esse é o com por ta men to que se es pe ra
dos po lí ti cos e das li de ran ças nes ta e na ou tra
Casa do Con gres so. To das as pes qui sas apon tam
no sen ti do de mu dan ças nos ru mos da po lí ti ca do
Go ver no; nós pro cu ra mos mu dar e não con se gui -
mos. Fico en ver go nha do, como Se na dor da Re pú -
bli ca, de an dar nas es tra das do meu Esta do. Se as
es tra das do seu Esta do es tão em bom es ta do, se o 
povo do seu Esta do está sa tis fe i to, V. Exª tem até
ra zão em de fen der o Go ver no. Ago ra, o mo ti vo do



meu dis cur so, do meu pro nun ci a men to e das mi -
nhas po si ções é em fun ção das agres sões que o
par ti do vem so fren do. O PFL não so freu agres são
ne nhu ma, mas o PMDB foi agre di do, por que, se -
gun do o pré-candidato do PSDB à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, tudo de ruim que está acon te cen do
nes te Go ver no é em fun ção do PMDB: o PMDB é a
ban da po dre do Go ver no! Ora, esse Par ti do tem
que ter ver go nha! Se ele é a ban da po dre e está
atra pa lhan do, tem que se re ti rar re al men te. E isso
foi dito não por uma li de ran ça qual quer, mas por
pré-candidato do PSDB à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca. Des cul pem-me, mas eu já dis se isso aqui: o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca tem que to mar
po si ção, tem que de sa u to ri zar e, pu bli ca men te,
cha mar a aten ção des se lí der. E não o fez! Con cor -
dou. Então, o PMDB tem que to mar pro vi dên cia. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Per mi ta-me, Se na dor Ma gui to Vi le la, ape -
nas para que eu não per ca o fio do meu ra ci o cí nio. 

Sabe o ele i tor pe e me de bis ta, sabe o ci da dão
bra si le i ro que o Orça men to é vo ta do nes ta Casa. O 
PMDB, se não teve o Pre si den te, teve o Re la tor, ou 
vi ce-versa, na Co mis são de Orça men to em to dos
os anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
Então, esse dis cur so de V. Exª para mim se ria mu i -
to apro pri a do, mas lá atrás, Se na dor Ma gui to Vi le -
la. Enten da a for ma res pe i to sa como que ro co lo car 
essa nos sa di ver gên cia. 

V. Exª se no ta bi li zou por ser um Go ver na dor
se re no, do diá lo go, um Se na dor ex tre ma men te jo -
vem, com gran de fu tu ro pela fren te. Mas peço a V.
Exª que re fli ta, por que efe ti va men te o ci da dão to -
can ti nen se não está fe liz com a suas es tra das,
como não está o ma ra nhen se, o do Rio Gran de do
Sul. To dos nós en xer ga mos es ses pro ble mas, por -
que fa ze mos par te de les. Mas veja V. Exª que o Mi -
nis té rio dos Trans por tes está, des de o iní cio do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, exa ta men te 
com o PMDB. Se V. Exª, como Se na dor ou como
ex-Governador, ti ves se con vo ca do o par ti do há
sete anos para uma con ven ção, di zen do: ”Va mos
aban do nar o Mi nis té rio dos Trans por tes por que
não es ta mos ven do ne nhu ma pro vi dên cia...“ Mas,
Se na dor Ma gui to Vi le la, es ta mos a pou cos me ses
do fi nal de um Go ver no. Enten da que não será meu 
esse ques ti o na men to, mas será do pró prio ele i tor
pe e me de bis ta.

Não es tou en ten den do que o PMDB que i ra se 
afas tar do Go ver no. Não. O que pen sam as ba ses,
os ele i to res do Mi nis tro Pa di lha? E de tan tos ou -
tros? Não que ro aqui enu me rar os mi nis té ri os, por -
que aí po de ria dar nos de dos das mãos, mas se
for mos olhar a base do PMDB den tro do Go ver no,
na sua ex ten são ter ri to ri al, Se na dor Ma gui to Vi le -
la, iría mos gas tar mais de um pro nun ci a men to.

Por isso, res pe i to sa men te, que ro di zer ao no -
bre Se na dor – que re al men te fez um go ver no de
con ci li a ção, de diá lo go, es for ça do, re no va dor e
que as su me a Pre si dên cia do PMDB ago ra – que V. 
Exª pas sa a ser alvo das aten ções. Veja que tal vez
a for ma mais fá cil de sair do Jor nal Na ci o nal ou
mes mo de ga nhar as man che tes será essa, mas
tal vez a con ven ção do Par ti do de V. Exª vá re pe tir o 
que fez tem pos atrás com o pró prio Go ver na dor
Ita mar Fran co. E àque la al tu ra ia bem o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. Foi um Go ver no que
– não por V. Exª ape nas – ob te ve no Esta do de Go -
iás uma ex pres si va vi tó ria.

Então, Se na dor Ma gui to Vi le la, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so não é mais can di da to. 
Eu, sen do ele, como Ma gis tra do e Pre si den te, não
cen su ra ria Tas so Je re is sa ti. Esse pa pel deve fi car
para nós, par ti dos po lí ti cos. 

E veja V. Exª que o prin ci pal ad ver sá rio que
en fren to, des de o iní cio de mi nha vida pú bli ca, é
exa ta men te o PMDB. Per gun te aos re pre sen tan tes 
do To can tins. E te nho eu guar da do em casa um
car tão do ex-governador Mo i sés No gue i ra Ave li no, 
que, ao se des pe dir do Go ver no do Esta do do To -
can tins, ten do-me como Pre fe i to da ca pi tal, de di -
cou-me um car tão di zen do que co me mo ra va o tra -
ta men to res pe i to so dis pen sa do en tre as par tes, no 
pe río do em que fo mos Pre fe i to da ca pi tal e Go ver -
na dor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se V.
Exª me per mi te...

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Então, para con clu ir, ou vir V. Exª e aten der
à Mesa, que ro...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Fa zen do 
soar a cam pa i nha) – Re co nhe ço a im por tân cia do
dis cur so que V. Exª pro fe re nes ta ma nhã, mas o
tem po de V. Exª já se es go tou há bas tan te tem po e
te mos ain da ou tros ora do res e pre ci sa mos en cer -
rar a ses são im pre te ri vel men te às 13 ho ras. Peço a 
V. Exª que abre vie o tér mi no do seu dis cur so.



O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Vou fi na li zar, Sr. Pre si den te, ape nas di zen -
do que quan do o Pre si den te da Re pú bli ca foi ao
nos so Esta do para cri ar a Uni ver si da de Fe de ral do 
To can tins, nós di vi di mos, eu e o Se na dor Car los
Pa tro cí nio – um gran de lu ta dor por esta ca u sa – o
palanque, as so le ni da des, a con vi vên cia, sem pre
com o PMDB. Por que en ten do, di fe ren te da bri ga
de trin che i ra lo cal, que o PMDB é im por tan te para
o País, é im por tan te para o pró prio Go ver no.
Enten do a di fí cil si tu a ção de con vi vên cia, no Esta -
do de V. Exª, com o PSDB. Não vou en trar no mé ri -
to, mas me pa re ce, Se na dor Ma gui to Vi le la, com
toda a fran que za, que o pro ble ma de V. Exª é mu i to
mais lo ca li za do no seu Esta do, é mu i to mais re la ci -
o na do às pró xi mas ele i ções e mu i to me nos do que
me re ce o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Des cul pe-me a sin ce ri da de, mas é o que pen so.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª a pa la vra?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Per mi to. Co la bo ran do com a Mesa, Sr. Pre -
si den te, vou en cer rar ra pi da men te as sim que o Se -
na do Ma gui to Vi le la fi zer o seu apar te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a 
V. Exª que seja mu i to bre ve.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PFL – GO) – Con cor do
em par te com V. Exª. Con ti nuo con cor dan do. No
To can tins, a con vi vên cia, o res pe i to do PMDB por
V. Exª é in dis cu tí vel. Em Go iás, a ma ne i ra com que
eu me con du zi tam bém me pa re ce que foi a ma ne i -
ra mais cor re ta pos sí vel.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL – TO) – Sem dú vi da ne nhu ma.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Mas
ne nhum par ti do é obri ga do a con vi ver com ou tro
par ti do que agri de cons tan te men te um de les. É o 
que eu es tou di zen do a V. Exª. O PMDB já deu a
sua co la bo ra ção, ago ra tem o di re i to de ca -
minhar com as suas pró pri as per nas, ter o seu
pró prio can di da to, ter o seu pró prio pro je to de
po der e o pro je to de go ver no. É isso que es tou
de fen den do, e não uma opo si ção cega e ir res -
pon sá vel ao Pre si den te. Não. De ma ne i ra ne nhu -
ma. Estou de fen den do que o PMDB con ti nue, de
for ma in de pen den te, a apo i ar as me di das im por -
tan tes para o Bra sil e para o povo bra si le i ro, mas
cen su rar as me di das que não são im por tan tes e
que não con sul tem os in te res ses do povo e do

Bra sil. Por tan to, a mi nha po si ção é de equi lí brio;
não é rom pi men to e nem opo si ção ra di cal. Nun -
ca de fen di e nem es tou de fen den do isso. A mi -
nha po si ção é de equi lí brio. O PMDB con ti nu a rá,
até o fi nal do Go ver no, apo i an do aqui lo que é
bom para o Bra sil, mas cen su ran do tam bém
aqui lo que está pre ju di can do o povo e a Na ção.
Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL – TO) – Agra de ço a V. Exª pelo apar te. Ago -
ra, não se sur pre en da, Se na dor Ma gui to Vi le la –
V. Exª que co nhe ce mu i to mais o PMDB do que eu 
– se o PMDB, na con ven ção, aca bar apo i an do
não a can di da tu ra pró pria mas, tal vez, ain da, a
exis tên cia des sa co li ga ção. Não sei se fará as -
sim o PFL, mas pode tam bém vir a fa zer o PMDB.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL – TO) – Ouço o apar te de V. Exª, no bre Se -
na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Com a
de vi da au to ri za ção do nos so Pre si den te, será de
ape nas um mi nu to. Meu caro Se na dor, eu es ta va
ou vin do o dis cur so de V. Exª e en trei aqui por que, 
jo vem como é, de um novo Esta do e di zen do que
ti nha in te res se em aten der ao povo – como fez no 
seu Esta do – com ple men tan do o que dis se o
nos so Pre si den te Ma gui to Vi le la de que o PMDB
con ti nu a rá apo i an do o Pre si den te na que las me -
di das im por tan tes que to mar, que ro ape nas lem -
brar a V. Exª que, des ta tri bu na, pro pus que po de -
ría mos con ser tar to das as es tra das bra si le i ras
em 12 me ses. To das elas. E já pedi uma au diên -
cia ao Pre si den te da Re pú bli ca para le var um
pro je to do PMDB, por que sou do PMDB, duas ve -
zes Go ver na dor, duas ve zes Se na dor, e que ro
con tar com o apo io de V. Exª, jo vem e ta len to so
como é, para que isso dê cer to. O pla no é mu i to
bom. Este País vai ver como se po dem con ser tar
12 mil qui lô me tros de es tra das em 12 me ses. E
se o nos so Mi nis tro ain da não pôde fa zer isso,
des ta vez eu, como re pre sen tan te do PMDB, vou
le var a pro pos ta ao Pre si den te da Re pú bli ca. E
sei que V. Exª vai nos aju dar com o seu Par ti do,
por que o seu Esta do tem uma quan ti da de bem
gran de de es tra das des tru í das. Pa ra béns pelo
que está fa zen do. É ape nas uma con tri bu i ção ao
seu pro nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL – TO) – Encer ro, Sr. Pre si den te, agra de cen -



do o apar te ex pe ri en te, equi li bra do, e que traz,
sem dú vi da ne nhu ma, uma gran de pro pos ta des -
sa gran de fi gu ra po lí ti ca do Pi a uí e do Bra sil.

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

ce do a pa la vra ao Se na dor 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, há um
as sun to que já ha via fe i to co mi go mes mo vá ri os
pro pó si tos de abor dar nes ta tri bu na. E o que faço 
hoje, nes te fi nal de ses são, em bo ra re pu te um
tema de suma im por tân cia para os in te res ses do
País. Mas, na con di ção de re pre sen tan te do
Esta do de Ron dô nia, que ro abor dá-lo como uma
ques tão do més ti ca, até pa ro qui al. 

Tra to, Sr. Pre si den te, da po lí ti ca in di ge nis ta
do Bra sil. Em ver da de, essa ma té ria é sem pre
pal pi tan te, vem às man che tes dos jor na is quan -
do um fato agres si vo aos po vos in dí ge nas acon -
te ce. Cria-se, en tão, em tor no dele, um es tré pi to,
a au réo la de es cân da lo pas sa ge i ro. De po is, tudo
isso pas sa, tudo isso de sa pa re ce e a com pla cên -
cia da cons ciên cia na ci o nal re le ga os ín di os a
uma po si ção equi vo ca da, de sas tro sa e ge no ci -
da.

Não há dú vi da de que a re fle xão so bre a
ques tão in dí ge na me re ce uma re vi são am pla e
ra di cal. Pas sa ria eu por lon gas pin ce la das di zen -
do que des de o mo men to em que Fran cis co Orel -
la na des co briu o rio das Ama zo nas os ín di os que
ha bi ta vam os va les pas sa ram a ser mo les ta dos
pela pre sen ça do bran co. Não ape nas cer ca dos
por essa pre sen ça, mas se não que, mu i to mais
que isso, iso la dos em um con ví vio so ci e tá rio pri -
mi ti vo que ges ta va uma evo lu ção gra du al e con tí -
nua.

A evo lu ção dos po vos in dí ge nas, na épo ca
do des co bri men to, era, com cer te za, em um es -
tá gio su pe ri or a qual quer povo in dí ge na, mes mo
os mais iso la dos que exis tem. Po de ría mos ob -
ser var isso nos ins tru men tos de tra ba lho e na
pro du ção ar te sa nal, como, por exem plo, a ce râ -
mi ca, que de nun ci am um con tro le tec no ló gi co
bem su pe ri or àqui lo que hoje ain da sub sis te.

Ces sou en tre os ín di os a pos si bi li da de do
in ter câm bio. Fa zia-se até em um mer ca do pri mi -
ti vo uma tro ca de mer ca do ri as e de pro du tos que
acon te cia na tu ral men te, ten do como meio de
apro xi ma ção os rios. Do mi nan do os rios o bran co 
– ou o ci vi li za do, como que i ram –, as re la ções so -

ci a is e eco nô mi cas so fre ram uma in ter rup ção
brus ca e ir re ver sí vel. Em con se qüên cia, Sr. Pre -
si den te, os po vos ou na ções in dí ge nas fo ram se
iso lan do. E, no iso la men to, o em bo ta men to, a in -
vo lu ção, e o ca mi nho não do pro gres so, mas, ao
con trá rio, da in vo lu ção. E as sim é – re gis tros de -
mons tram esse acon te ci men to – que ín di os, ha -
bi tan tes das mar gens do Ama zo nas, fo ram se
abri gar nas ter ras al tas, por exem plo, do Esta do
de Ron dô nia, as ter ras ín vi as, as re giões re mo -
tas, ina bi ta das, pá ra mos de vas ta so li dão. E, as -
sim, não pu de ram le var con si go as con quis tas no 
cam po in ci pi en te da ciên cia dis po ní vel. Não le -
va ram con si go mais do que as tra di ções can sa -
das, e toda tec no lo gia dis po ní vel, em gran de
par te, foi-se per den do ao lon go dos anos. 

E vol ta mos, en tão, pas san do logo qua tro
sé cu los, para o iní cio de um pro ces so de pro te -
ção aos ín di os, que co me ça, so bre tu do, com o
ser vi ço ins ti tu í do pela União. 

Antes po rém, Sr. Pre si den te, obri go-me a
fa zer uma bre ve re fe rên cia ir re ve ren te àqui lo que 
foi o Di re tó rio dos Índi os, cri a ção que co me ça a
ser ela bo ra da em Por tu gal, no sé cu lo XVII, mas
que se exal ta no go ver no, ou no re i na do, me lhor
dito, de D. José e o seu Mi nis tro co nhe ci do que
foi o Mar quês de Pom bal. Aí se dis cu te, in clu si ve, 
a hu ma ni da de do ín dio, a con di ção hu ma na do
ín dio. 

Ve jam V. Exªs que não foi fá cil, in clu si ve, de -
fi nir a ti tu la ri da de de di re i tos e de ve res dos po -
vos pri mi ti vos. Que, em um pri me i ro mo men to,
em ver da de, se quer na sua es sên cia re co nhe ci -
da era a sua con di ção hu ma na. Foi uma con quis -
ta, é ver da de, por que não há dú vi da da na tu re za
hu ma na dos ín di os nes te mo men to de cons ciên -
cia in te lec tu al e po lí ti ca de que a hu ma ni da de
dis põe. Mas, na que le ins tan te, o co lo ni za dor ti -
nha so bre si um po der de vida e de mor te so bre o
ob je to do des co bri men to, in clu si ve os ani ma is,
as plan tas e, por que não di zer, os ín di os, os au -
tóc to nes que aqui ha bi ta vam. 

É im por tan te res sal tar que esse do cu men to
do Di re tó rio dos Índi os, ins ti tu í do ini ci al men te
para a re gião do Pará e do Ma ra nhão, e as si na do
por Fran cis co Xa vi er de Men don ça Fur ta do, ir -
mão do Mar quês de Pom bal, ple ni po ten ciá rio da
Co roa, pra ti ca men te tor nou-se lei ge ral para
toda a área do Bra sil, anu la da ape nas em 1705 e
pela Car ta Ré gia de 12 de maio de 1768. 



Assim, ha ve ria de des ta car tam bém a Lei da
Li ber da de dos Índi os, fir ma da, é cla ro, em Por tu -
gal, em 6 de ju nho de 1755. 

Sr. Pre si den te, so li ci to a trans cri ção nos Ana is 
des ta Casa des se do cu men to his tó ri co im por tan te,
que é o Di re tó rio dos Índi os, que se de ve ria ob ser -
var nas po vo a ções do ín di os do Pará e do Ma ra -
nhão. 

Esse do cu men to deu uma con tri bu i ção, pelo
me nos em ter mos de con cep ção, à ti tu la ri da de de
di re i tos e de ve res des sa par te da hu ma ni da de até
en tão con si de ra da um li mi ar en tre o es cra vo e a
pes soa li vre, o ani mal e o ser hu ma no.

Se fôs se mos adi an te, ve ría mos en tão que a
ques tão in dí ge na foi sem pre ob je to de equívo cos na 
sua con cep ção. Para pro te gê-los, ins ti tu í ram-se as
re ser vas, e devo di zer, Sr. Pre si den te, que sou fa vo -
rá vel às re ser vas in dí ge nas. Mas o ín dio foi co lo ca -
do ne las como se elas fos sem uma re do ma, uma
ga i o la, uma pri são, con de na dos a vi ver na
pré-história quan do a hu ma ni da de avan çou e pro -
gre diu em um sen ti do bem di fe ren te. Ja ma is que ro
ne gar ao ín dio o di re i to de pre ser var as suas tra di -
ções, as suas cul tu ras, mas não permitir a sua in te -
gra ção é con de ná-lo ao de sa pa re ci men to.

Faço, aqui, uma bre ve re fe rên cia aos ín di os
la ti no-americanos, so bre tu do os qué chu as, que
ha bi ta vam e ain da ha bi tam o Peru, que ti ve ram re -
ve zes bru ta is no pro ces so de co lo ni za ção, mas,
não obs tan te, em ra zão da sua in te gra ção, os po -
vos in cas e ou tras va ri a ções, so bre vi ve ram. Eles
es tão con tri bu in do até no pro ces so de mis ci ge na -
ção da que les po vos ou pre ser van do o seu san gue.
Fa zem hoje par te da so ci e da de da que les pa í ses –
e me re fi ro so bre mo do ao Peru como um exem plo,
sem fa zer in jus ti ça ao Pa ra guai, à pró pria Bo lí via e
a ou tras na ções la ti no-americanas, como o Mé xi -
co.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Con ce -
do o apar te à Se na do ra Ma ri na Sil va, com mu i to
pra zer.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Estou
acom pa nhan do o ra ci o cí nio de V. Exª e sinto que
V. Exª está tra tan do com uma cer ta pre o cu pa ção a
pro ble má ti ca in dí ge na. Qu e ria ape nas re gis trar
uma li ge i ra dis cor dân cia do seu ra ci o cí nio.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª
dis cor da an tes da mi nha con clu são, ou seja, dis -
cor da no meio do ca mi nho, mas res pe i to V. Exª.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Então,
V. Exª con clui e, ao fi nal, me con ce de o apar te. Aí
ve re mos se será di ri mi da a mi nha dis cor dân cia.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Mas eu
que ro ou vir a dis cor dân cia.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª fez o
re gis tro de que eu iria dis cor dar an tes que V. Exª con -
clu ís se, de sor te que se sen te que irá re pa rar aqui lo
que vou dis cor dar – por que não co nhe ce o grau da mi -
nha dis cor dân cia ain da –, re ser vo-me para o fi nal de
seu dis cur so. Mas gos ta ria de fa zer o apar te.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª e de po is con ti nuo o meu pro nun ci a men to. 

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Então vou 
tri lhar o meu ca mi nho, com a anuên cia de V. Exª, sem
que me sin ta pre ci pi ta da. Qu e ro dis cor dar da vi são
que V. Exª apre sen tou de que as re ser vas in dí ge nas
se ri am com pa rá ve is a ga i o las e de que nós, fa zen do
as sim, es ta ría mos con de nan do as po pu la ções in dí -
ge nas a vi ve rem eter na men te na pré-história. Em
pri me i ro lu gar, en ten do que o con ce i to ci vi li za tó rio
de pré-história tal vez não se apli que cor re ta men te à
re a li da de dos ín di os. Fa ze mos uma di vi são di dá ti ca
quan do con ce i tu a mos a his tó ria que an te ce de a es -
cri ta como sen do pré-história, e de po is na ve ga mos
no cam po da his tó ria an ti ga, me di e val, mo der na,
con tem po râ nea; ou seja, fa ze mos uma di vi são pe da -
gó gi ca da his tó ria, mas isso ape nas para efe i to de
en ten di men to. De sor te que o con ce i to de
pré-história, co lo ca do de uma for ma, eu di ria, pre -
con ce i tu o sa, para os ín di os, não traz à luz a ver da de, 
o con te ú do da re a li da de dos ín di os, por que eles têm
um grau de de sen vol vi men to di fe ren te do nos so. E o
fato de se rem di fe ren tes não sig ni fi ca que se jam in -
fe ri o res. Aliás, exis te uma dis cus são mu i to for te, de
an tro pó lo gos, so ció lo gos, hu ma nis tas, de que não é
cor re to fa zer mos com pa ra ções en tre cul tu ras, por -
que as cul tu ras são di fe ren tes. Te mos de pen sar do
pon to de vis ta das sa tis fa ções que são pro pi ci a das
por es sas cul tu ras. Su po nha mos que a nos sa cul tu ra 
com ple xa, com uma ciên cia com ple xa, com uma tec -
no lo gia com ple xa, nos dê um de ter mi na do grau de
sa tis fa ção. E, no nos so pon to de vis ta, a ciên cia e a
tec no lo gia das po pu la ções tra di ci o na is pos sam pa -
re cer sim ples, não com ple xas, po rém, na re a li da de,
tra ze rem um grau de sa tis fa ção para es sas co mu ni -
da des. Assim, não po de mos com pa rar cul tu ras,
como se uma fos se su pe ri or e a ou tra, in fe ri or. O de -
se jo de ser in cor po ra do tem de par tir dos ín di os. É
cla ro que não pode exis tir uma lei que pro í ba a eles o 
aces so à tec no lo gia, ao co nhe ci men to da so ci e da de



oci den tal. Deve isso ser um di re i to e não uma obri ga -
ção, para que eles se jam as si mi la dos pela nos sa
cul tu ra. Qu e ro dis cor dar de V. Exª por que, do pon to
de vis ta so ci o ló gi co e an tro po ló gi co, as co mu ni da -
des in dí ge nas têm o di re i to de ter os seus ter ri tó ri os
tra di ci o nal men te re co nhe ci dos, de mar ca dos e cons -
ti tu ci o nal men te le gi ti ma dos por lei; têm o di re i to de
re pro du zir sua cul tu ra nos seus as pec tos mais di ver -
si fi ca dos de tec no lo gia, de es pi ri tu a li da de, de sis te -
ma de go ver nan ça – elas têm um sis te ma de go ver -
nan ça. A nós cabe o res pe i to à di fe ren ça. Não po de -
ría mos ja ma is di zer que o fato de al guns op ta rem por 
con ti nu ar re pro du zin do a sua cul tu ra os con de na ria
a vi ver na pré-história. Até por que o con ce i to de
pré-história tal vez se apli que ape nas do pon to de
vis ta de fa zer mos aqui uma ca ri ca tu ra. São re a li da -
des his tó ri cas so ci al men te di fe ren tes. Eu sei que V.
Exª é um ad vo ga do com pe ten te e co nhe ce to das es -
sas te ses que aca bo de men ci o nar, mas, já que dis -
se que eu ia dis cor dar an tes da con clu são do seu ra -
ci o cí nio, eu que ro aqui gri far essa dis cor dân cia.
Com pre en do que as po pu la ções in dí ge nas têm o di -
re i to de le var o seu pro ces so de de sen vol vi men to, a
evo lu ção do seu de sen vol vi men to para o rumo que
sua his tó ria per mi tir. É cla ro que, em al guns ca sos,
isso não será mais pos sí vel, por que a in ter fe rên cia
da cul tu ra oci den tal bar rou esse pro ces so.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre Se -
na do ra Ma ri na Sil va, em pri me i ro lu gar, eu ja ma is
dis se que era con tra a re ser va. Pelo con trá rio, en fa ti -
zei e gri fei que sou a fa vor de las. Em se gun do lu gar,
ja ma is com pa rei cul tu ras. Mas não pos so con cor dar
com uma vi são equi vo ca da que, ao mes mo tem po
em que quer pre ser var os ín di os, le ve-os ao ex ter mí -
nio.

Po de ria aqui ci tar al guns exem plos, mas vou fi -
car ape nas com um: a na ção Ka ri pu na, que, se gun -
do os pri me i ros re gis tros exis ten tes, no prin cí pio do
sé cu lo, quan do da aber tu ra da es tra da Ma de i -
ra-Mamoré, ul tra pas sa va a al guns mi lha res de in di -
ví du os. Nin guém fez um re cen se a men to para sa ber
se eram 5.300 ou 3.200, mas fa le mos em ter mos de
al guns mi lha res, como te nho re fe rên cia. O que acon -
te ceu? De po is de tan tos re ve ses, foi ins ti tu í da in clu -
si ve uma re ser va, que data do prin cí pio do sé cu lo
XX. 

Hoje, da es pé cie, res tam 12 in di ví du os. E o que 
se fez? De i xa ram o ín dio aban do na do à pró pria sor -
te. Não há mais há bi tat na tu ral. É evi den te que, se
hou ves se o há bi tat na tu ral, se não hou ves se a in ter -
fe rên cia da pre sen ça do bran co, eles pode ri am ter

so bre vi vi do. Como eu es ta va exa ta men te acen tu -
an do, ha via um pro ces so pro gres si vo de apri mo ra -
men to cul tu ral e tec no ló gi co. 

Qu al quer um que ve ri fi car vai en con trar na his -
tó ria ar te fa tos e pro du ções ar tís ti cas que de mons -
tram que os ín di os de ti nham um es tá gio bem mais
apri mo ra do. Não di ria que es ta vam ao nos so gos to
oci den tal, mas ao gos to da cul tu ra tí pi ca. E cada
cul tu ra tem re fe rên ci as de su ti le za, de pro gres so e
de apri mo ra men to. 

Ora, o que se ve ri fi cou é que, ao lon go des se
tem po, o ín dio, em ra zão de ter per di do o seu há bi tat
pra ti ca men te des de o prin cí pio da ocu pa ção des sas
re giões, como se deu na Ama zô nia, en trou em um
pro ces so in vo lu ti vo. E, hoje, o que me pre o cu pa é
que essa vi são equi vo ca da está le van do ao ex ter mí -
nio. E ao ex ter mí nio mes mo. Po de ria ci tar o exem plo
da na ção Uru-Eu-Wau-Wau, que, no mo men to em
que foi con ta ta da, con ta va com cer ca de 150 in di ví -
du os. Uma par te iso lou-se e está em pro ces so de ex -
ter mí nio. Ou tra par te or ga ni zou-se no sen ti do in clu -
si ve de pro du zir e, hoje, já tri pli cou o seu nú me ro em
um cur to es pa ço de tem po. 

É isto que nós pre ci sa mos: for ne cer as con di -
ções. Pois não adi an ta os Ka ri pu nas te rem mais de
260 mil hec ta res de re ser va – e eu não que ro re du zir
nem um pe da ço – e, hoje, te rem doze in di ví du os
mor ren do à mín gua, por fal ta de as sis tên cia mé di ca.
Vejo que a Fu nai está des pro vi da de to dos e qua is -
quer re cur sos para dar o mí ni mo de as sis tên cia.

Não se pode mais ter uma vi são que não per mi -
ta ao ín dio en con trar um ca mi nho da in te gra ção, no
sen ti do de pro pi ci ar os me i os de so bre vi vên cia. É
cla ro que eles já fo ram cons pur ca dos por uma ci vi li -
za ção, que não pode ser ava li a da como me lhor ou
pior, mas que ofe re ça à pes soa hu ma na con di ções
de so bre vi vên cia. E todo pro ces so que leva à des tru -
i ção é per ver so, é de su ma no, é con trá rio aos in te res -
ses do ín dio na sua es sên cia.

É por isso que eu vejo, hoje, um es for ço bru tal,
por exem plo, do ser ta nis ta Sid ney Pos su e lo, a quem o 
Bra sil deve uma re ve rên cia su pre ma, pelo tra ba lho
que faz de con ta tar os ín di os iso la dos. Mas as sim que 
o con ta to é fe i to e a pa ci fi ca ção é con su ma da, de i -
xam-nos em um pro ces so de in te gra ção que não é
cor re to, que é con trá rio à pró pria so bre vi vên cia e,
as sim, os ín di os pas sam por um pro ces so de des tru -
i ção.

E aí, tal vez, a mi nha dis cor dân cia de quem quer
que seja no sen ti do de que se deve ofe re cer a es ses
po vos a pos si bi li da de de so bre vi ve rem. Eles não po -



dem ser pe ças vi vas de mu seu, en cer ra dos nas re ser -
vas. Têm que apro ve i tar os re cur sos des sas re ser vas
para vi ve rem den tro de pa drões que o mun do e que
eles que rem vi ver. 

Po de ria di zer a V. Exª que, pas san do por essa al -
de ia, sen ti uma ca rên cia ab so lu ta, por que eles não
pro du zem mais à moda pri mi ti va, que rem con su mir
os pro du tos do co mér cio e da in dús tria dos ci vi li za -
dos, como açú car, sal, es pin gar da para ca çar, mu ni -
ção para a arma fun ci o nar. E não obs tan te te rem
uma ri que za imen sa, eles não de têm nada e não têm 
uma or ga ni za ção ca paz de produ zir aqui lo que é es -
sen ci al para sua so bre vi vên cia. E o des ti no é o ex ter -
mí nio. É essa po lí ti ca equi vo ca da que não po de mos
per mi tir, por ra zões as mais va ri a das. Não po de mos
per mi tir que, cada vez mais, cres ça esse pro ces so de
anu la ção dos po vos in dí ge nas. 

É essa ques tão, Sr. Pre si den te, que que ro tra zer
ao de ba te, e um de ba te pro fun do. Mas, nes te mo -
men to, que ro de i xar à dis po si ção des ta Casa al guns
do cu men tos que re pu to im por tan tes para a re fle xão
so bre a ma té ria.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Amir Lan do, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V. Exª
com prazer, Se na dor José Fo ga ça.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Amir Lan do, pen so que o tema que V. Exª traz é mu i to
can den te, vivo e per ma nen te men te po lê mi co na vida
cul tu ral e po lí ti ca des te País. Na Assem bléia Na ci o nal 
Cons ti tu in te, da qual fui um dos in te gran tes, não cre io
que te nha ha vi do um as sun to mais po lê mi co, mais
emo ci o nal e en vol ven te. Eu me en vol vi pro fun da men -
te nessa ques tão re la ti va men te à po lí ti ca in dí ge na,
por que nós tí nha mos que de fi nir uma vi são des sa po -
lí ti ca, da con di ção do in dí ge na no País. E cre io que
aqui lo que a Cons ti tu i ção pre viu e es ta be le ceu foi,
den tro do qua dro de re a li da de bra si le i ra, um mí ni mo
fun da men tal men te ace i tá vel e ra zoá vel. Mas V. Exª e
a Se na do ra Ma ri na Sil va têm uma ex pe riên cia de re -
gião ama zô ni ca que eu não te nho. Mi nha ex pe riên -
cia é do Rio Gran de do Sul, onde exis te uma re ser -
va, a Re ser va Ka in gang. Nas an dan ças que nós,
po lí ti cos, so mos obri ga dos a fa zer pelo in te ri or do
Rio Gran de do Sul, mu i tas ve zes cru za mos essa re -
ser va – por que há es tra das que a atra ves sam –
que, aliás, V. Exª deve co nhe cer por que nas ceu em
Mar ce li no Ra mos, que não é, se não en ga no, mu i to
dis tan te. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com
vín cu los em Ijuí e Cam po Novo, aque la re gião. 

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Exa ta -
men te. V. Exª tem ori gem tam bém na que la re gião.
Andan do por ali, acom pa nha do de uma pes soa
que tam bém par ti ci pa va da que la cam pa nha, da -
que le ro te i ro, pelo in te ri or do Rio Gran de do Sul,
sa ía mos de uma área ex tre ma men te pro du ti va,
de pe que nos e mé di os agri cul to res, que cer ca va
aque la re gião. Qu an do en tra mos na re ser va
indíge na, foi um cho que cul tu ral para esse com -
pa nhe i ro, por que o solo es ta va to tal men te in fér -
til e im pro du ti vo. As ca sas, com pa drões tí pi cos
da ci vi li za ção bran ca – ale mã e ita li a na -, que en -
vol vem essa re ser va, ga nha vam, as sim, ca rac te -
rís ti cas de pa lho ças. Por tan to, mu i to mais em po -
bre ci das, do pon to de vis ta da nos sa con cep ção de 
ri que za. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor José Fo ga ça, per mi ta-me in ter rom pê-lo para
pror ro gar a ses são por pou cos mi nu tos, a fim de
que V. Exª pos sa con clu ir o seu apar te, o Se na dor
Amir Lan do, o seu dis cur so, e para que a Sena do ra 
Ma ri na Sil va, por al guns mi nu tos – não mu i tos,
por que che ga mos ao fi nal da nos sa ses são -,
pro nun cie o seu dis cur so. 

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. Se rei o mais bre ve pos -
sí vel. Eu es ta va nar ran do a V. Exª que tive, por
par te des sa pes soa que me acom pa nha va, uma
re a ção ne ga ti va. Ele dis se: “Mas como? Isso é tão 
ruim as sim? Por que os ín di os são tão po bres”?
Ten tei mos trar a ele que não de ve ría mos fa zer
com pa ra ções cul tu ra is, pre es ta be le cer con ce i tos
de po bre za e ri que za e nem se quer afir mar que a
vida de uns é me lhor que a de ou tros. Há con di ci o -
na men tos e cul tu ras que pre ci sam ser res pe i ta -
das; há con cep ções de fe li ci da de, de bem-estar e
de li ber da de que de vem ser pre ser va das, man ti -
das e res pe i ta das na sua in to ca bi li da de. Pro cu rei, 
en tão, de fen der o fato de que a re ser va ka i gang
pre ci sa ser man ti da, e a de mar ca ção de ter ras
tem que ser res pe i ta da. No en tan to, Se na dor
Amir Lan do, tam bém en ten do que se tra ta de
uma ques tão de de fe sa, algo cha ma do ins tru -
men tos de defesa da cul tu ra in dí ge na, que não sei 
se aqui lo que pro pi ci a mos na Cons ti tu in te seja ca -
paz de dar por si mes mo. Ou seja, a sim ples de -
mar ca ção de ter ras e o prin cí pio do re ser va ci o nis -
ta, por si só, são su fi ci en tes para essa idéia fun da -
men tal da pre ser va ção do res pe i to à li ber da de, da
pre ser va ção e ma nu ten ção da cul tu ra in dí ge na?
Aí é que está! A per gun ta que se deve fa zer é a se -



guin te: a po lí ti ca que está em an da men to no País
per mi te o cres ci men to, o aper fe i ço a men to, a pre -
ser va ção cul tu ral, a ca pa ci da de de de fen der o seu
meio de vida e de am pli ar os seus mé to dos de so -
bre vi vên cia no âm bi to das con di ções que lhe são
ga ran ti das? Ou qua is são os re sul ta dos e as con -
se qüên ci as des sa po lí ti ca in di ge nis ta? Ela tem le -
va do e au men ta do a cor rup ção e a de gra da ção,
pelo ho mem bran co, de al gu mas uni da des tri ba is?
Ela tem en fra que ci do a sua ca pa ci da de e a sua
uni da de tri bal e cul tu ral? Tem en fra que ci do ou for -
ta le ci do? Essa é a per gun ta que se tem que fa zer.
Tem per mi ti do uma li nha de con ti nu i da de his to ri -
ca men te vá li da para as na ções in dí ge nas? Tem
per mi ti do que haja uma con ti nu i da de e ex pan são
das fa mí li as e das tri bos ou tem pro vo ca do uma re -
du ção cri mi no sa des sas po pu la ções? Essa é a
per gun ta que se tem que fa zer como um todo so -
bre a po lí ti ca in di ge nis ta vi gen te no País. E, mu i tas 
ve zes, es sas res pos tas são dú bi as e não são tão
sim ples como pen sa mos, a pon to de po de rem ser
da das com um sim ples dis cur so pre ser va ci o nis ta.
Pro ver o ín dio com os ins tru men tos de de fe sa da
sua cul tu ra tal vez não seja ape nas iso lá-lo. Há
algo mais a fa zer. Eu, que sou do Rio Gran de do
Sul, não te nho essa res pos ta e não sou um es pe ci -
a lis ta na ques tão in di ge nis ta, em bo ra tão pre o cu -
pa do des de que esse tema aflo rou com tan ta for ça
na Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te. Mas que ro
di zer a V. Exª que, de cer ta for ma, a pre o cu pa ção
de V. Exª não é des ca bi da. Ou seja, o ide al é não
con ta tar os ín di os; é per mi tir-lhes a vida pura, sã e
a sua con ti nu i da de ab so lu ta men te in to cá vel no
seu di re i to uni ver sal. Po rém, quan do esse con ta to
já exis te – e aí falo dos Ka i gang, no Rio Gran de do
Sul, que ado e cem e mor rem -, qua is são os seus
ins tru men tos de de fe sa? Não te nho essa res pos ta, 
Se na dor! Qu a is são os ins tru men tos de de fe sa
que po de mos lhes dar sem, ao mes mo tem po, aju -
dar a des truí-los? Por que, mu i tas ve zes, o con ta to
hu ma no, o con ta to en tre es sas duas con cep ções
cul tu ra is e dis rít mi cas – com rit mos di fe ren tes, em -
bo ra am bas hu ma nas – é pos sí vel le var à de gre da -
ção, à con ta mi na ção, à do en ça, en fim, à des tru i -
ção. Ao mes mo tem po, o con ta to hu ma no pode ser 
uma for ma de de fe sa. É uma res pos ta di fí cil de se
dar, e cre io que o que V. Exª está fa zen do é uma
pro fun da, am pla e cri te ri o sa re fle xão que me re ce o 
nos so re co nhe ci men to. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre
Se na dor José Fo ga ça, o apar te de V. Exª en ri que -
ce so bre mo do esta mi nha in ter ven ção, o le van tar
des sa ques tão. Não te nho res pos tas, mas é exa ta -
men te o que me pre o cu pa. 

Qu an do V. Exª traz à cena o af fa ir ka i gang,
está exa ta men te re fle tin do esse li mi te. Não há
mais como so bre vi ver à cul tu ra, por que eles es tão
in se ri dos em ou tro há bi tat, que não é mais o de les.
E é isso o que pro cu rei des de o iní cio, que o há bi tat 
na tu ral – o nos so ide al, quan do se pen sa em ín dio
– es ti ves se pre ser va do ple na men te e que ti ves se
uma opor tu ni da de de pro gre dir e de al can çar o
auge da sua cul tu ra den tro das pos si bi li da des de
de sen vol vi men to na tu ral, mas isso aca bou. Eu dis -
se exa ta men te isso. Des de que o bran co do mi nou
os rios, os ín di os fo ram obri ga dos a se iso lar, e, no
pe río do da mi gra ção, – sem pre mais para o in te ri or 
-, fo ram de i xan do atrás de si as con quis tas re a li za -
das até aque le mo men to.

A ten dên cia é um pro ces so evo lu ti vo per ma -
nen te. Aí, o ge no cí dio; aí, a au to des tru i ção; aí, a
pre o cu pa ção, mais do que nun ca, de bus car mos
uma for ma de se pos si bi li tar a so bre vi vên cia, por -
que não se pode di zer que en cer rá-los nas re ser -
vas e aqui fi car mos com a cons ciên cia tran qüi la,
com a cons ciên cia de al guém que vai ao ce mi té rio
para o sono eter no, seja uma so lu ção. O que se faz
aqui é essa com pa ra ção. Encer rá-los nas re ser vas
é mu i to pou co, de i xá-los mor rer à mín gua, quan do
dis põem de re cur sos imen sos para a sua sobrevi -
vên cia e de sen vol vi men to.

Dei como exem plo tam bém esse ramo, exa ta -
men te o dos Uru-Eu-Wau-Wau, que hoje já tri pli ca -
ram a po pu la ção e que es tão vi ven do den tro de
uma op ção pes so al. Nin guém im pôs nada, nin -
guém pode im por nada. Te mos que res pe i tar a li -
ber da de do ín dio. 

Te mos que ve ri fi car que, do je i to que as co i -
sas es tão en ca mi nha das, que ren do ou não, nos
nos sos so nhos, nas nos sas fan ta si as, es ta mos le -
van do ao ex ter mí nio os po vos in dí ge nas. 

Essa é a mi nha tris te con clu são e en cer ra o
meu dis cur so de hoje, para re i ni ciá-lo com um lon -
go de ba te em ou tra opor tu ni da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is. 

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Qu e ro agra de cer a V. Exª por ser com pla cen te co mi -
go no que diz res pe i to ao tem po. Com pre en do que já
ul tra pas sa mos o pe río do re gi men tal. 

Qu e ro ape nas fa zer um bre ve re gis tro so bre um
pro je to de mi nha au to ria, apro va do na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, que es ta be le ce a obri ga to ri e -
da de de o SUS for ne cer, além de pas sa gens, hos pe -
da gem e ali men ta ção para as pes so as que ne ces si -
tem de tra ta men to fora do do mi cí lio, bem como para
seus acom pa nhan tes, por com pre en der que a ma i o -
ria de las não dis põe dos re cur sos ne ces sá ri os.

A fi lo so fia do SUS é a de que es sas pes so as, ao
se rem re ti ra das de seu do mi cí lio para tra ta men to
numa uni da de mais com ple xa, não ne ces si ta ri am
des se apo io, pois se ri am in ter na das em um hos pi tal.
No en tan to, elas não têm como vi a jar do Acre, do To -
can tins ou de Ro ra i ma sem um acom pa nhan te, prin -
ci pal men te se es ti ve rem em es ta do gra ve ou se fo rem 
cri an ças ou pes so as com de fi ciên cia fí si ca, pois ne -
ces si tam de apo io nos seus des lo ca men tos. Então, o
Sis te ma Úni co de Sa ú de, uma con quis ta da Cons ti tu i -
ção Fe de ral de 1988, que tem uma fun ção res ga ta do -
ra do tra ta men to hu ma ni tá rio para os do en tes e que
bus ca a uni ver sa li za ção des se tra ta men to, peca por
não vi a bi li zar os me i os para que o pa ci en te seja aten -
di do fora de seu do mi cí lio, quan do ne ces sá rio. 

Te mos um sis te ma que fun ci o na da se guin te
ma ne i ra: os pos tos ou cen tros de sa ú de re a li zam a
ação bá si ca, iden ti fi can do os pa ci en tes e en ca mi -
nhan do-os para as uni da des de re fe rên cia nos Esta -
dos. Nes tas, são fe i tos os di ag nós ti cos e, caso iden ti -
fi que-se a exis tên cia de cân cer, pro ble mas car día cos
ou re na is, em que são ne ces sá ri os trans plan tes, es -
ses pa ci en tes são trans fe ri dos para as uni da des de
alta com ple xi da de, que, na ma i o ria das ve zes, lo ca li -
zam-se nos gran des cen tros, como São Pa u lo. Em
Bra sí lia, exis te o Hos pi tal Sa rah Ku bits chek, que ofe -
re ce tra ta men to na área de or to pe dia. Go iâ nia tam -
bém re ce be mu i tas pes so as pro cu ran do esse tipo de
tra ta men to, mas, in fe liz men te, na ma i o ria dos ca sos a 
si tu a ção des ses pa ci en tes é pre cá ria. 

Para V. Exª ter uma idéia, no meu Esta do, de -
pen dem des se tipo de tra ta men to apro xi ma da men te
tre zen tos pa ci en tes por mês. Se con si de rar mos que
es sas pes so as ge ral men te de pen dem de acom pa -
nhan te, con clu i re mos que, men sal men te, se is cen tas

pes so as ne ces si tam se des lo car para ou tros Esta dos
da Fe de ra ção. Isso cor res pon de a apro xi ma da men te
sete mil pes so as por ano.

O meu pro je to, as sim, ten ta dar os me i os para
que es sas pes so as pos sam dis por des ses aten di -
men tos mais com ple xos. 

No meu Esta do, é tão gran de o nú me ro de pes -
so as nes sa si tu a ção, que foi cri a da uma as so ci a ção
de por ta do res de do en ças que ne ces si tam de tra ta -
men to fora do do mi cí lio. O Go ver no do Acre tem pro -
cu ra do aju dá-las e es tu da a pos si bi li da de de lhes ofe -
re cer ca sas de apo io e, tal vez, uma aju da de cus to.
No en tan to, um Esta do po bre como o meu não tem
como fa zer esse aten di men to e, de acor do com a fi lo -
so fia do SUS e o que foi apro va do pela Cons ti tu i ção
de 1988, pro vi den ci ar-lhes os re cur sos para um tra ta -
men to dig no.

Eu mes ma já fui usuá ria de tra ta men to fora do
do mi cí lio quan do pe guei he pa ti te, em 1979, e tive que 
ir até São Pa u lo. D. Mo a cir, que era um ho mem ge ne -
ro so e ca ri do so, en ca mi nhou-me para o Hos pi tal São
Ca mi lo, onde fui tra ta da de gra ça. Em se gui da, en -
con trei uma as sis ten te so ci al que me co lo cou na sua
casa mes mo sem me co nhe cer, em bo ra fos se uma jo -
vem de ape nas de ze no ve anos, mas a ma i o ria das
pes so as não têm a mes ma sor te e fi cam pe ram bu lan -
do, pe din do aju da em hos pe da gens ina de qua das. Um 
dia des ses, um pa dre te le fo nou-me di zen do que ti nha
uma fa mí lia em ba i xo de um vi a du to. 

A Re pre sen ta ção do Acre tem dado apo io com
hos pe da gem e pen são para es sas pes so as, mas isso 
é in su fi ci en te e essa de fi ciên cia só po de rá ser sa na da 
com a apro va ção des se pro je to, con for me já ocor reu
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
com re la tó rio do Se na dor e mé di co Lú cio Alcân ta ra.
Espe ro que a Co mis são de Assun tos So ci a is o apro -
ve o quan to an tes, as sim como a Câ ma ra dos De pu -
ta dos, para que esse ins tru men to be ne fi cie os por ta -
do res de do en ças que ne ces si tam de tra ta men to fora
do do mi cí lio. 

No meu Esta do, na pró xi ma sex ta-feira, te re mos 
uma re u nião, por que no Acre te mos ca sos mu i to gra -
ves de he pa ti te dos ti pos ”b“ e ”c“, além de pes so as
por ta do ras de do en ças car día cas, cân cer e do en ças
re na is.

Agra de ço a to le rân cia do Se na dor Edi son Lo -
bão, sem pre mu i to com pla cen te com os meus ape los
para fa zer meus re gis tros, mes mo sen do a úl ti ma ora -
do ra des ta sex ta-feira e já ul tra pas san do o tem po re -
gi men tal. 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.
Se na do res Car los Be zer ra, João Alber to Sou za, Luiz
Otá vio, Iris Re zen de, Ma u ro Mi ran da e Car los Pa tro -
cí nio 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. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os Go ver nos do
Bra sil e dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca as si na ram,
em 18 de abril de 2000, o ACORDO SOBRE
SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS RELACIONADAS
À PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA NOS LANÇAMENTOS A PARTIR DO
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA.

A mo ti va ção for mal do ACORDO con si de ra: ex -
pan dir a bem su ce di da co o pe ra ção re a li za da sob a
égi de do Acor do-Quadro en tre Bra sil e Esta dos Uni -
dos so bre a Co o pe ra ção nos Usos Pa cí fi cos do Espa -
ço Exte ri or; a po lí ti ca es ta be le ci da pelo Go ver no do
Bra sil de pro mo ver o uso co mer ci al do Cen tro de Lan -
ça men to de Alcân ta ra; o com pro mis so com os ob je ti -
vos de não-proliferação e con tro le de ex por ta ção con -
tem pla do nas Di re tri zes do Re gi me de Con tro le de
Tec no lo gia de Mís se is.

Os con si de ran da do ACORDO afir mam ain da
que: Acre di tan do que a co la bo ra ção con ti nu a da na
pro mo ção de seus in te res ses mú tu os con cer nen tes à 
pro te ção de tec no lo gi as avan ça das po de ria ser vir
como uma re a fir ma ção do de se jo co mum de de sen -
vol ver ain da mais a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi -
ca e a co o pe ra ção en tre suas res pec ti vas em pre sas
afins do se tor pri va do.

O ob je ti vo bá si co do ACORDO, con for me es ta -
be le ci do no Arti go I, é evi tar o aces so ou a trans fe rên -
cia não au to ri za dos de tec no lo gi as re la ci o na das com
o lan ça men to de Ve í cu los de Lan ça men to, Espa ço na -
ves por meio de Ve í cu los de Lan ça men to Espa ci al ou
Ve í cu los de Lan ça men to e Car gas Úte is por meio de
Ve í cu los de Lan ça men to a par tir do Cen tro de Lan ça -
men to de Alcân ta ra. 

Tra ta-se de as sun to de alta re le vân cia po lí ti ca e
es tra té gi ca, que en vol ve mu i ta dis cus são, em de cor -
rên cia de vá ri as cláu su las que im pli ca ri am uma par ti -
ci pa ção do Bra sil em con di ções de in fe ri o ri da de e de -
pen dên cia dos Esta dos Uni dos.

São mu i tas as crí ti cas exis ten tes so bre os as -
pec tos ne ga ti vos cons tan tes des se ACORDO, en vol -
ven do o meio am bi en te, a des tru i ção da cul tu ra, do
modo de vida e da eco no mia dos an ti gos mo ra do res

da área, com gra ves re per cus sões so ci a is, eco nô mi -
cas, po lí ti cas e an tro po ló gi cas.

O ACORDO tam bém apre sen ta sé ri os ris cos de 
que bra da so be ra nia na ci o nal e de i xa de aten der a
um prin cí pio bá si co do Di re i to Inter na ci o nal: o da re ci -
pro ci da de, pois se ria im pro vá vel que os Esta dos Uni -
dos ad mi tis sem em seu ter ri tó rio o in gres so de ma te -
ri al não vis to ri a do pela Alfân de ga es ta du ni den se ou a 
re ser va de uma área pri va ti va para ou tro país uti li zar
com to tal con tro le, mes mo que tem po ra ri a men te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de 
nas Con si de ra ções ini ci a is o ACORDO men ci o nar
uma re a fir ma ção do de se jo co mum de de sen vol ver
ain da mais a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e a
co o pe ra ção en tre suas res pec ti vas em pre sas afins
do se tor pri va do, não exis te qual quer ga ran tia de que
esse ob je ti vo será cum pri do.

Tra ta-se, efe ti va men te, de uma in con gruên cia
en tre os ob je ti vos pro cla ma dos e as re a li za ções pre -
ten di das com o ACORDO.

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
está, na re a li da de, alu gan do ao Go ver no dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca uma Base de Lan ça men to de Fo -
gue tes, abrin do mão de mu i tas prer ro ga ti vas ine ren -
tes à so be ra nia e à in de pen dên cia.

O Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra, por sua
lo ca li za ção três gra us ao sul da li nha do Equa dor,
ocu pa uma po si ção es tra té gi ca fa vo rá vel, o que pos -
si bi li ta uma re du ção de cus tos de lan ça men to de fo -
gue tes em até 30% ou um au men to de car ga útil des -
ses ve í cu los es pa ci a is.

Isso re pre sen ta uma gran de van ta gem em ter -
mos de con cor rên cia com ou tros cen tros mun di a is de
lan ça men to de ve í cu los es pa ci a is.

A re vis ta Épo ca, do dia 7 de maio de 2001, pu -
bli ca ma té ria cujo tí tu lo é mu i to ex pres si vo: Encla ve
ian que no Ma ra nhão, em que afir ma que: ”Alcân ta ra
cus tou US$300 mi lhões ao Te sou ro Na ci o nal. Há um
ano está sob o con tro le ab so lu to do go ver no dos
Esta dos Uni dos, em tro ca de um alu guel anu al de
US$40 mi lhões.... O acor do as si na do es ta be le ce a
ne ces si da de de au to ri za ção pré via dos EUA para
aces so, uso e qual quer tipo de ati vi da de em Alcân ta ra 
– do in gres so de téc ni cos bra si le i ros à sim ples des -
car ga de ca mi nhões. Pro í be até mes mo a vis to ria da
Re ce i ta Fe de ral nos con têi ne res com equi pa men tos,
que che gam la cra dos. O cen tro tem qua se o do bro do
ta ma nho da Baía de Gu a na ba ra. Na prá ti ca tor nou
um en cla ve mi li tar ame ri ca no ao sul do Equa dor“.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de fen de -
mos a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca en tre Bra sil 



e Esta dos Uni dos, mas não nos ter mos des se ACORDO 
SOBRE SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS, em que 
o Bra sil fica na con di ção su bal ter na de um mero alu -
ga dor de seu ter ri tó rio e de sua so be ra nia.

A lon ga tra di ção de co o pe ra ção e ami za de en tre 
Bra sil e Esta dos Uni dos, que se in ten si fi cou prin ci pal -
men te du ran te e após a II Gu er ra Mun di al, quan do lu -
ta mos jun tos, não me re ce esse tipo de acor do em que 
não há re ci pro ci da de nem, tam pou co, equi lí brio em
suas cláu su las.

De fen de mos uma po lí ti ca jus ta, sé ria e equi li -
bra da en tre Bra sil e Esta dos Uni dos, como deve ser
en tre pa í ses ami gos e in de pen den tes sem ali nha -
men tos au to má ti cos, sem sub ser viên cia e sem re la -
ções as si mé tri cas.

Por tudo isso, nos sa po si ção é con tra o
ACORDO SOBRE SALVAGUARDAS
TECNOLÓGICAS, em sua for ma atu al, pois não con -
tri bui para atin gir os ob je ti vos de de sen vol ver a co o -
pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca en tre os dois pa í ses
nem, tam pou co, para a me lho ria do bem-estar de
nos sa po pu la ção.

Estou con ven ci do de que o atu al ACORDO
SOBRE SALVAGUARDAS TECNOLÓGICAS não
será apro va do pelo Con gres so Na ci o nal, por con tra ri -
ar o in te res se na ci o nal e co lo car em ris co a so be ra nia 
na ci o nal.

Estou so li dá rio com as ma ni fes ta ções nes ses
sen ti do já fe i tas por emi nen tes mem bros do Con gres -
so Na ci o nal e digo NÃO ao acor do, como está.

Mas de cla ro por fi nal que pos so até ace i ta ria uma
re vi são des se ACORDO SOBRE SALVAGUARDAS
TECNOLÓGICAS, des de que se ga ran ta um tra ta -
men to jus to e eqüi ta ti vo, sem dis cri mi na ção nem as si -
me tria, nas re la ções en tre o Bra sil e o Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca. 

Era o que ti nha a di zer!
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão
das dro gas, não res ta dú vi da, é um dos mais gra ves
pro ble mas da atu a li da de, no mun do todo. É tema que
as sus ta go ver nos, ins ti tu i ções, fa mí li as e pes so as. É
as sun to que in te res sa e atin ge a to dos, par ti cu lar -
men te pais e pro fes so res, os que têm por es co lha de
vida pre pa rar o ci da dão de ama nhã.

Lê-se na im pren sa que a mais re cen te pre o cu -
pa ção do Go ver no bra si le i ro nes se cam po se vol ta
para o sur gi men to das me ta-anfetaminas, dro gas sin -
te ti za das em la bo ra tó rio, que, em bre ve, po de rão
subs ti tu ir a ma co nha, a co ca í na e a he ro í na. As me -

ta-anfetaminas se rão tam bém tema de dis cus são e
aler ta du ran te a Ter ce i ra Se ma na Na ci o nal Anti dro -
gas, aber ta no Bra sil no dia de ze no ve des te mês de
ju nho.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, não é mi -
nha in ten ção abor dar a ques tão das dro gas pe sa das,
das dro gas pro i bi das. Qu e ro ater-me a uma dro ga
leve e per mi ti da, ao ci gar ro, para lem brar al guns dos
sé ri os pro ble mas que esse pro du to oca si o na na sa ú -
de hu ma na.

No iní cio do mês de maio úl ti mo, a Orga ni za ção
Mun di al da Sa ú de re u niu, em Ge ne bra, 191 pa í ses
para dis cu tir uma con ven ção mun di al so bre o con tro le 
do uso do ta ba co. O ob je ti vo da Orga ni za ção Mun di al
da Sa ú de é che gar a 2003 com um tra ta do para re gu -
la men tar a pro du ção, o co mér cio, a dis tri bu i ção e a
pro mo ção do ta ba co no mun do.

Tra ta-se de um as sun to ex tre ma men te po lê mi -
co. Envol ve bi lhões de dó la res, es tru tu ras pro du ti vas
com tec no lo gia de pon ta e mi lha res de tra ba lha do res
que têm na pro du ção de fumo o seu sus ten to (no Bra -
sil, o se tor fu ma ge i ro em pre ga dois mi lhões e du zen -
tas mil pes so as). E para os go ver nos, é fon te de pró di -
gos im pos tos. 

O peso da pro du ção de fumo, em al guns pa í ses, 
é de par ti cu lar im por tân cia. No Zim bá bue, por exem -
plo, cor res pon de a trin ta por cen to do pro du to in ter no
bru to. O Bra sil, prin ci pal ex por ta dor mun di al de fo lhas
de fumo e o ter ce i ro ma i or pro du tor, de po is dos Esta -
do Uni dos e da Chi na, em 1999, fa tu rou um bi lhão de
dó la res com a ex por ta ção. O ta ba co, en tre nós, é res -
pon sá vel por um por cen to do pro du to in ter no bru to
anu al.

A pre o cu pa ção da Orga ni za ção Mun di al da Sa -
ú de fun da men ta-se em es ta tís ti cas que jus ti fi cam
suas ini ci a ti vas. Du ran te o Se gun do Encon tro Mun di al 
con tra o Cân cer, re a li za do em Pa ris no mês de fe ve re -
i ro des te ano, foi di vul ga do que, em 1904, um fran cês
em cada vin te mor ria de cân cer. Em 1984, um em
cada qua tro era vi ti ma do por esse mal e, em 1994, um 
em cada três. Nos de ma is pa í ses do mun do, anu al -
men te, são di ag nos ti ca dos nove mi lhões de no vos ca -
sos de cân cer e cin co mi lhões de pes so as mor rem
em con se qüên cia des sa en fer mi da de. Até 2020, ha -
ve rá vin te mi lhões de no vos ca sos de cân cer e uma
quan ti da de de mor tos da or dem de dez mi lhões, des -
tes, sete mi lhões nas na ções po bres, aba ti dos pelo
cân cer, fun da men tal men te pelo cân cer de pul mão, o
ma i or ca u sa dor de óbi tos. No Bra sil, o ta ba co sa cri fi -
ca apro xi ma da men te oi ten ta mil pes so as por ano.



As prin ci pa is ra zões para es sas fa ta li da des, de
acor do com os es pe ci a lis tas, são o au men to da ex -
pec ta ti va de vida e o ta ba gis mo.

Há no mun do cer ca de um bi lhão e cem mi lhões
de con su mi do res de ci gar ro. Com base nas ten dên ci -
as atu a is, em 2025, os fu man tes se rão um bi lhão e
se is cen tos mi lhões. O ma i or per cen tu al de cres ci -
men to do ta ba gis mo en con tra-se en tre as mu lhe res e
os jo vens, es pe ci al men te nos pa í ses em de sen vol vi -
men to, fe nô me no que, no en con tro de Pa ris, che gou a 
ser con si de ra do epi de mia. Aliás, na atu a li da de, nos
pa í ses de sen vol vi dos, o ta ba gis mo vem di mi nu in do, o 
que le vou a in dús tria a di ri gir sua aten ção para mer ca -
dos me nos de sen vol vi dos. Assim sen do, em bre ve, as 
na ções em de sen vol vi men to te rão cer ca de se ten ta
por cen to dos fu man tes do mun do. 

O re fle xo des sa si tu a ção no se tor da sa ú de é
pro fun do: anu al men te, são gas tos du zen tos bi lhões
de dó la res, dos qua is se ten ta bi lhões nos pa í ses em
de sen vol vi men to. 

Além do cân cer do pul mão, o uso pro lon ga do do 
ci gar ro apres sa o en ve lhe ci men to, em pa li de ce e en -
ru ga a pele. Se gun do pes qui sa di vul ga da pelo Novo
Jor nal Inglês de Me di ci na, a cada dez anos de uso de
ci gar ro, a pele tem um en ve lhe ci men to de, no mí ni mo, 
dois anos. Para Pa u lo Fe i to sa, in te gran te da Co mis -
são de Ta ba gis mo da So ci e da de Bra si le i ra de Pne u -
mo lo gia e Ti si o lo gia, ”... o ci gar ro con tri bui de for ma
de ci si va para a de te ri o ra ção do or ga nis mo hu ma no“.

De acor do com Ma u ri ce Tu bi a na, vi -
ce-presidente da Aca de mia de Me di ci na da Fran ça,
em de cla ra ção no Encon tro de Pa ris, ”che gou o mo -
men to no qual o pú bli co deve ace i tar a luta, e o ta ba -
gis mo deve ser algo so ci al men te con de ná vel. Con tra
o cân cer, anos de ex pe riên cia me fa zem pen sar ser a
pre ven ção o me lhor mé to do de com ba te, mas os da -
dos dis po ní ve is mos tram que a re du ção do con su mo
do ta ba co é tão di fí cil de ser con se gui da quan to o su -
ces so nas te ra pi as“. 

O Bra sil tem le gis la ção bas tan te rí gi da so bre a
ma té ria. Re fi ro-me, por exem plo à Lei n. 9.294, de 15
de ju lho de 1996. Por essa lei, ”é pro i bi do o uso de ci -
gar ros, ci gar ri lhas, cha ru tos, ca chim bos ou qual quer
ou tro pro du to fu mí ge ro, de ri va do ou não de ta ba co,
em re cin to co le ti vo, pri va do ou pú bli co, sal vo em área
des ti na da ex clu si va men te para esse fim, de vi da men -
te iso la da e com are ja men to con ve ni en te“. Nes ses
dis po si ti vos, in clu em-se as re par ti ções pú bli cas, hos -
pi ta is, pos tos de sa ú de, sa las de aula, bi bli o te cas, lo -
ca is de tra ba lho co le ti vo, sa las de te a tro e ci ne ma. 

É im por tan te, no en tan to, que se dê ma i or di vul -
ga ção a es ses dis po si ti vos. É fre qüen te o des res pe i to 
a essa lei, in clu si ve nos am bi en tes des ta Casa. Extre -
ma men te im por tan te para a ju ven tu de, eta pa em que
se co me ça a fu mar, a fim de que a cons ciên cia dos
ma le fí ci os do fumo con du za a von ta de a di re ci o nar
com por ta men tos e ati tu des, em res pe i to à pró pria sa -
ú de e à sa ú de dos não fu man tes.

Não será fora de con tex to, se a ques tão do con -
su mo de ci gar ro for tam bém lem bra da na Ter ce i ra Se -
ma na Na ci o nal Anti dro gas.

Mu i to obri ga do! 

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como mem bro da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le (CFC) des ta
Casa, foi com gran de in te res se que as sis ti à pa les tra
pro fe ri da pelo ilus tre Pre si den te do Tri bu nal de Con -
tas da União (TCU), Mi nis tro Hum ber to Gu i ma rães
Sou to, so bre os re sul ta dos que aque le ór gão vêm ob -
ten do na fis ca li za ção e no acom pa nha men to da apli -
ca ção dos re cur sos pú bli cos fe de ra is. 

São tão in ten sas as re la ções en tre o TCU e o
Con gres so Na ci o nal, que a Cons ti tu i ção Fe de ral diz,
no seu ar ti go 71, que ”o con tro le ex ter no, a car go do
Con gres so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do
Tri bu nal de Con tas da União“. Se gun do o cons ti tu ci o -
na lis ta Ga bri el De zen Ju ni or, o ca put des se ar ti go
”traz três in for ma ções: pri me i ro, o con tro le ex ter no é
de na tu re za po lí ti ca, ou po lí ti co-institucional; se gun -
do, o ti tu lar do con tro le ex ter no em âm bi to fe de ral é o
Con gres so Na ci o nal; ter ce i ro, o TCU atua como ór -
gão au xi li ar des se con tro le“.

Ou tro não é o pen sa men to do Mi nis tro Hum ber -
to Sou to ao con si de rar que, nas so ci e da des mo der -
nas, cabe ao Le gis la ti vo o con tro le da atu a ção dos
ges to res de re cur sos pú bli cos. É evi den te que essa
fis ca li za ção é com ple xa, daí a ne ces si da de de um ór -
gão au xi li ar para que o Con gres so Na ci o nal pos sa
exer cer com efi ciên cia essa fun ção, tão im por tan te no 
mun do atu al. 

Insis tin do nes sa te o ria, o Mi nis tro Hum ber to
Sou to lem brou as ca rac te rís ti cas das Con tro la do ri as
dos pa í ses an glo-saxões, de ca rá ter opi na ti vo na ava -
li a ção de de sem pe nho dos en tes pú bli cos. E fa lou so -
bre a im por tân cia dos Tri bu na is de Con tas da ma i o ria
dos pa í ses eu ro pe us, fis ca li za do res do de sem pe nho
dos agen tes pú bli cos e da le ga li da de de seus atos.
Ba se a do no tra ba lho por eles de sem pe nha do, a Co -
mu ni da de Eu ro péia (CE) ado tou mo de lo se me lhan te
para con tro le das fi nan ças co mu ni tá ri as. 



O Mi nis tro lem brou que o mo de lo ado ta do pelo
cons ti tu in te ori gi ná rio bra si le i ro, em bo ra ade qua do a
nos sa re a li da de po lí ti ca, ins ti tu ci o nal e cul tu ral, não
cons ti tui ga ran tia de uma fis ca li za ção ple na, por lhe
fal ta rem re cur sos hu ma nos e ma te ri a is à al tu ra das
ta re fas a se rem de sem pe nha das. Des ta cou essa ca -
rên cia men ci o nan do que a par ti ci pa ção do TCU no
Orça men to da União vem de cres cen do, ano a ano:
caiu de 0,07% em 1998 para 0,04% em 2001. 

Nes sa li nha de pen sa men to, o Mi nis tro lem bra
as ne ces si da des pre men tes do TCU, como me lho ria
de re mu ne ra ção para seus fun ci o ná ri os de ní vel su -
pe ri or; de sen vol vi men to do se tor de in for má ti ca que
ca re ce até de mi cro com pu ta do res; ver bas para mon -
ta gem de sis te mas de in for ma ção; equi pa men to que
per mi ta a uti li za ção co ti di a na dos sis te mas es tru tu ra -
is da Admi nis tra ção Pú bli ca, en tre ou tras. Sa na das
es sas di fi cul da des, será mais fá cil ao TCU con tro lar
ou seja ”ve ri fi car uma con du ta de um agen te pú bli co,
com pa rá-la com um pa drão le gal ou ope ra ci o nal, fa -
zer um ju í zo de va lor e, even tu al men te, de ter mi nar a
ado ção de me di das cor re ti vas e apli car san ções“.

Se gun do o Mi nis tro, não obs tan te es sas di fi cul -
da des, agra va das pe las atri bu i ções de cor ren tes da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o TCU tem tra ba lha -
do de for ma res pon sá vel, in clu si ve na in ves ti ga ção de 
de nún ci as e re pre sen ta ções que re sul ta ram em apro -
xi ma da men te 3.000 con de na ções por ir re gu la ri da des 
e no en vio de cer ca de 450 pro ces sos, nos exer cí ci os
de 2000 e 2001 ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para as 
me di das pe na is ca bí ve is.

Ou tros as pec tos im por tan tes das fun ções exer -
ci das pelo TCU con sis tem na fis ca li za ção de obras
pú bli cas e au di to ri as nas áre as de sa ú de, edu ca ção e 
meio am bi en te, cu jos re sul ta dos são en vi a dos sis te -
ma ti ca men te ao Con gres so Na ci o nal. Mo vi do pela
per cep ção da re la ção cus to/be ne fí cio ge ra da por
esse tipo de fis ca li za ção, o TCU cri ou uma Se cre ta ria
es pe ci a li za da na ava li a ção de pro gra mas e au di to ria
ope ra ci o nal, com a fi na li da de de co or de nar e sis te -
ma ti zar os es for ços do Tri bu nal na área. 

Sr. Pre si den te, no pro ces so das pri va ti za ções
das em pre sas es ta ta is e na con ces são de ser vi ços
pú bli cos, o TCU tem de sem pe nha do pa pel de re le vo
e con se gui do, mu i tas ve zes, re sul ta dos me lho res que 
os ini ci al men te pre vis tos pe los ór gãos go ver na men -
ta is. Nes se par ti cu lar, o Mi nis tro lem brou a atu a ção
do Tri bu nal na pri va ti za ção do IRB Bra sil Res se gu ros
S/A que re sul tou no au men to do pre ço mí ni mo de
ven da em cer ca de R$ 63 mi lhões, con se qüên cia da
cor re ção de im pro pri e da des nas ava li a ções pre li mi -

na res con tra ta das pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES). 

Ou tra atu a ção de des ta que do TCU, foi a ava li a -
ção fi nan ce i ra fe i ta por oca sião da pri va ti za ção do
Ban co do Esta do de São Pa u lo (Ba nes pa), quan do o
Tri bu nal, pre ma tu ra men te, iden ti fi cou ir re gu la ri da des
nos tra ba lhos de ava li a ção. Ten do exi gi do a apli ca ção
de mul ta pelo Ban co Cen tral a uma das em pre sas
ava li a do ras, o TCU, em tem po re cor de, che gou ao va -
lor mí ni mo de um bi lhão e oi to cen tos e cin qüen ta mi -
lhões que o Go ver no de ve ria re ce ber, pelo lote de ca -
pi tal vo tan te de 60% das ações, uma pro je ção do va -
lor to tal de R$ 5,8 bi lhões. A par tir daí, o TCU re co -
men dou ao Ban co Cen tral que con tra tas se, di re ta -
men te, no mí ni mo duas con sul to ri as para ava li a ções,
para as pos te ri o res pri va ti za ções de ban cos es ta du a -
is, com a fi na li da de de evi tar pro ble mas.

Tam bém nos le i lões do Sis te ma Te le brás, o TCU 
exer ceu pa pel pre pon de ran te, ao es ta be le cer o pre ço
mí ni mo de R$ 13,47 bi lhões. Os mi nis tros ao ana li sa -
rem o se gun do es tá gio da pri va ti za ção, que en glo ba -
va a ava li a ção eco nô mi co-financeira de cada uma
das 12 hol dings re sul tan tes da ci são da Te le brás, al -
te ra ram o pre ço mí ni mo su ge ri do pe los con sul to res,
jul gan do que ha vi am su bes ti ma do al guns itens da re -
ce i ta e su pe res ti ma do ou tros, como cus tos e des pe -
sas ope ra ci o na is. Nas pri va ti za ções das ban das C, D
e E da te le fo nia ce lu lar, os es tu dos do TCU fo ram de fi -
ni ti vos para me lho rar a ava li a ção fe i ta pela Ana tel e
re sul ta ram em um acrés ci mo de cer ca de R$ 1,6 bi -
lhão nos pre ços mí ni mos. O Tri bu nal con ti nua acom -
pa nhan do de per to a atu a ção das agên ci as re gu la do -
ras – Ana tel, ANP e Ane el, com a in ten ção de ve ri fi car 
a con du ta des sas en ti da des nos ser vi ços pres ta dos
ao con su mi dor. 

Algu mas de ci sões do TCU fo ram de ci si vas na
de ses ta ti za ção de ro do vi as fe de ra is. A fis ca li za ção no 
se tor, além de ser exer ci da so bre pe dá gi os, cu jos cál -
cu los de co bran ça cos tu mam ser ex ces si vos, abran -
ge tam bém a ve ri fi ca ção das ca u sas con tra tu a is
como o cum pri men tos das me tas fi xa das nos con tra -
tos de con ces são. O Tri bu nal con ti nua exa mi nan do
no vas con ces sões de es tra das fe de ra is, cu jos pro -
ces sos fo ram pa ra li sa dos por de ci são pre ven ti va do
TCU. A mes ma pos tu ra está sen do ado ta da em re la -
ção aos ”edi ta is de con ces são e per mis são nas áre as
de pe tró leo e ener gia elé tri ca, onde já fo ram fe i tas di -
ver sas su ges tões para tor nar trans pa ren te e com pe ti -
ti vo o me ca nis mo de ou tor ga“.

Em inú me ros ca sos a ação fir me e sé ria do TCU 
tem cor ri gi do er ros ou dis tor ções no sis te ma de pri va -



ti za ções. Entre eles po de mos lem brar: Usi mi nas e
Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão, em 1991; Pe tro -
qui sa; ma lha pa u lis ta.

De ci si vo tem sido o pa pel do TCU na fis ca li za -
ção dos ser vi ços pú bli cos que fo ram pri va ti za dos. O
Tri bu nal tem agi do em duas fa ses dis tin tas: no acom -
pa nha men to da ou tor ga e na ve ri fi ca ção da exe cu ção
do con tra to.

A ex pe riên cia po lí ti ca do Mi nis tro Hum ber to
Sou to faz com que ele exer ça com pro bi da de e dig ni -
da de a pre si dên cia do TCU, cri a do por Rui Bar bo sa
para con ser tar a Re pú bli ca. De po is de ter sido Ve re a -
dor em Mon tes Cla ros, De pu ta do Esta du al em Mi nas
Ge ra is, exer ceu, por vin te anos, o man da to de De pu -
ta do Fe de ral, ten do sido Pri me i ro Vi ce-Presidente da
Câ ma ra dos De pu ta dos, Vi ce-Líder e Lí der do Go ver -
no, pre si den te e mem bro de di ver sas co mis sões. Nos
dois úl ti mos anos em que es te ve no Con gres so, exer -
ceu a pre si dên cia da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so
Na ci o nal.

Gra ças a es sas ca rac te rís ti cas da per so na li da -
de do Mi nis tro Pre si den te do TCU, o Con gres so Na ci -
o nal está ten do aten di men to pri o ri tá rio no Tri bu nal,
po den do exer cer com ma i or efi ciên cia seu pa pel de
fis ca li za ção. O Mi nis tro tem pro cu ra do res pon der com 
ra pi dez às so li ci ta ções de au di to ria en ca mi nha das
pelo Par la men to. O re la tó rio de ati vi da des que era en -
vi a do tri mes tral men te ao Con gres so foi al te ra do a fim
de fa ci li tar os tra ba lhos das Co mis sões afe tas aos as -
sun tos tra ta dos no TCU. 

Apro ve i to para cum pri men tar o Mi nis tro Hum -
ber to Sou to pela bri lhan te ges tão no TCU, cu jos fru -
tos já se fa zem sen tir no tra ba lho con jun to da que le ór -
gão e do Con gres so Na ci o nal, bem como seus Mi nis -
tros, téc ni cos e fun ci o ná ri os.

Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi para mim uma gran -
de hon ra in te grar a De le ga ção Bra si le i ra que par ti ci -
pou da 25a Ses são Espe ci al da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, re a li za da em Nova York, en tre os
dias 6 e 8 de ju nho des te ano, para dis cu tir e ava li ar a
Agen da Ha bi tat bra si le i ra e re la tar a im ple men ta ção
dos com pro mis sos as su mi dos pelo Bra sil na Cú pu la
das Ci da des Ha bi tat II, que ocor reu em Istam bul em
1996.

Na oca sião, o che fe da de le ga ção do Bra sil, Mi -
nis tro Oví dio de Ange lis, Se cre tá rio Espe ci al de De -
sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
apre sen tou o Re la tó rio Na ci o nal, ela bo ra do pelo Co -

mi tê cri a do pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, do qual eu tive o pri vi lé gio de ser mem -
bro. A pre pa ra ção do re la tó rio bra si le i ro con tou com a 
par ti ci pa ção dos di fe ren tes seg men tos so ci a is e po lí -
ti cos do país. O in for me foi dis tri bu í do para to das as
de le ga ções pre sen tes e teve mu i to boa aco lhi da.
Para mi nha ale gria, é um re la to mu i to re pre sen ta ti vo
de um com pro mis so fir ma do e efe ti va men te cum pri -
do. Ao re no var esse com pro mis so, es pe ra mos uma
vez mais de mons trar a de ter mi na ção do Bra sil de se -
guir as ações em prol da me lho ria das con di ções de
vida de sua po pu la ção.

Se nhor Pre si den te, fo ram ex pres si vos os avan -
ços que ob ti ve mos des de a re a li za ção da Con fe rên -
cia so bre Assen ta men tos Hu ma nos em Istam bul, em
1996, em bo ra a re a li da de nos te nha en si na do que
com ba ter a po bre za, al can çar a jus ti ça so ci al e o
equi lí brio am bi en tal, com igual da de de opor tu ni da des 
para to dos os ci da dãos não é uma ta re fa fá cil.

Mes mo as sim, nes se pe río do au men tou a ex -
pec ta ti va de vida dos bra si le i ros e a taxa de mor ta li -
da de in fan til de cli nou, de 43 para 35 cri an ças com até
um ano de ida de por mil nas ci das vi vas. Esse é um
nú me ro bas tan te pró xi mo da taxa fi xa da pela ONU
para o ano 2000, que é de 33 cri an ças por mil nas ci -
das vi vas.

Esses são da dos elo qüen tes. Po rém, ain da fal ta
mu i to o que fa zer em di re ção à igual da de de opor tu ni -
da des para to dos, à me lho ria da qua li da de da edu ca -
ção e à cons tru ção da ci da da nia em todo o país, até
os lu ga res mais re mo tos. Nes se sen ti do, o Bra sil re i -
te rou o va lor da Agen da Ha bi tat, como nor te a do ra
dos es for ços em prol de as sen ta men tos hu ma nos
dig nos e mo ra dia ade qua da para to dos.

A Ses são Espe ci al ‘Istam bul+5’ teve seus tra ba -
lhos des do bra dos por um Co mi tê Ple ná rio, um Co mi -
tê Te má ti co por gru po de Con sul tas Infor ma is. Ao Ple -
ná rio e ao Co mi tê Te má ti co cou be as sis tir aos pro -
nun ci a men tos prin ci pa is dos Che fes das de le ga ções
no de ba te ge ral, nos qua is fo ram ex pos tas as ações
em pre en di das em cada país com vis tas ao cum pri -
men to dos ob je ti vos de fi ni dos na Agen da Ha bi tat.

Re a li za ram-se tam bém, por toda a ex ten são da
Ses são Espe ci al, inú me ros even tos pa ra le los, re u nin -
do re pre sen tan tes das di ver sas agên ci as in te res sa -
das das Na ções Uni das, de au to ri da des lo ca is, dos
me i os aca dê mi cos, de ONGs e de ma is in te gran tes de 
gru pos da so ci e da de ci vil dos pa í ses. Tais even tos
pos si bi li ta ram o de ba te e in ter câm bio de ex pe riên ci as 
e idéi as para além do es pa ço re ser va do às ne go ci a -
ções ofi ci a is.



A De cla ra ção que foi apro va da con subs tan cia,
por um lado, uma atu a li za ção dos com pro mis sos
cons tan tes da De cla ra ção de Istam bul e da Agen da
Ha bi tat e, por ou tro, a pro mes sa de ações fu tu ras
des ti na das a con cre ti zar, na área dos as sen ta men tos
hu ma nos, as me tas en car na das na De cla ra ção do
Mi lê nio.

A De cla ra ção lo gra con cen trar seu foco nos te -
mas que têm me re ci do e con ti nu a rão a me re cer cada
vez ma i or aten ção por par te da co mu ni da de in ter na -
ci o nal, numa si tu a ção em que mais da me ta de da hu -
ma ni da de hoje ha bi ta as ci da des. Entre es ses te mas
es tão er ra di ca ção da po bre za; ur ba ni za ção de fa ve -
las e re gu la ri za ção de as sen ta men tos in for ma is; e in -
ter de pen dên cia en tre a evo lu ção dos as sen ta men tos
hu ma nos e o de sen vol vi men to sus ten tá vel. 

Esses te mas es tão emol du ra dos pe los dois
com pro mis sos prin ci pa is da Agen da Ha bi tat: ha bi ta -
ção ade qua da para to dos e de sen vol vi men to sus ten -
tá vel dos as sen ta men tos hu ma nos num mun do em
ur ba ni za ção. A es tra té gia para per se gui-los está de li -
ne a da com base numa con tí nua des cen tra li za ção
dos pro ces sos de ci só ri os, res sal tan do-se a as sun ção 
de ma i o res res pon sa bi li da des pe las au to ri da des lo -
ca is e a cons ti tu i ção de par ce ri as en tre o se tor pú bli co 
e a so ci e da de ci vil.

A par ti ci pa ção da de le ga ção bra si le i ra em todo
o even to foi das mais in ten sas e di ver si fi ca das, como
era de se pre ver de sua atu a ção no Prep com II em
Na i ró bi, no Quê nia, em fe ve re i ro pas sa do. Essa pre -
sen ça se afir mou tan to pelo ele va do ní vel de re pre -
sen ta ção da de le ga ção e sua re pre sen ta ti vi da de em
ter mos de di ver si da de de in te gran tes, com re pre sen -
tan tes do go ver no fe de ral e pre fe i tu ras, do Con gres so 
Na ci o nal, de or ga ni za ções não-governamentais e ou -
tros mem bros da so ci e da de ci vil. 

A in ter ven ção do Mi nis tro Oví dio De Ange lis no
de ba te ge ral do Ple ná rio da ONU sin te ti zou os pon tos 
que de po is se evi den ci a ram, nos seus des do bra men -
tos, nas con tri bu i ções das de ma is au to ri da des bra si -
le i ras e pode ser re su mi da nos se guin tes pon tos:

O es for ço para cum prir as me tas acor da das na
Con fe rên cia Ha bi tat II, to ma das pelo Go ver no do Bra -
sil como pla ta for ma po lí ti ca nes sa área;

A re a fir ma ção da ade são aos dois com pro mis -
sos prin ci pa is da Agen da Ha bi tat, quan to à mo ra dia
ade qua da para to dos e ao de sen vol vi men to sus ten ta -
do dos as sen ta men tos hu ma nos. Nes se con tex to, foi
fe i ta men ção à Emen da Cons ti tu ci o nal re cen te men te
apro va da que con sa gra a ha bi ta ção como um di re i to
de to dos os ci da dãos bra si le i ros;

O fo men to às par ce ri as en tre os di ver sos ní ve is
de go ver no, en tre o go ver no e a so ci e da de ci vil e o se -
tor pri va do;

A ne ces si da de de con tar com a trans fe rên cia de 
re cur sos fi nan ce i ros e téc ni cos pro ve ni en tes dos pa í -
ses de sen vol vi dos.

Além do dis cur so no de ba te ge ral do Ple ná rio, a
atu a ção mar can te da de le ga ção do Bra sil pode ser
des ta ca da pela re a li za ção dos se guin tes atos: as si -
na tu ra, du ran te o en con tro de Pre fe i tos, do pro to co lo
re la ti vo ao fun ci o na men to do Escri tó rio Re gi o nal do
Ha bi tat, pelo Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro, Cé sar Maia e
a Di re to ra Exe cu ti va do Ha bi tat, Dra, Anna Ti ba i ju ka;
a ex po si ção, no Co mi tê Te má ti co, fe i ta pelo Go ver na -
dor do Dis tri to Fe de ral, Jo a quim Ro riz e pelo pre fe i to
de San to André, Cel so Da ni el, so bre pro je tos de ur -
ba ni za ção de fa ve las; e a pa les tra do Dr. Aser Cor ti -
nes, Di re tor de De sen vol vi men to Urba no da Ca i xa,
so bre me ca nis mos para fi nan ci a men to de pro je tos
ha bi ta ci o na is.

Os in te gran tes da de le ga ção pu de ram fa zer-se
con ti nu a men te pre sen tes pe los vá ri os am bi en tes da
Ses são Espe ci al, oti mi zan do a ab sor ção de ex pe riên -
ci as e in for ma ções e pre pa ran do com isso sua con tri -
bu i ção nas fu tu ras re u niões re la ti vas à te má ti ca do
Ha bi tat.

Cum pri mos, por tan to, o nos so de ver como in te -
gran te da De le ga ção Bra si le i ra que par ti ci pou da 25a

Ses são Espe ci al da Assem bléia Ge ral da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das. 

Era o que ti nha di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ses são da úl ti -
ma se gun da-feira, o Se na do Fe de ral, que nos úl ti mos
tem pos tem pas sa do por gra ves di fi cul da des pe ran te
a opi nião pú bli ca, ofe re ceu ao País uma de suas leis
mais im por tan tes. O Esta tu to da Ci da de, pro je to que
apro va mos na que la data, po de rá mu dar a face mais
ex pos ta da in jus ti ça so ci al no Bra sil: a da cri se que as -
so la as ci da des bra si le i ras.

Ampla men te de ba ti do nos seus lon gos doze
anos de tra mi ta ção, o Esta tu to da Ci da de ob te ve fi nal -
men te o apo io de re pre sen tan tes de to dos os par ti dos 
re pre sen ta dos no Con gres so Na ci o nal. Inde pen den -
te men te da ver ten te fi lo só fi ca a que se fi li am, os co le -
gas par la men ta res, da Câ ma ra e do Se na do, per ce -
be ram a opor tu ni da de – já um pou co tar dia – de do tar
os 5 mil e 600 Mu ni cí pi os bra si le i ros dos me i os ne -
ces sá ri os à re a li za ção da imen sa ta re fa de qua li fi car
as ci da des. 



O de sem pre go; a pre ca ri e da de dos ser vi ços de
edu ca ção, sa ú de e sa ne a men to bá si co; a ine fi ciên cia
dos sis te mas de trans por te; a ir re gu la ri da de das pos -
ses de ter ra; a fa ve li za ção e a in se gu ran ça que ca rac -
te ri zam nos sas ma i o res ci da des exi gem do po der pú -
bli co pro vi dên ci as ina diá ve is. Essas pro vi dên ci as,
con tu do, pre vis tas na Cons ti tu i ção, de man da vam o
ne ces sá rio abri go le gal que, ago ra, o Con gres so Na -
ci o nal ofe re ce à Na ção.

Esse é, por tan to, o gran de pa pel do Esta tu to da
Ci da de: ofe re cer aos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is, de -
vi da men te re gu la men ta dos, os ins tru men tos le ga is
pre vis tos no art. 182 da Cons ti tu i ção para as se gu rar
”o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci -
da de e ga ran tir o bem-estar de seus ha bi tan tes“. São
ins tru men tos, de ve-se fri sar, que tra zem para a ges -
tão mu ni ci pal, fun da men tal men te, duas imen sas con -
quis tas: o con tro le so ci al das po lí ti cas pú bli cas e o
com ba te à es pe cu la ção imo bi liá ria.

Não foi por aca so, por tan to, que o tex to apro va -
do gran je ou o apo io qua se unâ ni me dos de pu ta dos e
se na do res. A trans pa rên cia da ges tão pú bli ca cons ti -
tui, hoje, exi gên cia mo ral de toda a Na ção; e o com ba -
te à re ten ção es pe cu la ti va de ter re nos oci o sos aten -
de tan to ao in te res se pú bli co quan to aos res pe i tá ve is
ob je ti vos dos bons em pre sá ri os. Afi nal, a ma i or ofer ta
de imó ve is que po de rá de cor rer da nova lei per mi ti rá,
de um lado, o uso mais ra ci o nal dos in ves ti men tos pú -
bli cos e, de ou tro, ma i or dis po ni bi li da de de ter re nos
des ti na dos à pro du ção ha bi ta ci o nal.

As pou cas vo zes que se anun ci am con trá ri as à
pro po si ção ain da não se de ram con ta, tal vez, do
acer to do seu con te ú do, in clu si ve para o de sem pe nho 
da ini ci a ti va pri va da. Esta, além de dis por de ter re nos
hoje man ti dos oci o sos – por ve zes ao lon go de mu i tas 
ge ra ções –, po de rá es ta be le cer par ce ri as e con sór ci -
os com o po der pú bli co com vis tas à re a li za ção de
gran des ope ra ções ur ba nas. 

De ve-se lem brar, ain da, que, na li nha tra ça da
pelo tex to cons ti tu ci o nal, o Esta tu to da Ci da de é sá bio 
ao es ta be le cer as di re tri zes ge ra is da po lí ti ca ur ba na
sem, con tu do, obri gar os Mu ni cí pi os ao uso des se ou
da que le ins tru men to. Ao con trá rio, a nova lei ofe re ce
aos go ver nos lo ca is uma es pé cie de “ca i xa de fer ra -
men tas”, que os Mu ni cí pi os po de rão uti li zar na exa ta
me di da de suas ne ces si da des e con ve niên ci as.

Per ce bi da gra da ti va men te a im por tân cia do
Esta tu to da Ci da de, sua re per cus são nos ór gãos de
im pren sa co me ça a cres cer. Nes se sen ti do, Se nhor
Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res, per mi -
to-me, para fi na li zar, ler o con ci so e pre ci so edi to ri al

que a edi ção da úl ti ma quar ta-feira, 20-6-2001, do jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo traz a res pe i to do as sun to:

Re for ma Urba na
De po is de tra mi tar por 11 lon gos anos

nos es ca ni nhos do Con gres so Na ci o nal, foi
fi nal men te apro va do o Esta tu to da Ci da de, a 
le gis la ção que es ta be le ce di re tri zes de po lí -
ti ca ur ba na para os mu ni cí pi os de todo o
país. São dig nos de des ta que os me ca nis -
mos que pro cu ram res trin gir a es pe cu la ção
imo bi liá ria e os que pri vi le gi am a uti li za ção
so ci al dos imó ve is nas gran des ci da des.

A fi lo so fia do di plo ma pa re ce acer ta da. 
Advo ga dos cer ta men te en con tra rão pon tos
na lei que po de rão ser con tes ta dos na Jus ti -
ça, mas isso não di mi nui a im por tân cia e a
opor tu ni da de do Esta tu to da Ci da de.

Um dos tre chos mais po lê mi cos diz
res pe i to ao IPTU pro gres si vo no tem po.
Esse ins tru men to per mi te que o mu ni cí pio
ma jo re ano a ano a alí quo ta do IPTU que in -
ci de so bre solo “não-edificado, su bu ti li za do,
ou não-utilizado”, se gun do cri té ri os fi xa dos
no Pla no Di re tor. Vale lem brar que o me ca -
nis mo pre ci sa ser mu i to bem de fi ni do na lei
mu ni ci pal, para não dar mar gem a abu sos.

Se, pas sa dos cin co anos de co bran ça
do IPTU pro gres si vo no tem po, o pro pri e tá -
rio não ti ver re gu la ri za do a si tu a ção, o po der 
pú bli co po de rá de sa pro pri ar a área para
pos te ri or uti li za ção na re for ma ur ba na.

A me di da pode pa re cer ex tre ma, mas
faz todo o sen ti do quan do se con si de ra que
a es pe cu la ção imo bi liá ria, cujo em ble ma é o 
ter re no man ti do va zio numa área ur ba ni za -
da, im pe de que as pes so as se uti li zem de
uma in fra-estrutura pú bli ca já pron ta e em
fun ci o na men to.

A es pe cu la ção imo bi liá ria, é pre ci so
re co nhe cê-lo, está en tre os fa to res que, nas
gran des ci da des, con tri bu em para o caos ur -
ba no, cu jas con se qüên ci as in clu em pe ri fe ri -
as in cha das, ex clu são so ci al e vi o lên cia.

Se ria bo ba gem ten tar re du zir es ses gra -
ves pro ble mas so ci a is a di fi cul da des de pla -
ne ja men to ur ba no, mas é igual men te tolo de i -
xar de re co nhe cer na po lí ti ca ur ba na um ins -
tru men to efi ci en te de trans for ma ção so ci al.

Re no vo, as sim, nos ter mos des se edi to ri al que 
so li ci to seja trans cri to nos ana is des ta Casa, a con -



vic ção de que, em bre ve, a san ção do Pre si den te da 
Re pú bli ca ao Esta tu to da Ci da de en che rá de jus tas
es pe ran ças os 140 mi lhões de bra si le i ros que hoje
vi vem em nos sas ci da des. 

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Cons ti tu i ção Fe -
de ral de 1988, com a cri a ção do Esta do do To can tins,
re a li zou o so nho de gran de par te de go i a nos que,
des de as lu tas pela Inde pen dên cia do Bra sil, já lu ta -
vam pela di vi são do Esta do de Go iás en tre o nor te e o 
sul. A re gião que se es ten de do Bico do Pa pa ga io a
uma li nha ao sul das ci da des de Au ro ra do To can tins,
Arra i as, Alvo ra da e Ara gua çu trans for mou-se no
Esta do do To can tins e vem ten do um de sen vol vi men -
to in ve já vel.

Com 139 mu ni cí pi os, o Esta do foi aben ço a do
com a ma i or ba cia hi dro grá fi ca lo ca li za da in te i ra men -
te no País, com pos ta pe los rios Ara gua ia, To can tins e
seus aflu en tes, como os rios do Sono, das Bal sas e
Pa ra nã. Nele si tua-se a ma i or ilha flu vi al do mun do: a
ilha do Ba na nal. Gran de pro du tor de gado, o Esta do
do To can tins tem se de di ca do à agri cul tu ra in ten si va e 
tem ob ti do ex ce len te pro du ti vi da de nas plan ta ções de 
soja, mi lho, ar roz e fe i jão, sen do que a agro pe cuá ria
res pon de por cer ca de 40% de seu Pro du to Inter no
Bru to (PIB).

Ulti ma men te, o Esta do vem se de di can do à fru -
ti cul tu ra, plan tan do, es pe ci al men te, aba ca xi, ba na na
e ca na-de-açúcar. Tem ain da de pó si tos con si de rá ve is 
de mi ne ra is e gran de quan ti da de de águas mi ne ra is e
ter ma is. Como a in ter li ga ção com os de ma is Esta dos
do País é ain da pre cá ria, por de fi ciên ci as nas ma lhas
ro do viá ria e fer ro viá ria, al gu mas de suas ri que zas
não es tão sen do de vi da men te ex plo ra das.

To can tins mos tra um de sen vol vi men to con si de -
rá vel no se tor in dus tri al e co mer ci al, gra ças à vi são de 
fu tu ro de seus ha bi tan tes e de ou tros bra si le i ros que,
acre di tan do no cres ci men to da re gião e na im por tân -
cia de in ves ti men tos lo ca is, para lá se mu da ram ou lá
ins ta la ram em pre sas. 

Re cen te men te, o Se brae apre sen tou um per fil
das em pre sas do To can tins, mos tran do o qua dro em -
pre sa ri al por se tor, por te, nú me ro de em pre sas e di re -
ci o na men to dos in ves ti men tos, per mi tin do à Na ção
um co nhe ci men to ma i or do que se pas sa em meu
Esta do, em ter mos de de sen vol vi men to.

Hoje, exis tem no To can tins 25 mil e 248 em pre -
sas, das qua is 85% res pon de ram ao ques ti o ná rio ela -
bo ra do pe los pes qui sa do res do Ser vi ço de Apo io às

Mi cro e Pe que nas Empre sas, o que re pre sen ta re tor -
no de 23 mil e 617 em pre sas.

Se gun do o Se brae, em re la ção ao úl ti mo cen so
em pre sa ri al re a li za do em 1999, quan do exis ti am 22
mil e 73 em pre sas, hou ve um cres ci men to de 14% no
nú me ro de em pre sas exis ten tes no Esta do, sen do
que o se tor de ser vi ços foi o que apre sen tou ma i or
cres ci men to, cor res pon den te a 24% em dois anos.
Con ta hoje com 12 mil e 110 em pre sas no Esta do.
Essas em pre sas re pre sen tam 51,28% do nú me ro to -
tal de em pre sas do To can tins. 

O co mér cio, que vem em se gun do lu gar, re gis -
trou cres ci men to de 7% e a in dús tria de 1%, num to -
tal, res pec ti va men te, de 9 mil e 61 em pre sas, cor res -
pon den te a 38,7% das em pre sas es ta du a is, e 2 mil e
446 em pre sas, cor res pon den te a 10,36% do to tal de
em pre sas do Esta do.

As ra zões que le va ram a um pe que no cres ci -
men to no se tor in dus tri al de vem-se a con di ções tem -
po rá ri as que fo ram, em de ter mi na da oca sião, des fa -
vo rá ve is à vi a bi li za ção de no vos em pre en di men tos. O 
qua dro vem mu dan do ce le re men te com o cres ci men -
to da eco no mia es ta du al, abrin do cam po para uma
fase de ins ta la ção de in dús tri as no vas e o re tor no de
al gu mas que ha vi am fe cha do suas por tas.

Ca í ram de 27 para 19 as gran des em pre sas do
Esta do em um pe río do em que vi go ra va a fal ta de in -
fra-estrutura, em épo ca em que a di nâ mi ca eco nô mi -
ca de i xa va a de se jar. Esses pro ble mas já fo ram su pe -
ra dos, po rém, e hoje cer ca de 10 em pre en di men tos
de gran de por te es tão em fase fi nal da ela bo ra ção de
pro je tos para a rá pi da im plan ta ção no To can tins.

Qu e re mos con gra tu lar-nos com o le van ta men to
fe i to pelo Se brae, que tra rá be ne fí ci os eco nô mi cos
para o Esta do. A pes qui sa, fe i ta com se ri e da de e
com pe tên cia, de mons trou o cres ci men to do co mér -
cio, que con ti nua sen do, como dis se o pre si den te do
Con se lho De li be ra ti vo do Se brae, Erna ni So a res Si -
que i ra, ”res pon sá vel pela ge ra ção de gran de par te
dos em pre gos exis ten tes no Esta do“. Em re la ção ao
au men to de 30% no nú me ro de em pre sas for ma is e
que da de 5,81% das in for ma is, acre di ta ele que se
deve em par te a um acor do fe i to pela Asso ci a ção Co -
mer ci al de Pal mas com a Se cre ta ria da Fa zen da, no
ano de 2000.

Esse acor do trans for mou em pre sas in for ma is
em for ma is, sem que ti ves sem a obri ga ção de re co -
lher o ICMS ou de ter um con ta dor. O com pro mis so
com o Esta do ba se ou-se, ape nas, na ne ces si da de de 
exi gên cia de Nota Fis cal do ata ca dis ta, pois as cha -
ma das ”em pre sas de fun do de quin tal“ não têm con di -



ções de ar car com de ter mi na das obri ga ções, en -
quan to não se trans for ma rem em pe que nas ou mé di -
as em pre sas.

Ter mi no in sis tin do na im por tân cia que o Cen so
Empre sa ri al teve para o Esta do, uma vez que to dos
os Pre fe i tos mu ni ci pa is re ce be ram um CD-Rom com
as in for ma ções atu a li za das, per mi tin do-lhes um exa -
me mais pro fun do da si tu a ção de suas ci da des, o que
lhes as se gu ra a pos si bi li da de de uma pro gra ma ção
fu tu ra que be ne fi ci a rá toda a po pu la ção do Esta do e,
par ti cu lar men te, os fu tu ros in ves ti do res.

Uma vez mais, meus cum pri men tos a essa ini ci -
a ti va do Se brae e a to dos os que, acre di tan do no fu tu -
ro pro mis sor do To can tins, têm tido a co ra gem e a
per sis tên cia de in ves tir em em pre sas e in dús tri as lo -
ca is.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.

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

Jornal do
Tocantins

Eco no mia
Pal mas, 19 de abril de 2001

SE BRAE APRE SEN TA HOJE O
PER FIL DAS EM PRE SAS DO TO

Cen so mos tra qua dro em pre sa ri al por se tor, por te,
nú me ro de em pre sas e di re ci o na men to dos in ves ti -
men tos

Con ce i ção So a res
Pal mas

Um per fil das 25 mil 248 em pre sas exis ten tes
no To can tins será apre sen ta do hoje pelo Ser vi ço de
Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas, às 15 ho ras,
no au di tó rio do Se brae-TO. O Cen so Empre sa ri -
al/2001 apre sen ta a real si tu a ção das em pre sas do
Esta do por se tor, por por te, nú me ro de tra ba lha do -
res que em pre gam e será mais uma fon te de in for -
ma ções para o em pre en de dor que está vin do para o 
Esta do e pre ten de in ves tir no To can tins. Atra vés do
le van ta men to, é pos sí vel sa ber quan tas em pre sas
exis tem em de ter mi na da qua dra de uma ci da de,
com in for ma ções so bre o seu ta ma nho, nú me ro de
em pre ga dos e como di re ci o nar seus in ves ti men tos.
A pes qui sa foi re a li za da jun to a 25 mil 248 em pre -
sas exis ten tes no Esta do, das qua is 85% res pon de -

ram ao ques ti o ná rio fe i to pe los pes qui sa do res, o
que re pre sen ta 23 mil 617 em pre sas.

O le van ta men to cons ta tou um cres ci men to de
14% no nú me ro de em pre sas exis ten tes no Esta do
em re la ção ao úl ti mo cen so re a li za do em 1999, quan -
do exis ti am 22 mil e 73 em pre sas. De acor do com o le -
van ta men to o se tor de ser vi ços foi o que mais cres -
ceu, 24% em dois anos e con ta com 12 mil 110 em -
pre sas no Esta do. As em pre sas de pres ta ção de ser -
vi ço re pre sen tam 51,28% do nú me ro to tal das exis -
ten tes no To can tins. O co mér cio vem em se gun do lu -
gar com 7% de cres ci men to, num to tal de 9 mil e 61
em pre sas e 38,37% e as in dús tri as, que so mam 2 mil
446, re gis tra ram um cres ci men to de 1% e re pre sen ta, 
10,36% do to tal de em pre sas do Esta do.

Indus tri al
Para o se cre tá rio es ta du al de Indús tria e Co -

mér cio, Jal bas Ai res Man du ca, o fra co cres ci men to
ve ri fi ca do no se tor in dus tri al se deve às con di ções
que o Esta do ti nha an tes que não pos si bi li ta va a vi a bi -
li za ção de no vos em pre en di men tos. Se gun do ele,
com o cres ci men to do Esta do a eco no mia está se for -
ta le cen do e den tro des ta nova fase mais avan ça da,
al gu mas in dús tri as, que fe cha ram suas por tas no
Esta do, já co me çam a vol tar.

De acor do com Man du ca, a re du ção ab so lu ta
no nú me ro de gran des em pre sas que caiu de 27 para
19 no pe río do, ocor reu de vi do à fal ta de in -
fra-estrutura na fase ini ci al de im plan ta ção do Esta do, 
cuja eco no mia não ti nha uma di nâ mi ca mu i to gran de.
Ele afir ma que hoje exis tem pelo me nos uns 10 em -
pre en di men tos de gran de por te, em fase fi nal de ela -
bo ra ção de pro je to bá si co e em im plan ta ção no Esta -
do.

Ser vi ços
Com re la ção ao cres ci men to do se tor de ser vi -

ços, o se cre tá rio diz que é um ex ce len te in di ca dor. Ele 
ex pli ca que nos pa í ses mais de sen vol vi dos os se to -
res in dus tri al e de ser vi ços são bem pun jan tes e as -
so ci a dos a tec no lo gia e qua li da de. “É um for te in di ca -
dor de de sen vo li men to”, des ta cou ele.

Co mér cio
O pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo do Se brae, 

Erna ni So a res Si que i ra, res sal ta que o le van ta men to
será de ex tre ma im por tân cia para o se tor eco nô mi co do 
Esta do. Se gun do ele, os nú me ros do Cen so mos tram
que o co mér cio tem cres ci do bas tan te e con ti nua res -
pon sá vel pela ge ra ção de gran de par te dos em pre gos
exis ten tes no Esta do. Em re la ção ao au men to de 30%
no nú me ro de em pre sas for ma is e que da de 5,81% das



in for ma is, acre di ta que se deve em par te a um acor do
fe i to pela Asso ci a ção Co mer ci al de Pal mas com a Se -
cre ta ria da Fa zen da, no ano pas sa do.

O acor do per mi tiu que as em pre sas in for ma is se 
tor nas sem for ma is, sem a obri ga ção de re co lher o
ICMS ou ter um con ta dor, ape nas com o com pro mis -
so de com prar com Nota Fis cal, ou seja de exi gir a NF
do ata ca dis ta. Se gun do ele, este acor do be ne fi ci ou
prin ci pal men te as “em pre sas de fun do de quin tal”.
“Hoje este em pre sá rio não con se gue pa gar o im pos to 
e nem o con ta dor. Cres cen do vai sen tir a ne ces si da de 
de pas sar a emi tir nota fis cal e re co lher o tri bu to”, sa li -
en tou o pre si den te do Se brae.

De acor do com So a res Si que i ra, to dos os pre fe i -
tos re ce be ram um qui te com o CD-Room do Cen so
Empre sa ri al, para que te nham in for ma ções atu a li za das
so bre seus mu ni cí pi os e pos sam tra çar um per fil dos vá -
ri ros se to res eco nô mi cos sem pre que ne ces sá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de se -
gun da-feira, dia 25, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 15h30min

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2000

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
25, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na -
dor Álva ro Dias, que al te ra o art. 75 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para fa cul tar a no me a ção de mem bros das
Cor tes de Con tas dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os atra vés de con cur so pú bli co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 299, 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 Jef fer son Pé res.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 24, de 2001 (nº 567/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Apa re ci da
D’Oeste – SP a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -

mu ni tá ria na ci da de de Apa re ci da D’Oeste, Esta do de 
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 578, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 3 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 59, de 2001 (nº 653/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So ci al
Pe. Cas si mi ro Mi kuc ki a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ri be i rão Bo ni to, Esta do 
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 511, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 60, de 2001 (nº 712/2000, 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 Má xi mo Zan do na di 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 Ven da Nova do Imi gran te, Esta do
do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer sob nº 512, 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 do Se na dor Edu ar do Su plicy e
da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO,
Nº 63, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 63, de 2001 (nº 643/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
União Ca i xe i ral de La jes a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La jes, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 580, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do.

– 6 – 



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 Luz, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 543, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por -
to.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 69, de 2001 (nº 603/2000, 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 Cha pa dão do Sul a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cha pa -
dão do Sul, Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 513, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 70, de 2001 (nº 612/2000, 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 Nova Lima, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 544, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

– 9 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 96, de 2001 (nº 661/2000, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Nos sa Se nho ra das Can de i as 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 -
gua ri be, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 584, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 108, de 2001 (nº 575/2000, 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 Cul tu ral Su des te do Pi a uí 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 Ra i mun do No na to,
Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 585, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 14 mi nu tos.)

.
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corrente, com a privatização de empresas controladas direta ou 
indiretamente pela União, em programas sociais, alterando a Lei nº 
9.491, de 9 de setembro de 1997, cujo prazo na Comissão de 
Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. 454 
 
 Consideração a respeito do pronunciamento do Senador 
Maguito Vilela. 490 
 
 
ANTONIO CARLOS JÚNIOR 
 
 Parecer no

 

 610, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  522 

 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Análise das sugestões oferecidas por organizações não-
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governamentais à revista Veja, no sentido de combater a cultura da 
corrupção. 029 
 
 Registro de sua participação na conferência da ONU sobre o 
problema habitacional urbano, realizada em Nova Iorque, entre os 
últimos dias 6 a 8 do corrente. 135 
 
 Análise da crise na citricultura sergipana. 449 
 
 Requerimento nº 343, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2000, de sua 
autoria, que institui o Programa de Construção Associativa da Casa 
Própria, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de 
Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. 454  
 
 
ARLINDO PORTO 
 
 Parecer nº 576, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2001 (nº 502/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
TV Minas Centro-Oeste S/C Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Divinópolis, Estado de 
Minas Gerais. 010 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 337 
 
 Parecer nº 604, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de 2001 (nº 617/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação dos Movimentos Populares de Diamantina – AMPODI, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Diamantina, Estado de Minas Gerais. 431 
 
 Requerimento nº 357, de 2001, de dispensa de interstício e 
prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 604, de 2001, da 
Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
128, de 2001, que aprova o ato que autoriza a Associação dos 
Movimentos Populares de Diamantina – AMPODI a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Diamantina, Estado de 
Minas Gerais. 459 
 
 Parecer nº 616, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2001 (nº 556/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
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outorgada à Rádio Itatiaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais.  543 
 
 Parecer nº 617, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2001 (nº 474/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.  544 
 
 Parecer nº 618, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2001 (nº 476/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Colonial FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São João 
Del Rei, Estado de Minas Gerais.  545 
 
 Parecer nº 620, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2001 (nº 571/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão Vale da Eletrônica F.M. a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais. 549 
 
 
BELLO PARGA 
 
 Requerimento nº 329, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo, da tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 371, 
de 1999, de sua autoria. 327 
 
 Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  360 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Parecer nº 588, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 46, de 2001 (nº 417/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre a Transferência de Nacionais 
Condenados, celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, em 26 de 
julho de 1999.  027 
 
 Anúncio de celeridade na adoção das medidas cabíveis em 
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relação ao Ofício lido pelo Senador José Eduardo Dutra, tão logo 
seja entregue na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 326 
 
 Apoio à reivindicação dos servidores do Ser procedidos ao 
Ministério da Fazenda, que defendem a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 6, de 1998. 447 
 
 
CARLOS BEZERRA 
 
 Comentários aos esclarecimentos do Professor Ildo Luiz 
Sauer, da Universidade de São Paulo – USP, na Comissão de 
Serviços de Infra-estrutura do Senado, sobre a crise de energia 
elétrica no País. 379 
 
 Requerimento nº 355, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 385, de 1999, de sua 
autoria, que isenta do Imposto sobre a Renda os valores recebidos a 
título de salário-educação e salário-maternidade, cujo prazo na 
Comissão de Assuntos Econômicos já se acha esgotado. 455 
 
 Necessidade de revisão dos termos do Acordo sobre 
Salvaguardas Tecnológicas, celebrado entre o Brasil e os EUA, em 
18 de abril de 2000, com relação à participação norte-americana nos 
lançamentos a partir da base de Alcântara-MA. 627 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Homenagem póstuma a Bernardo Sayão, pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento. 046 
 
 Importância da campanha de imunização de idosos contra a 
gripe patrocinada pelo Ministério da Saúde. 378 
 
 Defesa da reativação do Conselho Nacional de Política 
Agrícola. 494 
 
 Reconhecimento ao Sebrae pelo trabalho desenvolvido em 
prol do desenvolvimento do Estado do Tocantins. 634 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Considerações sobre a importância do Banco do Nordeste 
do Brasil para o desenvolvimento econômico do Maranhão. 044 
 
 Parecer nº 591, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989. 095 
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 Parecer nº 598, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 131, de 1997. 231 
 
 Parecer nº 603, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Resolução nº 26, de 2001.  352 
 
 Orientação ao Senador Romeu Tuma para que encaminhe 
as informações à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 373 
 
 Parecer nº 606, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2000. 463 
 
 Preocupação com o aumento de países que utilizam 
crianças como soldados em guerras, missões militares diversas e 
conflitos civis.  507 
 
 Parecer no 614, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento no

 
 303, de 2001. 541 

 Premência na recuperação das rodovias federais, sobretudo, 
no Estado do Maranhão. 563 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Necessidade de uma revisão urgente no modelo energético 
brasileiro. 105 
 
 Proposta de diretrizes para elaboração do Código Nacional 
de Ocupação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 239 
 
 Parecer nº 599, de 2001, das Comissões de Educação e de 
Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei da Câmara nº 491, de 1999 (nº 
2.556/2000, naquela Casa), de autoria do Senador Pedro Piva, que 
altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
destinando ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro os recursos dos concursos de prognósticos e loterias 
federais e similares que especifica.  300 
 
 Parecer nº 600, de 2001, das Comissões de Educação e de 
Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei da Câmara nº 491, de 1999 (nº 
2.556/2000, naquela Casa), de autoria do Senador Pedro Piva, que 
altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
destinando ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro os recursos dos concursos de prognósticos e loterias 
federais e similares que especifica.  302 
 
 Registro da posse do novo comandante da polícia militar do 



 8 

Estado de Tocantins, Coronel Artur Domício de Araújo Guerra, e do 
Coronel Siegfried Starling de Albuquerque na chefia do Estado Maior 
da Corporação.  379 
 
 Anúncio feito pelo Governador Siqueira Campos, de novo 
aumento aos policiais militares do Estado. 379 
 
 Prerrogativa dos partidos políticos que apóiam o Governo de 
lançarem candidatos próprios à eleição presidencial. 594 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Anúncio ao Plenário que manterá sigilo acerca do nome da 
testemunha sobre vazamento de informação privilegiada do Banco 
Central.  234 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. 251 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2001, que acrescenta 
artigo à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para permitir a realização de debates e 
entrevistas pelos canais de rádio e de televisão por assinatura, por 
responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
nas circunstâncias e condições que menciona e dá outras 
providências. 472 
 
 
EMÍLIA FERNANDES 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 061 
 
 Registro da realização de reunião do Parlatino, nos dias 4 e 
5 últimos, em Havana-Cuba. 232 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 341 
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FERNANDO MATUZALÉM 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2001, que acrescenta 
inciso ao art. 38 da Lei nº 9.250, de 1995, para autorizar o sujeito 
passivo ou seu advogado a retirarem processo administrativo da 
repartição. 456 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Registro do lançamento, pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do Programa Esporte na Escola. 311 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  364 
 
 Solicitação de audiência pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos com representantes da iniciativa privada e de órgãos 
públicos, para tratar da indústria cultural. 374 
 
 Satisfação pela eleição da Prefeita de Três Pontas, Adriene 
Brito, à Presidência da Associação Mineira de Municípios. 374 
 
 Requerimento nº 356, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 46, de 2001 – Complementar, de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  459  
 
 Parecer nº 615, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2000 (nº 504/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural de Integração do Oeste de Minas 
para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Formiga, Estado de Minas Gerais.  541 
 
 Parecer nº 619, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2001 (nº 551/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa e Cultural São Francisco para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Itaúna, Estado de Minas Gerais.  547 
 
 Parecer nº 621, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2001 (nº 576/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educativa Cultural Comunitária de Belo Horizonte para 
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executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.  550 
 
 
FREITAS NETO 
 
 Importância da missão do novo Ministro da Integração 
Nacional, Senador Ramez Tebet, junto às regiões mais carentes do 
País.   559 
 
 Considerações acerca das desigualdades regionais e da 
necessidade de revisão da extinção da Sudam e Sudene. 559 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Parecer nº 589, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 54, de 2001 (nº 482/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Romênia sobre Cooperação na Área do 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à 
Farmacodependência, celebrado em Bucareste, em 22 de outubro 
de 1999.  028 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2001, que estabelece, 
para as concessionárias de abastecimento de água, a 
obrigatoriedade de instalação de dispositivo que elimine o ar na 
medição do consumo de água. 327 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 337 
 
 Indignação ante a impunidade dos poderosos.  439 
 
 Necessidade de mudanças na diretoria da Petrobras. 439 
 
 Requerimento nº 351, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 430, de 1999, de sua 
autoria, que determina a imposição provisória de tetos tarifários 
sobre as importações agropecuárias e dá outras providências, cujo 
prazo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já se 
encontra esgotado. 455 
 
 Defesa da realização de estudo minucioso para a 
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revitalização do rio São Francisco. 567 
 
 
GILBERTO MESTRINHO 
 
 Parecer nº 596, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem nº 129, de 2001 
(Mensagem nº 00476, de 24-5-2001, na origem) do Senhor 
Presidente da República, que submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha, que deseja fazer, do Sr. Elim Saturnino Ferreira 
Dutra, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Letônia. 226 
 
 Requerimento nº 347, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 1999, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o incentivo 
fiscal a doações de equipamentos e matérias-primas a entidades 
sem fins lucrativos, para uso no preparo de alimentos para pessoas 
carentes, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se 
encontra esgotado. 454 
 
  
HELOÍSA HELENA 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 056 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 339 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 26, de 2001, que 
autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$404,040,000.00 (quatrocentos e quatro 
milhões e quarenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, na 
modalidade de Empréstimo Programático de Ajuste do Setor 
Financeiro – FSAL.  351 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
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de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  360 
 
 
HUGO NAPOLEÃO 
 
 Parecer nº 585, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2001 (nº 575/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Sudeste do Piauí para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São 
Raimundo Nonato, Estado do Piauí. 021 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 056 
 
 Requerimento nº 330, de 2001, solicitando a tramitação em 
conjunto da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2000, com 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2001, por tratarem da 
mesma matéria.  328 
 
 Registro de sua participação na 25ª Sessão Especial da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, 
entre os dias 6 e 8 de junho deste ano. 631 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Associando-se à manifestação de respeito prestada ao 
Senador Ramez Tebet. 221 
 
 Despacho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Ofício lido pelo Senador José Eduardo Dutra. 326 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia do Presidente da República, dos Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e dos Prefeitos aos respectivos mandatos para 
concorrem a quaisquer cargos eletivos). 356 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
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 Requerimento nº 352, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 103, de 1999, de sua 
autoria, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para as 
pessoas jurídicas que possuam empregados com mais de quarenta 
anos, e dá outras providências, cujo prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos já se acha esgotado. 455 
 
 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2001, que 
altera o art. 128 da Constituição para determinar a indicação do 
Procurador-Geral da República dentre os integrantes de lista tríplice 
escolhida pelos membros do Ministério Público Federal, mediante 
eleição.  127 
 
 Considerações sobre a questão da produção, 
comercialização, controle, uso e conseqüências do tabaco. 628 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Homenagem póstuma ao ex-Deputado Ladislau Cristino 
Cortes, falecido ontem, em Barra do Garça, Mato Grosso. 051 
 
 Requerimento nº 317, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento de Ladislau Cristino Cortes. 053 
 
 Requerimento nº 354, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 287, de 1999, de 
autoria do Senador Ramez Tebet, que dispõe sobre a concessão de 
desconto no valor de passagens para os maiores de sessenta anos, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se acha esgotado. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 569, de 
1999).  455 
 
 Necessidade de incentivo à cotonicultura no País. 496 
 
 Parecer nº 622, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2001 (nº 619/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Ilha FM a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pariquera-Açu, Estado de São 
Paulo.   553 
 
 
JOSÉ AGRIPINO MAIA 
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 Parecer nº 595, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 112, de 2001 
(Mensagem nº 340, de 18 de abril de 2001 – Presidência da 
República), submetendo à apreciação do Senado Federal a escolha 
do Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Moçambique, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Seicheles e à República de Madagascar. 224 
 
 
JOSÉ ALENCAR 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 072 
 
 Parecer nº 607, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2000, de 
autoria do Senador Arlindo Porto, que dá nova redação ao inciso III 
do art. 4º e à alínea c do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, que “altera a legislação do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas, e dá outras providências”.  464 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Considerações a respeito de requerimento encaminhado à 
Mesa, solicitando a quebra de sigilo bancário de Vera Arantes 
Campos, para elucidar o episódio da venda de Títulos da Dívida 
Agrária – TDAs.  325 
 
 Leitura de ofício subscrito por S.Exa. e os Senadores Paulo 
Hartung, Sebastião Rocha e Ademir Andrade, enviado a todos os 
senadores, onde recomendam a discussão das denúncias contra o 
Presidente do Congresso Nacional, Senador Jader Barbalho, pelo 
colegiado de líderes partidários. 325 
 
 Requerimento nº 333, de 2001, solicitando ao Banco Central 
do Brasil a remessa da documentação que especifica.  331 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 338 
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 Requerimento nº 360, de 2001, solicitando seja oficiado ao 
Banco Central do Brasil, para que submeta ao Senado Federal a 
documentação que especifica. 471 
 
 Comentários sobre o acordo que possibilitou a continuação 
da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que limita a 
edição de medidas provisórias, e que teve origem no Senado 
Federal. 476 
 
 
JOSÉ FOGAÇA 
 
 Parecer nº 583, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2001 (nº 628/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Eldorado do Sul a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Eldorado do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul.  019 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 060 
 
 Parecer nº 592, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 136, de 2001 (nº 525/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que solicita 
autorização do Senado Federal para contratar de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até US$ 404,040,000.00 
(quatrocentos e quatro milhões e quarenta mil dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD. (Projeto de Resolução nº 26, de 2001).  118 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 343 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  365 
 
 Considerações sobre emenda da Câmara dos Deputados a 



 16 

Proposta de Emenda à Constituição que limita a edição de medidas 
provisórias, que dá à Câmara o poder de iniciar a votação da 
matéria. 476 
 
 Considerações sobre a crise política e o papel do PMDB no 
Governo Federal.  576 
 
 Sugestão de protocolo a ser firmado pelos presidentes dos 
partidos da base aliada do Governo. 576 
 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Parecer nº 569, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2001 (nº 552/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Difusão Cultural e Comunitária Ebenézer da Estância 
Turística de Paraguaçu Paulista a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.  001 
 
 Parecer nº 573, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2001 (nº 658/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação “Clamor dos Pobres” a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo.  006 
 
 Parecer nº 577, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2001 (nº 539/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Logos – Edições, Jornalismo e Radiodifusão para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itatiba, Estado de São Paulo. 011 
 
 Parecer nº 586, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 110, de 2001 (nº 634/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação FAFIT de Rádio e TV Educativa para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Itararé, 
Estado de São Paulo. 023 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 057 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Reflexões sobre o narcisismo presidencial, os gastos com 
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publicidade oficial e o aumento da dívida pública.  048 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 071 
 
 Discutindo o Projeto de Resolução nº 26, de 2001, que 
autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até US$404,040,000.00 (quatrocentos e quatro 
milhões e quarenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de 
principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, na 
modalidade de Empréstimo Programático de Ajuste do Setor 
Financeiro – FSAL.  350 
 
 
LINDBERG CURY 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 066 
 
 Reflexões sobre a importância da ampliação do uso do gás 
natural no Brasil. 443 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. 268 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 336 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  362 
 
 Requerimento nº 353, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1999, de sua 
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autoria, que acrescenta dispositivo ao Capítulo V da Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações, cujo prazo na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura já se encontra esgotado. 455 
 
 Parecer no

 

 611, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  525 

 Parecer nº 624, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 99, de 2001 (nº 676/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a AUDS – 
Associação Uruoquense de Desenvolvimento e Solidariedade a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uruoca, 
Estado do Ceará. 555 
 
 
 
 
LÚDIO COELHO 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 069 
 
 Requerimento nº 345, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1999, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre as receitas 
provenientes das privatizações, alterando a Lei nº 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, cujo prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos já se encontra esgotado.  454 
 
 Parecer nº 608, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 623, de 1999, de 
autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1966, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros, e 
dá outras providências”. 466 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
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Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 070 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 335 
 
 Homenagem póstuma ao historiador Caio Prado Júnior. 498 
 
 Papel decisivo do Tribunal de Contas da União na 
fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos 
federais, cumprimentando a gestão de seu atual presidente, Ministro 
Humberto Souto. 629 
 
 
LUIZ PONTES 
 
 Parecer nº 584, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2001 (nº 661/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Nossa Senhora das Candeias a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaribe, Estado do Ceará.   020 
 
 
MAGUITO VILELA 
 
 Requerimento nº 356, de 2001, lido no Expediente da 
presente sessão. 463 
 
 Realização de reunião com os presidentes regionais do 
PMDB, a respeito do lançamento de candidato próprio para a 
presidência da República.  484 
 
 Excesso de denúncias de corrupção no atual Governo. 484 
 
 Repúdio às críticas dirigidas ao PMDB por lideranças 
nacionais do PSDB. 569 
 
 Requerimento nº 365, de 2001, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento do poeta e escritor goiano José Godoy 
Garcia.  592 
 
 
MARINA SILVA 
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 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. 266  
 
 Requerimento nº 327, de 2001, solicitando que sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2001, além da Comissão 
de Assuntos Sociais, constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.  310  
 
 Comentários à reportagem publicada na revista IstoÉ, 
intitulada Tratamento de Segunda, relativa ao abandono das 
pesquisas orientadas ao combate de doenças consideradas 
acometidas pelos pobres. 318 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  359 
 
 Defesa do projeto de lei que obriga o SUS a fornecer 
alimentação e hospedagem aos pacientes em tratamento médico 
fora do domicílio. 601 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Reflexão acerca da alta taxa de mortalidade materna no 
Brasil.  572 
 
 Parecer nº 625, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 491, de 1999.  587 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 055 
 
 Realização de encontro regional do PMDB no município de 
Formosa/GO.  508 
 
 Considerações sobre os graves  problemas que envolvem a 
região do entorno do Distrito Federal. 508 
 
 Importância do Estatuto da Cidade, aprovado na última 
segunda-feira no Senado Federal.  632 
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 Transcrição de editorial da Folha de S. Paulo, do último dia 
20 do corrente, intitulado: “Reforma Urbana”. 632 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Parecer nº 582, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2001 (nº 353/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação e Cultura Liberdade a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jaíba, Estado de Minas 
Gerais.   018 
 
 Requerimento nº 349, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que institui o Programa de 
Implantação das Reservas Extrativistas, e dá outras providências, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra 
esgotado. 455 
 
 Parecer nº 623, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2001 (nº 670/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Saíde Kassis a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Macaubal, Estado de São 
Paulo.  554 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Apelo ao Ministro Nelson Jobim, novo Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, para que sejam julgados vários processos sobre 
abuso de poder econômico nas eleições. 040 
 
 Parecer nº 590, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 94, de 2000.    093 
 
 Repúdio aos termos em que está proposto o Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas assinado entre o Brasil e os Estados 
Unidos da América, relacionado à utilização da Base de 
Lançamentos de Alcântara/MA, celebrado em abril de 2000. 241 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. 270 
 
 Considerações sobre a pesquisa realizada entre 
empresários brasileiros acerca da adesão do Brasil à ALCA. 314 
 
 Registros da Reunião dos Presidentes das Federações das 
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Indústrias da Amazônia que analisou a extinção da Sudam e da 
Medida Provisória que cria a Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia. 477 
 
 Parecer no 613, de 2001, da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento no

 
 278, de 2001.  540 

 Requerimento nº 363, de 2001, solicitando que o horário do 
expediente da sessão do dia 20 de agosto próximo seja destinado a 
homenagear a Maçonaria brasileira pelo Dia do Maçom. 585 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 065 
 
 Parecer nº 609, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2001, de 
autoria do Senador Moreira Mendes, que altera a Relação Descritiva 
das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 
5.917, de 10 de setembro de 1973, para inclusão de novo trecho. 469 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 067 
 
 Preocupação com o atraso no envio de carros-pipa às 
cidades paraibanas atingidas pela seca.  235 
 
 Considerações sobre a onda de “denuncismo”. 235 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
grau.  367 
 
 Satisfação pela posse do Senador Ramez Tebet frente ao 
Ministério da Integração Nacional.  378 
 
 Expectativa quanto ao atendimento das necessidades da 
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região Nordeste, em especial do Estado da Paraíba. 378  
 
 Considerações sobre a importância do fortalecimento das 
relações comerciais com a África e o Caribe, a partir do bloco do 
Mercosul. 434 
 
 
NILO TEIXEIRA CAMPOS 
 
 Parecer nº 570, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2001 (nº 578/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Rádio Vargem Alegre FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vargem Alegre, 
Estado de Minas Gerais.  003 
 
 
NOVA DA COSTA 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 062 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 574, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de 2001 (nº 642/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Cantagalo, Estado do Paraná.  007 
 
 Parecer nº 575, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2001 (nº 667/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná. 009 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 068 
 
 Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 1999-
Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990 (Lei de Inelegibilidade), para vedar o registro, como 
suplente de candidato a Senador, de parentes deste até o segundo 
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grau.  366 
 
 Requerimento nº 342, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 574, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 103, de 2001 (nº 642/2000, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cantagalo, Estado 
do Paraná, a fim de que a matéria conste da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 21 de junho de 2001.  373 
 
 Projeto de Resolução nº 27, de 2001, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal para determinar a 
disponibilização, pela internet, de proposições e pareceres. 457 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Registro da colaboração do ex-Senador Pompeu de Sousa 
na proposta do Estatuto da Cidade, que será submetido à 
deliberação hoje. 035 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 058 
 
 Discussão sobre os rumos do Mercosul e a formação da 
Área de Livre Comércio das Américas – ALCA. 199 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 335 
 
 Avanço na tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição que limita a edição de medidas provisórias.  475 
 
 Preocupação com os rumos da economia em virtude da 
crise cambial brasileira. 475 
 
 
PAULO SOUTO 
 
 Elogios à iniciativa do governo federal de implantar a 
segunda fase do Programa de Financiamento ao Turismo no 
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Nordeste – PRODETUR II. 132 
 
 Parecer nº 601, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre a Mensagem nº 122, de 2001 (nº 416/2001, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor Ronaldo Porto 
Macedo Júnior, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 304 
  
 
PEDRO PIVA 
 
 Parecer nº 578, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2001 (nº 567/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária e Cultural de Aparecida D’Oeste – SP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida 
D’Oeste, Estado de São Paulo.  013 
 
 
PEDRO UBIRAJARA 
 
 Discurso de posse no Senado Federal. 333 
 
RAMEZ TEBET 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 064 
 
 Discurso de despedida da Casa, tendo em vista que 
assumirá o cargo de Ministro da Integração Nacional. 204 
 
 Parecer nº 602, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 
2001 (nº 4.210/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera o art. 295 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, que trata de prisão 
especial. 306 
 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Parecer nº 587, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 57, de 2001 (nº 415/2000, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de 
Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação 
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nº 181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de junho de 1993, 
respectivamente.  025 
 
 Anúncio de Nota de Solidariedade ao Presidente Jader 
Barbalho, aprovada pela bancada do PMDB no Senado Federal, em 
reunião realizada hoje. 326 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Preocupação com as perspectivas de crescimento 
econômico para os próximos anos. 034 
 
 Considerações sobre a retração da atividade econômica em 
virtude do racionamento de energia e da elevação da taxa básica de 
juros.  034 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2001, que acrescenta 
parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
que altera a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas e dá outras providências. 051 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 072 
 
 Proposta de emenda à Constituição nº 16, de 2001, que 
submete o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos 
princípios da anterioridade e da legalidade. 129 
 
 Requerimento nº 339, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 576, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 7, de 2001 (nº 502/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV Minas Centro-Oeste 
S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, a fim de que a 
matéria conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, dia 21 de junho de 2001. 372 
 
 Requerimento nº 340, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 569, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17, de 2001 (nº 552/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Cultural e 
Comunitária Ebenézer da Estância Turística de Paraguaçu Paulista 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, a fim de que a matéria 
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conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 
amanhã, dia 21 de junho de 2001.  373  
 
 Requerimento nº 341, de 2001, solicitando dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 583, de 
2001, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 80, de 2001 (nº 628/2000, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de 
Eldorado do Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a fim de 
que a matéria conste da Ordem do Dia da sessão deliberativa 
ordinária de amanhã, dia 21 de junho de 2001.  373  
 
 Exame pela Comissão de Educação do Senado do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1996, que 
dispõe sobre a prevenção, tratamento e controle do tráfico ilícito de 
drogas que causem dependência. 491 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Homenagens ao historiador Caio Prado Júnior, pela 
passagem do décimo ano de seu falecimento. 245 
 
 Manifestação de pesar pelo falecimento do poeta José 
Godoy Garcia.  593 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 064 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2001-Complementar, 
que inclui novo dispositivo na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, dispondo sobre a compensação de despesas 
realizadas pelos Municípios com ações de competência de outro 
ente da Federação. 327 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Registro do apoio do Diretório Regional do Paraná à chapa 
encabeçada pelo ex-Deputado Paes de Andrade, à Presidência do 
PMDB.   032 
 
 Defesa da aprovação de projeto de lei de autoria do senador 
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Roberto Freire, que proíbe a venda de estatais do setor elétrico. 032 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 068 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 571, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2001 (nº 591/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Educadora de Limeira Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Limeira, Estado 
de São Paulo.   004 
 
 Registro da posse da nova diretoria da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores – Anfavea e do Sindicato 
Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões e Veículos Similares – 
SINFAVEA. 237 
 
 Indagação à Mesa sobre o encaminhamento que S. Exª 
deve destinar às informações do inquérito policial, ainda em 
andamento, no qual já foi solicitada a quebra de sigilo bancário da 
Sra. Vera Arantes Campos e outras pessoas envolvidas no episódio 
de venda de TDAs, tendo em vista Ofício subscrito pelo Senador 
José Eduardo Dutra e outros Senadores, acerca do assunto. 373 
 
 Homenagem de pesar pelo falecimento do médico e 
cientista, Dr. Daher Elias Cutait, ocorrido em São Paulo, no último 
dia 6 do corrente. 383 
 
 Parecer nº 605, de 2001, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº 256, de 
1999, da Senadora Emilia Fernandes, que solicita o sobrestamento 
da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 1999 (nº 
658/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Indonésia, em Brasília, no dia 24 
de setembro de 1996.  432 
 
 Requerimento nº 348, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 114, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que regulamenta o art. 243 e seu 
parágrafo único das Disposições Gerais da Constituição Federal, 
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra 
esgotado. 454 
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 Considerações sobre a realização da Terceira Semana 
Nacional Antidrogas, com o objetivo de mobilização nacional contra 
o narcotráfico. 499 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Parecer nº 593, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001-Complementar, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e dá outras providências, e sobre as Emendas nºs 1 a 8, 
oferecidas nos termos regimentais.  120 
 
 Discutindo o Requerimento nº 320, de 2001, lido no 
Expediente da presente sessão. 231 
 
 Satisfação pela aprovação, na presente sessão, do Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 1997, que autoriza a criação de Distrito 
Agropecuário no Município de Caracaraí, em Roraima. 237 
 
 Importância do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, para o desenvolvimento brasileiro. 242 
 
 Cumprimentos ao Dr. Sérgio Besserman Viana e à equipe 
envolvida na realização do Censo 2000. 242 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 344 
 
 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que 
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a 
renúncia do Presidente da República, dos Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e dos Prefeitos aos respectivos mandatos para 
concorrem a quaisquer cargos eletivos). 353 
 
 Defesa da aprovação do projeto que regulamenta o Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser apreciado pela 
Comissão de Assuntos Sociais.  377 
 
 Transcrição do quadro de atendimento do programa de 
Bolsa-Escola, no Estado de Roraima. 377 
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 Requerimento nº 350, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 221, de 1999, de sua 
autoria, que altera a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, que 
dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras, cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já se 
encontra esgotado.  455 
 
 Congratulações ao Presidente Aécio Neves e às Lideranças 
políticas e partidárias que propiciaram o entendimento para a 
votação, na Câmara dos Deputados, da proposta de emenda à 
Constituição que regulamenta a edição de medidas provisórias. 477 
 
 Repúdio às afirmações do Senador Maguito Vilela sobre o 
atual Governo no que tange às denúncias de corrupção. 487 
 
 Parecer no

 

 612, de 2001, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 46, 
de 2001-Complementar (nº 177/2001-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, no forma prevista 
nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.  536 

RONALDO CUNHA LIMA 
 
 Parecer nº 594, de 2001 – Comissão Diretora, substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2001. 223 
 
 Parecer nº 597, de 2001 – Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2000.  230 
 
 Requerimento nº 344, de 2001, solicitando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 157 , de 1999, de sua 
autoria, que altera o § 2º e acrescenta o § 3º no art. 542 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), cujo 
prazo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já se acha 
esgotado. 454 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Discutindo o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2001-
Complementar (nº 195/2001 – Complementar, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que institui contribuições 
sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária 
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, e dá outras providências. 342 
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TEOTÔNIO VILELA 
 
 Término da gestão de S.Exa. frente à presidência do PSDB, 
que passa a ser ocupada pelo Deputa do José Aníbal Pontes.  385 
 
 Considerações sobre o Projeto de Lei nº 125, de 1990, de 
sua autoria, onde já era manifestada a preocupação com a crise 
energética no País. 385 
 
 
TIÃO VIANA 
  
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 057 
 
 Perplexidade diante da baixa adesão dos médicos ao 
programa de interiorização da saúde, empreendido pelo Ministério 
da Saúde. 560 
 
 Comentários à ausência de uma política de saúde pública e 
à dissociação das escolas médicas da formação humanística. 560 
VALMIR AMARAL 
 
 Parecer nº 572, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2001 (nº 635/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Artística e Cultural Vale de Autazes a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Autazes, 
Estado do Amazonas.  005 
 
 Requerimento no

 

 361, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado do Trabalho e Emprego e ao Ministro de Estado dos 
Transportes, respectivamente, as informações que menciona. 556 

 Requerimento no 

 

362, de 2001, de  sua autoria, solicitando 
ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e ao Ministro de 
Estado dos Transportes, respectivamente, as informações que 
menciona. ??? 

 Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2001, que altera a Lei 
nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação de 
paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras 
providências. 581 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2001, que altera a Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para 
dispor sobre a manifestação de crianças e adolescentes em 
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processo judicial. 583 
 
 
WALDECK ORNELAS 
 
 Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 181, de 1989 (nº 5788/90, naquela Casa), de autoria do 
Senador Pompeu de Sousa, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana 
e dá outras providências (Estatuto da Cidade). 063 
 
 Agravamento dos desequilíbrios regionais do País em 
virtude da extinção da Sudam, da Sudene e da reformulação dos 
fundos de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia. 480 
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	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	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: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 508    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 510    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 512    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 514    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 516    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 524    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 526    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 528    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO  2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Esq_Normal: JUNHO  2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




